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 2/24פ"מ 
 

 :המבקשת
                  

 רשימת הציונות הדתית, חזית יהודית לאומית –עוצמה יהודית  .1

 
 נ ג ד 

 
 אבתיסאם מראענה  . 1 :יםהמשיב

 "מיכאלימפלגת העבודה בראשות מרב רשימת המועמדים ". 2
 היועץ המשפטי לממשלה. 3

 
יסוד: הכנסת  -לחוק  א7לפי סעיף  ,  24-לכנסת המלהתמודד בבחירות    המנוע  מועמדתכי    עולקב  הבקש

 1969–לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט א63ף לפי סעיו

 (2021בפברואר  17ה' באדר התשפ"א ) ישיבה: תאריך ה

 :בשם המבקשת
 

 נזרי  אוריאלחור גביר; עו"ד -עו"ד איתמר בן

 עו"ד גיא בוסי  : 2-1בשם המשיבים 

 אד עיד עו"ד רנ : 3בשם המשיב 

 פרוטוקול
 1 

 2   ת ס נ כ ל   ת י ז כ ר מ ה   ת ו ר י ח ב ה   ת ד ע ו   ש א ר   ב ש ו י   , ן מ ל ג ו פ   י ז ו ע   ט פ ו ש ה   ' ב כ    : ם י ח כ ו נ 

 3 ד ו כ י ל ה   ת ע י ס   ם ע ט מ   ש א ר   ב ש ו י ל   ן ג ס   , י ע ר ק   ה מ ל ש   כ " ה ח  

 4 ס " ש   ת ע י ס   ם ע ט מ   ש א ר   ב ש ו י ל   ן ג ס   , ל ב ר א   ה ש מ   כ " ה ח  

 5 ם " ל ת   –   ד י ת ע   ש י   ת ע י ס   ם ע ט מ   ש א ר   ב ש ו י ל   ן ג ס   , ל ג ס   ל י ג   ר מ  

 6 ( ת י ת ו ז ח   ת ו ד ע ו ו י ה ב   ם ק ל ח )   ת י ז כ ר מ ה   ת ו ר י ח ב ה   ת ד ע ו   ת א י ל מ   י ר ב ח  

 7 

 8 ת י ז כ ר מ ה   ת ו ר י ח ב ה   ת ד ע ו   ל ש   ת י ל ל כ ה   ת ל ה נ מ ה   , ס ד ע   י ל ר ו א   ד " ו ע   : ם י פ ת ת ש מ 

 9 ה ד ע ו ו ל   י ט פ ש מ ה   ץ ע ו י ה   , ה נ ב י ל   ן י ד   ד " ו ע                                     

 10 

 11 ן ה כ   ה נ ח   : ת י נ ר צ ק 

 12 

 13   ה נ א ע ר מ   ם א ס י ת ב א   ' ב ג   : ת ח כ ו נ   ן כ 

 14 



 2/24פ"מ    ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

 44מתוך    2עמוד  

 1 ל ו ק ו ט ו ר פ 

 2 

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

 4 

לפנינו:   שמונחות  הפסילה  בבקשות  הדיון  את  פותחים  אנחנו  כולם,  מכובדיי  לכולם,  טוב  בוקר  5 

 6 שתי בקשות לפסילת מועמדת ובהמשך היום נדון בשתי בקשות לפסילת שתי רשימות.  

 7 

ה  ועדת  לפני  שעומדים  מהאתגרים  בצל חלק  בחירות  בניהול  המרכזית  עצם    בחירות  זה  קורונה  8 

עמי ריחוק חברתי. עד עכשיו, לצערנו, מאותם טעמים, נאלצנו לקיים  היכולת להתכנס ביחד, מט  9 

ישיבות בזום בלבד ולא נפגשנו פנים אל פנים. הפעם הזאת, מפאת גודל האירוע, החלטנו בכל זאת   10 

על   שמירה  תוך  פיזי  באופן  הישיבה  את  נעתרתי  לקיים  האמור,  בצד  החברתי.  הריחוק  כללי  כל  11 

נוכחים בזום מטעמי קורונה. לכך ברגע האחרון  לפניות של חלק מחברי הוועדה ש  ביקשו להיות  12 

מטעמי   גם  הראשונה,  בבקשה  המבקש  סגל,  מעוזיה  למר  ואפשרתי  האוויר  מזג  פגעי  הצטרפו  13 

בערב  אתמול  לי  הגיש  שהוא  בבקשה  בפניי  ציין  הוא  אותן  אנחנו  מגבלות  בזום.  הוא  גם  לטעון   , 14 

ה יעזור לנו לצלוח את היום בשלום וגם את פגעי  מקיימים ישיבה עם אפיון מיוחד, אני מקווה שז  15 

 16 מזג האוויר למי שעוד צריך לצאת מירושלים בסוף היום הזה. 

 17 

לפני שנתחיל אני אבקש מהמנכ"לית לוודא, בגלל אופי הישיבה, מי מחברי הוועדה נמצא איתנו   18 

ני מקווה  אני מבקש לשוב ולהזכיר שאותם חברי ועדה שנמצאים בזום ורוצים להצביע, וא   בזום.  19 

את   להפעיל  וכמובן  הדיונים  כל  במהלך  נוכחים  להיות  צריכים  להצביע,  רוצים  שכולם  מאוד  20 

 21 המצלמה. כל החברים האנונימיים שמתחבאים מאחורי מסך שחור, אנא גלו את פניכם. 

 22 

 23 זית אורלי עדס: מנכ"לית ועדת הבחירות המרכ 

 24 

נוכח; חה"כ אסנת הילה   - : חה"כ שלמה קרעי  א את השמות לפי סדר הסיעות י בוקר טוב, אני אקר  25 

נוכח; שלום יוסף חיים    – נוכח; אלעד זמיר    – נוכח; קמי רביד    – נוכחת; יונתן ברוך טל    - מארק   26 

לאור    - רוזנבוים   נועם  מזוז    – נוכח;  הלן  זקן    – נוכח;  בן  חנה  אק   נוכחת;   – נוכחת;  גם  אני  רא  27 

אינו נוכח ; נחום אלמגור    - נוכח; ציון ג'רבי  אינו    – המקום: אוריאל בוכריץ  - בשמות חברי ממלאי  28 

אינו נוכח; מור    – אינו נוכח; אריאל אלחננוב    – אינו נוכח;  זהר נתן    – אינו נוכח;  אלון אזולאי    –  29 

יפת    – מלק   יובל  נוכחת;   ויינר    – אינה  אלה  נוכח;   נוכח   – אינו  סגל אינה  גיל  נטע    –   ת;  נוכח;  30 

חיו    – אטיאס   כהן  שפרית  שוקרון  נוכח   – נוכחת;  מרדכי  גזית    – ת;  עודד  ויאם    – נוכח;  נוכח;  31 

אינו נוכח;    – אינו נוכח; ריאד מחאמיד    – אינו נוכח; פאדי אבו יונס    – נוכח; עלי ג'אסר    – שביטה   32 

נוכח;    – ח; ערן מרינברג  וכ נ   – אינו נוכח; עלי סרוג'י    – נוכח; חה"כ אוסמה סעדי    – יוסף פדילה   33 

גינזבורג   איתן  מ   – חה"כ  נוכח;  רינגל  אינו  ניב  מקומו  דור    – מלא  מיכל  אסף    – נוכח;  נוכחת;   34 
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אינו נוכח;    – נוכח; חיים אהרון בעדני    – נוכח; מנשה לוי    – נוכח; חה"כ משה ארבל    – גולדפרב   1 

אינו נוכח; אברהם    – יטן  אינו נוכח; משה שמעון אב   – אינה נוכחת; אביעד אושרי    – עליזה אוזן   2 

נוכח; חה"כ    – אינו נוכח; רומן גרביץ    – נוכח; חה"כ עודד פורר    – נוכח; אברהם יוסטמן    – ובר   3 

יפת    – נוכח; אריאל סלע    – אלכס קושניר   רוזנבלט    – נוכח; הושעיה  נוכח; צבי דוד  אינו    – אינו  4 

נוכח; יאיר    – אב אלקין  ח; ז נוכ   – נוכחת; דרור מורג    – נוכח; רונית חייקין    – נוכח; ריצ'ארד פרס   5 

 6 נוכח;     – דוידיאן    אינו נוכח; אלון   – אוחנה  

 7 

נוכחת; עו"ד גיא בוסי    – מראענה  נוכח; אבתיסאם    – א בשמות המבקשים: מעוזיה סגל  י אני אקר  8 

עיד    –  גביר    – נוכח; עו"ד מתן שטיינבוך    – נוכח; עו"ד רנד  בן  עו"ד    – נוכח; עו"ד איתמר  נוכח;  9 

 10 נוכח.    – אוריאל חור ניזרי  

 11 

 12 . יש מישהו שנוכח ולא קראתי בשמו? אין 

 13 

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

 15 

מכובדיי כולם, אנו ממלאים היום את אחד התפקידים הרגישים במיוחד אשר מוטלים על כתפי   16 

פוליט  נבחרים על סמך שיוך  ועדת הבחירות  לכך שחברי  כולנו ערים  י  ועדת הבחירות המרכזית.  17 

הי  הנורמטיבי,  במישור  לפחות  הציפייה,  חובתו  ואולם  את  ימלא  מכם  ואחת  אחד  שכל  א  18 

אחרת,   או  כזו  פוליטית  זיקה  בשל  בהכרח  ולא  בדין  הקבועים  לעקרונות  בהתאם  הסטטוטורית  19 

 20 והכול לפי מיטב שיקול דעתו. 

 21 

ביס  שעומדת  ולהיבחר  לבחור  בזכות  אנושה  פגיעה  היא  רשימה  או  מועמד  לפסול  וד  החלטה  22 

האמור  בצד  הדמוקרטי.  הישראלית  משטרנו  לחברה  מאפשרת   עצמה  הדמוקרטית  התפיסה   , 23 

הישראלית.   הדמוקרטיה  את  השוללות  רשימות  מאותן  הדמוקרטי  בהליך  השתתפות  לשלול  24 

ודמוקרטית,   יהודית  מדינה  שהיא  ישראל,  במדינת  ולהיבחר  לבחור  לזכות  שנקבעו  הסייגים  25 

מדינת ישראל כמדינה יהודית    כנסת, ואלו הם: שלילת קיומה של א לחוק יסוד: ה 7מעוגנים בסעיף   26 

ודמוקרטית,  כאשר ההתייחסות היא לשלילת המאפיינים הגרעיניים שלה; הסתה לגזענות; ליבוי   27 

חלקי   של  ומכוון  שיטתי  וביזוי  זכויות  לשלילת  קריאה  אתני;  לאומי  יסוד  על  שיטתי  יצרים  28 

 29 הסתה על האחר.  הוכחת יסוד הסתברותי להשפעת ה   אוכלוסייה. בכל שאמור בגזענות לא נדרשת 

 30 

העילה הנוספת היא תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.   31 

 32 גם כאן לא נדרשת הוכחת יסוד הסתברותי.  

 33 
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יש   כי  ולהיבחר, נקבע בפסיקה עקבית של בית המשפט העליון  בשל עוצמתן של הזכויות לבחור  1 

במקרים קיצוניים ביותר. מנקודת מוצא זו אף נגזרו  עילות הפסילה בצמצום ולהפעילן  לפרש את   2 

לרף הראייתי הנדרש,   המידה המחמירות באשר  גם אמות  כמו  הפסילה,  עילות  דרכי הוכחה של  3 

בסעיף   המנויים  מהיסודות  אחד  אם  בשאלה  להכריע  מנת  או  7על  במטרותיהם  מתקיים  א  4 

 5   במעשיהם של הרשימה או המועמד. 

 6 

 7 אברהם ובר: 

 8 

 9 או בהתבטאויות.  

 10 

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

 12 

כן, כן, כמובן, זה כולל התבטאויות. זה מופיע בפסיקה וזה גם תוקן בחוק. כמובן שאני לא נכנס   13 

לכל רזולוציה ורזולוציה, הטיעונים המלאים שיישמעו גם מפי הצדדים כוללים את זה, אבל כיוון   14 

כולנו  ש  על  הדברים  גזרנו  את  אומר  ואני  עצמי  על  גם  המגבלות  את  גזרתי  אני  זמן,  של  מגבלות  15 

 16 בקליפת אגוז. התמונה במלואה תיפרס וגם נפרסה בכתובים על ידי כל הטוענים.  

 17 

למקרים   תישמר  המחוקקים  לבית  בבחירות  מועמד  של  השתתפות  מניעת  של  הסמכות  הפעלת  18 

 19 ון באשפתה של דמוקרטיה מתגוננת". "החץ האחר   -   טוט צי   – חריגים שבחריגים, בבחינת  

 20 

לבחון אם אחת העילות המנויות בסעיף   או  7יש  או במעשיו של מועמד  א מתקיימת  במטרותיו  21 

רשימה לכנסת ואם מטרה או מעשה זה הם חלק מהמאפיינים הדומיננטיים של שאיפות הרשימה   22 

חירות. יש להראות  ים ליטול חלק בב או המועמד או הפעילות שלהם, וכי לשם קידומם הם מבקש  23 

כי מטרות מרכזיות ודומיננטיות אלו נלמדות מהצהרות מפורשות ומהגדים ישירים או ממסקנות   24 

וחד  ברורה  שמשמעותן  באופן  - מסתברות  פועלים  המועמד  או  שהרשימה  להראות  יש  משמעית.  25 

להוצאת  ספורדית  שאינה  פעילות  נעשתה  וכי  האמורות  המטרות  להגשמת  אל  אקטיבי  מהכוח  ן  26 

 27 ל.  הפוע 

 28 

אין די במטרות בעלות אופי תיאורטי ויש להצביע על פעילות שיטתית, חוזרת ונשנית אשר צריכה   29 

 30 לבוא לידי ביטוי חמור וקיצוני מבחינת עוצמתם.  

 31 

לכנסת   בבחירות  התמודדות  למנוע  כדי  בהם  שיש  המטרות  או  המעשים  את  המבססות  הראיות  32 

רשת מאסה קריטית של ראיות בעלות אמינות  ות ומשכנעות ונד משמעי - צריכות להיות ברורות, חד  33 
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גבוהה להצדקת הפסילה. נטל הראיה בעניין זה חל על הטוען לפסילת הרשימה או המועמד וספק   1 

 2 המתעורר לגבי דיות המסכת הראייתית צריך לפעול נגד הפסילה.  

 3 

וע  לפני  מועמד  של  עדכניות  בהצהרות  להתחשב  ניתן  כי  לציין,  חשוב  בתגו עוד  הבחירות  בה  דת  4 

 5 לטענות שהועלו נגדו בבקשת פסילה.  

 6 

לפסילת   החלטה  בין  השוני  את  מזכיר  אני  החלטתכם,  קבלת  לאחר  הדיונית  המסגרת  מבחינת  7 

על פסילת רשימה. ככול שתתקבל החלטה לפסול מועמד, היא אינה משתכללת  מועמד להחלטה   8 

קבלת ההחלט  והיא מהווה רק שלב ראשון בהליך  דיון באישור  עם קבלתה  הוא  ות. השלב השני  9 

של בית המשפט העליון בהרכב של תשעה שופטים. זו אינה סמכות ערעורית של בית המשפט, אלא   10 

עומת זאת, על פסילת רשימה ניתן להגיש ערעור לבית המשפט  יון כחלק מהליך אישור הפסילה. ל ד  11 

ותה והתשתית העובדתית  העליון וגם במקרה כזה בית המשפט יבחן את ההחלטה, חוקיותה, סביר  12 

 13 העומדת בבסיסה. 

 14 

בכל הבקשות אותן נשמע היום יש לפנינו טיעונים מלאים בכתב ואנו  מאפשרים לצדדים השלמת   15 

ולשמור על סדר הדיון תוך שמירה    טיעון במסגרת שנקבעה. אני  מבקש לשמור על תרבות הדיון  16 

 17 על כבוד הדדי. 

 18 

היום בשמיעת שתי בקשו  סדר  גברת   אנחנו מתחילים את  של אותה מועמדת,  לפסילה  נפרדות  ת  19 

, הגיש מר מעוזיה סגל; את הבקשה השנייה,  1/24יסאם מרעאנה. את הבקשה הראשונה, פ"מ אבת  20 

הודית, חזית יהודית לאומית, רשימת הציונות הדתית. המנכ"לית כבר  , הגישה  עוצמה י 2/24פ"מ  21 

 22 כוחם.  - הקריאה את שמות הצדדים וראיתי שכולם נוכחים פה וכן באי 

 23 

נתחיל עם מר מעוזיה סגל, המבקש הראשון שנמצא איתנו בזום. מר סגל, בבקשה. לפי לוח הזמנים   24 

 25 את דברים. תודה רבה.  דקות. אדוני מוזמן לש   15שפורסם מראש עומדות לרשותך  

 26 

 27 מעוזיה סגל: 

 28 

ל  שניתן  מהזמן  דקות  שלוש  אולי  אנצל  אני  הוועדה,  חברי  טוב,  בוקר  אדוני,  טוב,  ואני  בוקר  י  29 

ידי ממניעים  אקריא את הדברים שיש לי לומר: העתירה אותה הגשתי ומונחת לפניכם נכתבה על   30 

א בפרהסיה, כפי שהתבטאה  ערכיים בלבד, מתוך אמונה עמוקה בכך שכשאזרח ישראלי המתבט  31 

אינו ראוי לכהן בכנסת ישראל מטעם מפלגת     – ולא אחזור על דבריה    – גברת אבתיסאם מרעאנה   32 

ה במהותה, לפחות על פי דעתי,  ה אני חבר. לעומת זאת, עתירתה של עוצמה יהודית שונ העבודה ב  33 

 34 ומובאת אך ורק ממניע פוליטי גרידא.  
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מ  אוחדו  ואפילו  העתירות,  עם  משאוחדו  אחת  בכפיפה  דר  עצמי  מוצא  אני  בלבד,  טכנית  בחינה  1 

לעוגמת נפש רבה, זאת   עוצמה יהודית ועומד לצדה בעתירה גם נגד מפלגת העבודה והדבר גורם לי  2 

שונה   יהודית  עוצמה  של  והתנהגותה  מעשיה  דעותיה,  מאחורי  העומדת  שהפילוסופיה  כיוון  3 

מ  השינוי  מ בתכלית  ממערב  מזרח  כרחוק  ורחוקה  הייתה  דרכי  זאת  מזה.   למעלה  ואף  דעותיי  4 

 5 הסיבה שביקשתי מכבודו להפריד בין העתירה אותה הגשתי לבין העתירה של עוצמה יהודית.  

 6 

ראש הנכבד לאפשר שלי שלא לטעון את טענותיי בפני ועדת  - מכיוון שכך, ברצוני לבקש מהיושב  7 

ה לכבודו באם יאפשר  הבחירות, ואם היה אפשר אפילו להתעלם מעצם קיומה של העתירה. אוד  8 

 9 לי לעזוב את הדיון.  

 10 

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

 12 

דברי   להבין את  רוצה  שבקשת אני  תידון?    אדוני. אדוני מבקש  לא  או שהיא  תידון  הפסילה שלו  13 

כל   נכבד  ואנחנו  דברים  ולא אחרת, אדוני השמיע  כך  לא  על אדוני  לכפות  רוצה  לא  כמובן שאני  14 

קשה שלו, אדוני הוא המבקש. אני פשוט רוצה להבין בצורה מפורשת האם אדוני מבקש בנסיבות  ב  15 

 16 אלה שלא נדון בבקשה שלו? 

 17 

 18 סגל:   מעוזיה 

 19 

 20 אני מבקש שלא ידונו בבקשה שלי. 

 21 

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

 23 

נכבד את רצונו של אדוני. אנחנו   ועל הדברים  טוב. כמובן שאנחנו  מודים לאדוני על השתתפותו  24 

 25 שהוא נשא. תודה רבה.  

 26 

 27 מעוזיה סגל: 

 28 

 29 תודה רבה.  

 30 

 31 וזי פוגלמן: יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ע 

 32 

 33 אם כן, נעבור לעוצמה יהודית, מר בן גביר.  

 34 
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 1 חה"כ משה ארבל: 

 2 

ועדה שהצטרפו לבקשתו של   בנוגע לחברי  מר מעוזיה סגל  אני רק אבקש מכבודו שאלת הבהרה  3 

חברי   הצטרפו  שאליה  ההיא,  שהבקשה  למעשה  אומר  זה  גביר.  בן  של  לבקשתו  הצטרפו  ולא  4 

 5 , נכון?  voidהוועדה,  היא  

 6 

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

 8 

היום. לכן, אם למר בן גביר אין שליש מהחברים שהצטרפו  - , אבל היא יורדת מסדר voidהיא לא   9 

 10   . לבקשתו 

 11 

 12 

 13 עו"ד איתמר בן גביר: 

 14 

 15 יש.  

 16 

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

 18 

י  גמור. אז אדוני  לו, זה בסדר  יש  זה, על  מנת שחבר הכנסת ארבל אם  יוכל לראות את    ציג את  19 

 20 הדברים.  

 21 

 22 עו"ד איתמר בן גביר: 

 23 

 24 יש לי חתימות של שליש מחברי הוועדה. 

 25 

 26 דין ליבנה: 

 27 

 28 נבדק בעת ההגשה.    זה 

 29 

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

 31 

אני מקווה שזה מניח את דעתו  אוקיי. אז כפי שמבהיר היועץ המשפטי, זה נבדק בעת ההגשה, אז   32 

ארבל.   הכנסת  חבר  לרשותו    של  עומדות  הזמנים.  לוח  את  קיבל  אדוני  גביר,  בן  דקות.    15עו"ד  33 

 34 תודה רבה.  
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 1 איתמר בן גביר: עו"ד  

 2 

אדוני, אני מבקש לחלק את מספר הדקות, כמו שלא פעם ולא פעמיים עשינו כאן, ביני לבין עו"ד   3 

 4 ון מספר דקות.  חור ניזרי, שגם הוא מבקש לטע 

 5 

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

 7 

 8 במסגרת הזמן שלכם תפעלו כהבנתכם, זה בסדר גמור.  

 9 

 10 עו"ד איתמר בן גביר: 

 11 

כבוד היושב ראש, חברי ועדה יקרים, ציבור, אזרחים, אזרחיות, אני מבקש לפתוח את הטענות   12 

הדברים  של  המשמעות  להבנת  קטן  בתרגיל  לא    שלנו  כאן  שהמשיבה  נניח  הדברים.  חומרת  ושל  13 

ואדוני מכיר ויודע שבשנתיים האחרונות    – ם מעוצמה יהודית  הייתה הגברת אבתיסאם, אלא אד  14 

והיה בא אדם מעוצמה יהודית ונניח שאותו אדם    – נפסלו שלושה מתמודדים של המפלגה הזאת   15 

הוא היה שוטח את האני מאמין  היה מעניק ראיון לתקשורת שבו    – ואני מדגיש, חלילה    – חלילה   16 

אני לקחתי, אדוני, מילה במילה, פשוט הפכתי, אבל  ו   – ו, ואומר בין היתר את הדברים הבאים  של  17 

פוגעני, קיצוני, שגברת אבתיסאם העניקה. אם הייתי   מילה במילה מאותו ראיון אומלל, חמור,  18 

הייתי   אפוקליפטי,  תסריט  וחס    – יוזם  חלילה  אומר  את    - ואני  אל משמיד  היה  - אום  כן,  פחם.  19 

אל  אום  את  משמיד  הייתי  אני  כזה:  אדם  או  - אומר  לעיראק  תחזרו  להרוג.  בלי  תדגיש,  פחם.  20 

אתכם?   להעלות  ולא  אותנו  להוריד  למה  מראיין:  שאלת  סיכוי.  היה  עמי  למי  אז  רק  סעודיה,  21 

של    תשובה: יותר קל להוריד, להעיף, האזור הזה שקרי, יש פה חברה כבושה ומודחקת, תחושה  22 

פחם. שאלה: אנחנו צריכים להתחיל לפחד מהכעס  - ידי מי עמי, על ידי אום אל דיכוי שמופעל על   23 

אתם מפחדים באופן טבעי. אתם, היהודים,    – זו גזענות להתייחס לכולם    – שלכם? תשובה: אתם   24 

ואבוי.   אוי  רכושני, שתלטן,  נורא  עם  ליהודים, אתם  זה לא קשור  בגנטיקה.  עם מבוהל, מפוחד  25 

משהו    שלא  הכ   - תבינו  עברית.  מעל  ולא  ערבית  ידברו  עמי  במי  היהודים  שכל  לכם  חשוב  ול  26 

 27 השתלטנות שלכם זה להכריח את כולם לדבר בשפה שלכם. זה הפטרוניזם שלכם.  

 28 

פחם, כבודו  - אדוני, אם היה מגיע אדם מעוצמה יהודית והיה אומר שצריך להשמיד את אום אל  29 

לא רק היה מודר ומוקצה, ובצדק,  יון היה פוסל אותו, ש יודע היטב שלא רק שבית המשפט העל  30 

חקירה,   נפתחת  והייתה  המשטרה,  מגיעה  הייתה  כזה,  ריאיון  נותן  שהיה  לילה  שבאותו  אלא  31 

והיועץ המשפטי לממשלה היה פותח חקירה על הסתה לגזענות והסתה לאלימות, ואותו אדם היה   32 

א  את  להשמיד  לא  וזה  יהודית  עוצמה  לא  זה  אבל  אל נעצר.  אלא - ום  חלילה,  את    פחם  להשמיד  33 

 34 זכרון יעקב, עיר ואם במדינת ישראל.  
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עיר ואם   והולכת לטעון בפני כבודכם, גברת שהחלום שלה להשמיד  כאן  הגברת הזאת שנמצאת  1 

במדינת ישראל. סתם כך, כי זה יהודים. אדוני, אם זה לא תמיכה בארגון טרור, אם זה לא שלילת   2 

כמד  ישראל  מדינת  של  ודמוקרטית קיומה  יהודית  גזענות  ינה  לא  זו  אם  זה    – ,  מה  יודע  לא  אני  3 

 4 גזענות.  

 5 

מאוד   דין  עורך  בידי  שנכתבה  הגברת  של  התגובה  את  המשפטי,  היועץ  של  הדברים  את  קראתי  6 

מוכשר שנמצא כאן, עו"ד בוסי. ומה הכי מדהים כשקוראים את התגובה של הגברת? א', הגברת   7 

לא נכון, זה לא היה. היא לא אומרת  שה, היא לא אומרת זה  לא מכחישה, אדוני. היא לא מכחי  8 

זה קטע עיתונות. היא אומרת: נכון, אלה הראיות שהבאתם, הן נכונות. אדוני, בכך אנחנו עוברים   9 

א"ב   בעניין  בצוהריים  בה  שנדון  אחרת  בהחלטה  הפנה  בעצמו  שאדוני  המשוכה  ,  1095/15את  10 

עיתונות. כאן יש גברת שלא  הנשיאה, לערך של קטע  של כבוד    35ליברמן נגד זועבי, שם בפסקה   11 

 12 אומרת שזה לא צוטט במדויק, זה לא נכון וכן הלאה.  

 13 

והיא   אמרה,  שהיא  מה  לה  הציק  הגברת  מדהים:  משהו  יש  עצמה  בכתבה  אדוני,  מזה,  יותר  14 

מתקשרת לכתב ואומרת לו: אני רוצה שתצנזר את החלק הפוגעני של הריאיון. היינו מצפים שהיא   15 

א תצ  את  ה"להשמיד  על  אל נזר  על  - ום  שלה  הביקורת  את  לצנזר  ממנו  ביקשה  היא  לא.  פחם".  16 

פחם, את זכרון יעקב. את זכרון יעקב, היא שלמה.  - החברה הערבית, אבל לא לצנזר את אום אל  17 

יעקב   זכרון  לכתב,    – האמירה שלה על  יום למוחרת, כשהיא מתקשרת  היא שלמה עם האמירה.  18 

תורי  לו:  אומרת  לא  ל היא  אומרת  היא  זה.  את  החברה  ד  על  שלי  הביקורת  את  תוריד  בסדר.  ו:  19 

 20 הערבית. אבל להשמיד את זכרון יעקב? אין לי בעיה.  

 21 

נוסף, הגברת מסרה ראיון מפורט בערוץ   לא קיבלתי את הריאיון,    – . אגב, הייתי מצפה  12דבר  22 

והלכתי  התעצלתי  לא  אני  אבל  הריאיון,  לכל  שמתייחס  תצהיר  קיבלתי  לא  את    לא  ופתחתי  23 

"אני מתנצלת", "אני מתנצלת בפני תושבי זכרון יעקב"    - הייתי מצפה לשמוע שם חרטה  הריאיון.   24 

דבר מכל אלה,   יעקב".  שום  זכרון  להשמיד את  בדל מחשבתי שצריך  על  שעלה  בכלל  "מתנצלת  25 

 26 אדוני. שום דבר מכל אלה, כלום.  

 27 

ות הללו הן  לב. אני מסכים שהראי   צירפנו לבקשה ראיות שמלמדות על ההשקפה, על חוסר תום  28 

אני    – ותכף נדבר על המאסה הקריטית ועל התגובה של היועץ המשפטי לממשלה    – פחות חמורות   29 

כשבאה   עדיין  אבל  יעקב",  זכרון  את  מה"להשמיד  חמורות  פחות  הן  האלה  שהראיות  מסכים  30 

עמ  כמעט  המדינה  שכל  בזמן  בנהיגה  הייתי  בצפירה.  עמדתי  "לא  ואומרת:  אני  הגברת  דום.  דה  31 

המשיך לנסוע. אלה היו שתי דקות מופלאות בזמן הצפירה". שתי דקות מופלאות. יום  החלטתי ל  32 

 33 אלה שתי הדקות המופלאות של הגברת?   – זיכרון לחללי מערכות ישראל, יום השואה  

 34 
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לא   "אני  ומסתנן".  מסתננת  כל  לאהוב  להאכיל,  להסיע,  להגן,  להלין,  אהסס  לא  "אני  הלאה.  1 

ל  "רגב", מצייתת  הפשיזם",  להם    חוקי  וקוראת  ישראל  בממשלת  שרים  תוקפת  "אקוניס".  2 

פשיסטים. אני מפנה לדברים שבזמנו עופר כסיף אמר על איילת שקד ובית המשפט, כבודכם, אמר   3 

דברים קשים על האמירות האלה. אבל אז "היטלר מפהק בקברו בגללכם". כלומר, מדינת ישראל,   4 

לנו    –   אדוני, שווה להיטלר. בהמשך  אין  נלאה,  זמן  לא  כלומר החיילים    – הרבה  גטו",  זה  "עזה  5 

בימי האבל הלאומי   ובסוף, "אחוזי הגלישה באתרי הפורנו  וכהנה.  כהנה  ועוד  נאצים.  שלנו הם  6 

 7 של מדינת ישראל". איזה כייף לך, את נהנית.  

 8 

משום   התביישתי  והתביישתי.  לממשלה  המשפטי  היועץ  של  התגובה  את  קראתי  שהיועץ  אדוני,  9 

לממשלה  את    המשפטי  ותג,  תג  כל  על  לדקדק  גופשטיין  ושל  מרזל  ושל  ארי  בן  של  בעניין  שידע  10 

יכול   איך  מציין.  לא  הוא  יעקב,  זכרון  את  להשמיד  יעקב",  זכרון  את  "להשמיד  של  הזה  העניין  11 

 12 להיות? הוא מתעלם מזה.  

 13 

לנו היועץ המשפטי: רבותיי, אין מאסה קריטית. אני מקבל   את זה שיש כאן שאלה  מה שאומר  14 

גבי המאסה הקריטית. ודווקא בגלל זה אני רוצה להפנות את אדוני לפרשת כסיף, להחלטתו של  ל  15 

: "בפסיקת בית משפט זה נקבע כי לצורך אישור החלטת פסילה, לפני  11כבוד השופט מינץ בסעיף  16 

בית המשפט  משמעיות. שעה ש - בית המשפט צריכות להיות מונחות ראיות משכנעות, ברורות וחד  17 

יות מסוג זה מונחות לפניו, הרי שיש בהן כדי לקיים ממילא את המאסה הקריטית  השתכנע שרא  18 

 19 הראייתית הנדרשת בעניין זה".  

 20 

אלא   כמותי,  במבחן  המדובר  "אין  לכאן:  מתאימה  בדיוק  שלטעמי  עובדה,  השופט  אומר  ואז  21 

לה  שיש  בודדת  ראיה  בסיס  על  השתכנע  המשפט  בית  למשל  אם  לכיוון  איכותי.  הדין  את  כריע  22 

קריטית.   מאסה  תהיה  הבודדת  הראיה  אז  או  הכרעתו  את  מכך  לגזור  הוא  שיכול  הרי  מסוים,  23 

יהווה   לא  והוא  הכף  את  מכריע  אינו  עוצמתן  אשר  רבות  ראיות  צבר  קיים  לעתים  זאת,  לעומת  24 

 25 מאסה קריטית. בכך למעשה אין חדש".  

 26 

חזרה. במיוחד אם אין כאן  ם אותם, אין דרך  אדוני, זה לב הטענה שלי. יש משפטים שאם אומרי  27 

התנצלות, במיוחד אם אין כאן תצהיר, במיוחד אם כל המעשים של הגברת מאז אותו משפט, מאז   28 

הכי  הטענה  עם  להתמודד  ולא  לבעוט  זה  קשה,  חמור,  ראיון  חושב,  - אותו  אני  נגדה.  קשה  הכי  29 

אפוקליפטי,    , אפילו שזה חזון אדוני, שכשמועמד אומר שצריך להשמיד עיר ואם במדינת ישראל  30 

בזכרון   איתו.  להשלים  אפשר  שאי  דבר  זה  קריטית.  מאסה  זו  תסריט,  איזשהו  רק  שזה  אפילו  31 

וכאשר   דתיים,  גם  חילונים,  שמאלנים,  גם  ימנים,  אגב,  ערבים  גם  יהודים,  גרים  אדוני,  יעקב,  32 

אותם   ולזרוק  כולם  את  להשמיד  מבקשת  ישראל  לכנסת  או   – מתמודדת  היא  שם  איך   33  – מרת 
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לארצות הברית, אז מה יותר מזה, אדוני, מהסתה לגזענות, מטרור, משלילת קיומה של    לפולין,  1 

 2 מדינת ישראל כמדינה יהודית?  

 3 

הגשתי את הבקשה הזאת בדחילו ורחימו, בפחד וברעדה, כי בכל זאת מדובר כאן על מתמודדת   4 

המחלוקו  למרות  שאני  מפלגה,  אותה  ההיסטורית,  העבודה  עם ממפלגת  כיום  לי  שיש  אנשיה,    ת  5 

בנתה את המדינה הזאת, פיתחה את המדינה הזאת, תרמה לקיומה של המדינה הזאת, על אבניה   6 

מושתת בין היתר המדינה הזאת. אבל אני חושב שדווקא בגלל זה, דווקא, אדוני, כדי לעשות כבוד   7 

וקא כדי  ולשמעון פרס, דו   לבן גוריון, וללוי אשכול, ולגולדה מאיר, וליצחק רבין, זיכרונו לברכה,  8 

להיות   צריך  לא  יעקב  זכרון  את  להשמיד  שרוצה  מי  עימהם.  חלקה  יהיה  אל  כבוד,  להם  לעשות  9 

בכנסת ישראל. אני חושב שהוא צריך להיות במקום אחר, בכלא, אבל בוודאי לא בכנסת ישראל,   10 

ר שלה, שום  בוודאי לא כאשר אין אפילו רבע גרם של התנצלות, רבע גרם של הסבר אין בתצהי  11 

 12 ל האמירה הכל כך חמורה.  דבר ע 

 13 

אז, אדוני, בשמי, בשם כל אלה שהצטרפו אליי, אבל הייתי מוכן להמר ולהגיד גם בשם כל תושבי   14 

וכל תושבי מדינת ישראל   יעקב  ימין ושמאל,    – זכרון  יש שם  יודע, אני לא מייצג את כולם.  אני  15 

ל וכשמישהו רוצה להשמיד  אזרחי מדינת ישרא דתיים וחילוניים, אבל אלה ואלה, ואלה ואלה, הם   16 

 17 אותם, זה בדיוק התפקיד שלכם, כבוד חברי הוועדה, לעצור את זה כמה שיותר מהר. תודה.  

 18 

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

 20 

 21 תודה רבה. מר חור ניזרי, נשארו לאדוני כחמש דקות.  

 22 

 23 עו"ד אוריאל חור ניזרי: 

 24 

כ  היושב מכובדיי,  א - בוד  המישור  ראש,  לגבי  העניין  את  ונדייק  חברי  לדברי  כמובן  מצטרף  ני  25 

לסעיף   אתייחס  אני  היועץ    17המשפטי.  מציג  למעשה  שם  לממשלה,  המשפטי  היועץ  לתשובת  26 

לעובדה   אתייחס  אני  שנותר  הקצר  הזמן  לאור  הפסילה.  בדבר  המבחנים  את  לממשלה  המשפטי  27 

זא  מתוחכמת.  במשיבה  שמדובר  ההתבטאו הפשוטה  אומרת,  הן  ת  מנוסחות,  שהן  כפי  יות,  28 

של   ישראל,  למדינת  ובוז  הסתה  של  קריטית  מאסה  לצד  צינית  מאסה  שמייצרות  התבטאויות  29 

של בוז לאותם אנשים שלא יכולים להתייצב כאן היום,    - שעולה מתוך הטקסטים    - השקפת עולם   30 

גלל שהם  בפעולות איבה, ב  מאחר שהם חללי מערכות ישראל,  מאחר שהם אותם הרוגים ונרצחים  31 

מיני   לכל  היקשים  מיני  כל  לייצר  והניסיון  להם  הבוז  השואה.  במהלך  שהושמדו  אנשים  אותם  32 

היבטים שונים, מייצרים מאסה קריטית ומאסה צינית שעולה לכדי עילה לפסלות, עילה מהותית,   33 

 34 כאשר הדברים נכתבים בצורה מתוחכמת.  
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יה בעת האחרון, חשוב להבין, מעיון  באמצעות כלי המד   לגבי ההתנצלות שנטענה, כאילו נעשתה  1 

בהתנצלות עצמה, שאין מדובר בהתנצלות. למעשה מדובר בניסיון להפוך את אותו נרצח להרוג,   2 

לאדם פרסונלי, שלכאורה הכאב האישי שלו זה דבר המרכזי, תוך היעדר חזרה מהפגיעה הלאומית   3 

 4 התבטאויות.    והרצון לפגוע ביסודות הלאומיים באמצעות אותן 

 5 

ראש, לפסילת מועמד, כפי שהם מופיעים כמובן בחוק  - שלושת המבחנים, כפי שציין כבוד היושב  6 

יסוד, מתקיימים באופן מוחלט, כאשר אפילו מצד חברי אותה סיעה של המועמדת נשמעו קריאות   7 

הממשלה   ראש  את  לראות  ניתן  שבו  פוסט  ששיתפה  מועמדת  על  מדברים  אנחנו  ולא     – קשות.  8 

כרג מ  בפן המהותי  ע הפרסו שנה  כיסא של ראש הממשלה, אלא  אותו  על  לצד חבל    – נה שיושבת  9 

היום   מתוכה  מולידה  ונרצח,  הממשלה  ראש  היה  המפלגה  ראש  אשר  מפלגה  אותה  תלייה,  10 

 11 התנהגויות כאלה שפוגעות ביסודות המשטר הישראלי.  

 12 

 13 ריצ'ארד פרס: 

 14 

 15 לא להאמין שאתם אומרים את הדברים האלה.  

 16 

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

 18 

 19 אני מבקש. עד עכשיו הצלחתם להתאפק, אנא בטובכם.  

 20 

 21 עו"ד אוריאל חור ניזרי: 

 22 

מייצר   כמובן  בפסיקה  השנים  במהלך  הקיים  המבחן  המשפטי,  הזכות  בפן  בין  מהותית  הבחנה  23 

גבלות רחבות בהרבה מאשר  לבחור לבין הזכות להיבחר. הזכות להיבחר כוללת בתוכה שורה של ה  24 

ו צריכים לשאול את עצמנו  הזכות לבחור. וכאשר אנחנו נמצאים במבחן של הזכות להיבחר, אנחנ  25 

ר ובכל יסודות  את השאלה הפשוטה: האם במקרה הנוכחי אנחנו חייבים לפגוע בכל יסודות המשט  26 

, אנחנו רואים  חוקי היסוד, כפי שצוין, ואף שהפסיקה במהלך השנים הבהירה את הנקודה הזאת  27 

מהותי שעוסק  מתמודדים שחוזרים על אף שהם אינם ראויים להתמודד, כאשר המבחן הוא מבחן  28 

לבחור.   הזכות  את  שללנו  לא  להיבחר,  הזכות  את  מאדם  שוללים  אנו  אם  גם  הפשוטה:  בשאלה  29 

כי  בה  אף  על  להיבחר,  הזכות  לכדי  עולה  לא  הנוכחי  שהמקרה  ההבנה  את  שנייצר  חשוב  בחנה  30 

 31 הזכות לבחור ולא נשללות לגמרי כל הזכויות מצד המועמד. תודה.  קיימת  

 32 

 33 

 34 
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 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן: 

 2 

שלה. עומדות לאדוני  תודה רבה לאדוני. אנחנו עוברים למר רנאד עיד, בשם היועץ המשפטי לממ  3 

 4 דקות גם כן.    15

 5 

 6 חה"כ משה ארבל: 

 7 

היושב  לכבוד  הבהרה  עמ - שאלת  כמייצג ראש.  לממשלה,  המשפטי  היועץ  בערכאות,    דת  המדינה  8 

השאלה   בשל  לכנסת,  המשפטי  היועץ  של  עמדתו  את  גם  לבחון  אולי  מציע  הייתי  אבל  ברורה,  9 

 10 המרכזית שבסופו של דבר מדברת כאן על בחירות לכנסת.  

 11 

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

 13 

נו בתוואי שכל ועדות הבחירות  ו. זו שאלה מבנית. עד עכשיו עבד על הדבר הזה לא נקיים דיון עכשי  14 

 15   . ת ו א י ש נ ב   ן ו י ד   ם י י ק ל   ן ת י נ   , לדורותיהן עבדו. זה מבנה הדיון. אם יש רצון לשנות אותו 

 16 

 17 חה"כ משה ארבל: 

 18 

א  הקודמות,  בוועדות  גם  נאמרה  הזאת  גם  ההערה  שתיאמר  ראוי  אז  כלום,  איתה  קרה  לא  בל  19 

 20 הפעם.  

 21 

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

 23 

 24 אולי נקיים על זה דיון בנשיאות ונחשוב על הדברים. תודה על ההערה.  

 25 

 26 דין ליבנה: 

 27 

קודמות  בחירות  בוועדות  נדונה  הזאת  שהסוגיה  אציין  המשפטי    ה ת י ה   ה ד מ ע ה ו   , אני  שליועץ  28 

לממשלה ניתן מעמד מיוחד בחוק, כי הוא רשאי לערער על החלטת הוועדה בעניין הפסילה ולכן   29 

שיוכל להביע את עמדתו בפני הוועדה. ליועץ המשפטי של הכנסת לא ניתנה הזכות הזאת.    ראוי  30 

 31 זה יהיה.    – ת יתקנו את החוק וייתנו מעמד דומה  ככול שחברי הכנס 

 32 

 33 

 34 
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 1 חה"כ משה ארבל: 

 2 

טענותיו   את  יטען  לממשלה  המשפטי  שהיועץ  שראוי  הצעתי    - זה  רק  זה.  על  ערערתי  לא  ודאי,  3 

 4 עץ המשפט של הכנסת יגיש עמדה לוועדה.  שבנוסף לעמדתו, גם היו 

 5 

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

 7 

המשפטי שלנו ענה לאדוני, אבל כיוון שאדוני חבר נשיאות, אנחנו בהחלט מוכנים כל רעיון    היועץ  8 

 9 חדש לשוב ולבחון וללבן.  

 10 

 11 עו"ד עיד, בבקשה.  

 12 

 13 עו"ד רנאד עיד: 

ו"ר הוועדה, היועץ המשפטי לממשלה הגיש תגובה ארוכה  ועדה, בוקר טוב לי בוקר טוב לחברי הו  14 

אנ  ולכן  על הדברים ממש בקצרה. כמו שכתבנו בתגובה שלנו,  ומפורטת לשתי הבקשות  י אחזור  15 

לפרש   צריך  ביותר,  מהחשובות  ישראל,  במדינת  יסוד  זכות  היא  ולהיבחר  לבחור  שהזכות  משום  16 

ולכן אני לא  את עילות הפסילה בצמצום רב. העי  יו"ר הוועדה בתחילת הדיון  ר בהקשר הזה גם  17 

 18 רואה טעם לחזור על הדברים.  

 19 

במטרה   שמדובר  להראות  צריך  גם  אלא  הפסילה,  על  לעילות  להיכנס  די  שלא  רק  אחדד  אני  20 

משמעיות וברורות  - דומיננטית, שהמועמד פועל באופן שיטתי, חוזר ונשנה ושיש לנו ראיות שהן חד  21 

מאסה קריטית. כמו כן, חשוב לחדד בהקשר הזה שאם יש ספק, אז הספק פועל    ושהן עולות כדי  22 

 23   לטובת המועמד. 

 24 

מבחינת התשתית הראייתית שעולה במסגרת הבקשות עצמן, אנחנו מדברים על מספר מאוד מועט   25 

של ראיות על פני פריסה רחבה של שנים. לכן היועץ המשפטי גם הביע את עמדתו בהקשר הזה,   26 

עו  לא  היועץ  שאנחנו  הזה  בהקשר  קבעה.  העליון  המשפט  בית  של  שהפסיקה  כפי  בתנאים  מדים  27 

הבהי  גם  ככולן  המשפטי  רובן  מההתבטאויות,  חלק  שבהחלט  כתבנו    – ר  אפילו  מעוררות    – כך  28 

מחלוקת   שמעוררות  שהתבטאויות  קבעה  הפסיקה  גם  הזה  בהקשר  לגינוי.  וראויות  מחלוקת  29 

"ש  במינוח  השתמשה  אפילו  לגינוי,  עילה  ראויות  לא  הם  חמורים,  יותר  בהקשרים  נפש"  אט  30 

 31 ערכית.  לפסילה כמו שהם גם לא אישור לדברים ברמה ה 

 32 

לכן אנחנו חושבים, חברי הוועדה ויו"ר הוועדה, שאין מקום להיעתר לבקשות בעניין הזה. תודה   33 

 34 רבה.  
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 1 עו"ד איתמר בן גביר: 

 2 

 3 למה לא התייחסתם לזכרון יעקב?  

 4 

 5 ן: ית כב' השופט עוזי פוגלמ יו"ר ועדת הבחירות המרכז 

 6 

תודה רבה לאדוני. סליחה, כל אחד יש לו את הפררוגטיבה לומר את דעתו. ישנה בפניכם עמדה   7 

מודים   אנחנו  שלו.  פררוגטיבה  וזו  הדברים  עיקרי  על  לחזור  ביכר  עיד  עו"ד  היועץ.  של  מפורטת  8 

 9 לעו"ד עיד.  

 10 

 11 עו"ד בוסי, בבקשה. 

 12 

 13 גיא בוסי:   ד עו" 

 14 

רי וחברות הוועדה הנכבדים, כתבתי טיעון ולכן  ירות המרכזית, חב ראש ועדת הבח - מכובדי יושב  15 

 16 אני לא אחזור על שום דבר משפטי ואני גם אשתדל לא לחזור על מה שכתבתי לוועדה.  

 17 

לא על המשיבה באתי לגונן היום, היא איננה זקוקה לכל הגנה. אני ניצב כאן היום בשם המשיבות,   18 

על   ולהגן  לנסות  מנת  ד על  קוצים,  מפני  הזה  החשוב  המבקשים  הבית  שוטים  ועשבים  רדרים  19 

להשתלט עליו, לטפס על קירותיו, להקיפו מכל עבר ובכך למנוע מקרני שמש בדמות דעות שונות,   20 

 21 מגוונות ומחיות, לחדור ולו במעט מבעד לחלונותיו. 

 22 

י  עוצמה  בניגוד לטענות  הודית, המשיבה  אני מבקש לציין כבר בפתיח דבריי באופן החד ביותר:  23 

ומע  פועלת  ודמוקרטית.  אינה  יהודית  כמדינה  ישראל  מדינת  של  קיומה  לשלילת  פעלה  לא  ולם  24 

בניגוד לטענות עוצמה יהודית, המשיבה איננה מסיתה ומעולם לא הסיתה לגזענות בכלל, וגזענות   25 

תמכה  כלפי העם היהודי בפרט. בניגוד לטענות עוצמה יהודית, המשיבה אינה תומכת ומעולם לא   26 

גזענות, אין במעשיה אבק  במאבק של מדינת אויב או   ארגון טרור במדינת ישראל. אין במעשיה  27 

גזענות או כל טענה מהטענות המופרכות של עוצמה. את זה חייבים להסיר מהשולחן ולסלק תכף   28 

וצריך    – ומייד. אלימות על כל גווניה ומרכיביה רחוקה מהמשיבה כרחוק מזרח ממערב. למעשה   29 

יא זכתה בפרסים על מאבקה באלימות. אין בפוסט ישן  ה   – ורד של הטענה  כאן את האבס   להבין  30 

כזה או אחר שהועלה מהאוב, מתוך רצון ספציפי לזרוע פילוג בעם, על מנת לקושש כמה קולות,   31 

מרב   בראשות  העבודה  ומפלגת  המשיבה  של  האידיאולוגיה  חדות  את  במעט,  ולו  להקהות,  כדי  32 

כמו  שדוגלות,  בח   מיכאלי,  משותפים,  בחיים  לשוויון  שהבהרתי,   העצמאות  במגילת  המופיע  זון  33 
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מלא לכל אזרחי ישראל בלא הבדלים של נטייה מינית, דת, גזע ומין, בהגת שלום צודק בימי חיינו   1 

 2 ולמען הדורות הבאים, בהגנה על זכויות הפרט ובמדינת רווחה.  

 3 

ומפלג  המשיבה  הוועדה,  וחברי  אדוני  אלה,  מכל  חשוב  בדמוקרטיה  אך  מאמינים  העבודה  ת  4 

תר, מה שלצערי לא ניתן לומר על החברים החדשים המבקשים להצטרף  במובנה העמוק והרחב ביו  5 

 6 לכנסת ישראל ועוצמה יהודית.  

 7 

יה ופעולותיה  אך כמו שציינתי בהתחלה, אדוני, לא על המשיבה באתי לסנגר, שמארג חייה, מעש  8 

המש  בשם  להתייצב  אלא  הטובים,  העדים  המסורת  הם  רמיסת  למניעת  בצורה  כחומה  יבות  9 

 10 ל הבית המכובד הזה.  וההיסטוריה ש 

 11 

ראש, המילים הקשות צריכות להישמע כאן ועכשיו. הבקשה שניצבת לפניכם, אדוני,  - אדוני היושב  12 

הכל  בהבנת  הקשור  בכל  דרך  אובדן  ועל  דעת  שיבוש  על  המקובלים  מצביעה  הדמוקרטיים  לים  13 

די הגבולות  ו חבריי טענו בפניכם בצורה ברורה שהם אינם מגיעים כ והנוהגים במקומותינו. אפיל  14 

ורואים   שקבע בית המשפט העליון וההלכות. לצערי הם ממולכדים בפנאטיות שלהם ההרמטית  15 

מש בדלים, הם  צל הרים כאנשים. גם במקום שבו אין דבר, כמו הבקשה המונחת לפניכם, שהיא מ  16 

ו  וגבבה,   בקש  ייאחזו  מאין,  יש  הדבר  ימציאו  אם  גם  שלהם,  האג'נדה  את  לקדם  מנת  על  הכול  17 

 18 ל לפילוג העם וביזוי האחר.  יובי 

 19 

משמעית, שצריכה לא לתת  - בחינת הבקשה המטרידה שהגישה עוצמה יהודית מובילה למסקנה חד  20 

ר תוכן הבקשה, ניתן לקבוע שבעולם  מנוח לכל דמוקרט באשר הוא, לחברי הבית הזה בעיקר. לאו  21 

יוון ובעל דעה אחד  גוני, חסר ג - ישי הבקשה בית המחוקקים הישראלי הוא חד האידיאולוגי של מג  22 

מי   שלהם.  לזו  זהה  שאינה  אידיאולוגיה  מכל  וטהורה  נקייה  ישראל  כנסת  בחלומם,  ויחידה.  23 

אי  אותה  את  מקדש  שאינו  או  אחרת  באידיאולוגיה  מאמין  ליצלן  ככתבה  שרחמנא  דיאולוגיה  24 

 25 ו יותר מכך, אפילו לא ייתנו לו להיכנס.  וכלשונה, יסולק מיידית מהבית הזה א 

 26 

אני אומר את זה בצער רב, אבל ההגשמה של החלום של עוצמה יהודית הוא אסון לארץ הזאת.   27 

אסור   יהודית  עוצמה  של  מדרשה  מבית  מחשבות  משטרת  ליצור  הניסיון  שציינתי,  כמו  לצערנו,  28 

שגם המרדף הפוליטי אסור    בור את סף דלתה של הוועדה הנכבדה. יש מקומות נמוכים היה שיע  29 

שלדאבון  אלא,  אליהם.  הליכוד    להגיע  האם  נכבדים,  ועדה  חברי  השלטון    – לב,  הבית    – מפלגת  30 

 31 היהודי וימינה לא בושו ולא נכלמו וצירפו את חתימותיהם לבקשה? 

 32 

 33 

 34 
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 1 חה"כ שלמה קרעי: 

 2 

ומייסדיה  מי שצריך להתבייש זה אתם, אדוני. אתם מגינים על כאלה שאומרים על ראשי המדינה   3 

 4 שהיטלר מפהק בקברו בגללכם. 

 5 

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

 7 

 8 חבר הכנסת קרעי.   

 9 

 10 דרור מורג: 

 11 

 12 -   -   - בגין מתהפך בקברו כשהוא שומע את המילים  

 13 

 14 חה"כ שלמה קרעי: 

 15 

 16   -   -   - תתביישו לכם. תתביישו לכם. מי שרוצה להשמיד עיר ואם בישראל  

 17 

 18 דרור מורג: 

 19 

 20 טרוריסט, מקומך בכלא.  

 21 

 22 עו"ד איתמר בן גביר: 

 23 

 24 להשמיד את זכרון יעקב?  

 25 

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

 27 

עשינו  ג ר ו מ מר   לגלות איפוק.  גם מחבר הכנסת קרעי  ביקשתי  ריסון.  על  , אדוני מתבקש לשמור  28 

ית. אפשר לנהל חילופי דברים,  כבר מיילג' בבקשות האלה. עד עכשיו הדיון התנהל בצורה תרבות  29 

וכל   דיון  כללי  יש  דעתו, אבל  לומר את  מונעים מאף אחד  לא  ונוקבים. אנחנו  גם אם הם קשים  30 

כל מה    – אותם בצורה הראויה. עד עכשיו התאפקנו. כמובן שזה מופנה גם לנשיאות    אחד יאמר  31 

 32 שאנחנו מבקשים מכם, אנחנו גוזרים על עצמנו. תודה רבה.  

 33 

 34    משיך בבקשה. לה   א נ   מר בוסי, 
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 1 עו"ד גיא בוסי: 

 2 

קרעי, אדוני יודע שהדברים שאני אומר קשים, לא מקובלים ואולי אפילו מפתיעים,  חבר הכנסת   3 

אבל אני רוצה לפנות אליך בשם המשיבות, אליך, אל חברי הליכוד, אל חברי ימינה וחברי הבית   4 

יסודי. אתם אינכם אנשים  היהודי: איך לא רעדה ידכם? איך הסכמתם לתת את ידכם לעוול כה   5 

ית איננה מן העניין. אתם נציגי הממלכה. אני מבקש להציב בפניכם מראה  פרטיים, דעתכם האיש  6 

הדמוקרטיה   את  ופוצעים  הביטוי  בחופש  מכרסמים  אתם  כי  על  חמור  אישום  כתב  בדמות  7 

הישראלית. האם כאשר חתמתם על הגשמת חלומה של עוצמה יהודית עשיתם זאת כך סתם, ללא   8 

דעת וגם אתם יודעים  - של חתימתכם? כל בר   כל מחשבה מוקדמת או חשבתם לרגע על ההשלכות  9 

בעומק הלב את ההבדל בין משאלות לב לבין מציאות. בחתימתכם ניסיתם לתת גט כריתות לכל   10 

מי שמחזיק דעה או עמדה שונה משלכם. לשמחתן של המשיבות ניסיונכם המשותף יחד עם עוצמה   11 

 12 ורה.  יהודית לא יצלח, הואיל ולמזלנו יש שופטים בירושלים והלכה בר 

והחמורה   הפסולה  לבקשה  הצטרפו  ולא  חלק  נטלו  שלא  הנכבדים  הבחירות  ועדת  חברי  ולכן,  13 

את   וכול  מכל  דחו  הישראלית,  הדמוקרטיה  את  תפצעו  אל  הנער,  אל  ידכם  תשלחו  אל  הזאת,  14 

הבקשה. היענות של חברי הוועדה הנכבדה, חס וחלילה, לבקשת עוצמה יהודית, תטיל אות קלון   15 

ש  הזה  הבית  יהודייה  על  ואיש,  אישה  וזקן,  טף  כולה,  ישראל  עיני  זכרו,  יימחה.  ולא  יחטה  לא  16 

וערבייה או כל בן מיעוט ודת אחר נשואות אליכם וממתינות למוצא פיכם: אם תעבירו מסר של   17 

פיוס ואחדות או תיפלו לבור שכרתה עבורכם בחוסר תבונה עוצמה יהודית ותעבירו מסר של פילוג   18 

 19 ופיצול.  

 20 

 21   -   -   - רתי שאני לא אחזור על מה שכתבתי בתשובה, רק נושא אחד  אדוני, אמ 

 22 

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

 24 

 25 אדוני במסגרת הזמן שלו.  

 26 

 27 עו"ד גיא בוסי: 

 28 

 29 מהזמן. העניין הוא איכות ולא כמות.    50%- אני אדבר הרבה פחות מ 

 30 

 31 מן: יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגל 

 32 

 33 זה לשיקולו של אדוני. אני לא מקצץ בזמן שהוקצב מראש.  

 34 
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 1 עו"ד גיא בוסי: 

 2 

עליו   להאיר  חייבים  שפשוט  אחד  נושא  יש  אבל  בתשובה,  שכתבתי  מה  על  חזרתי  לא  עכשיו  עד  3 

זרקור. כפי שציינו, אדוני, בתשובה, אנחנו טוענים שעוצמה יהודית עושה בוועדה הנכבדה קרדום   4 

מ  לקידום  בו  בית המשפט העליון, אדוני,  לחפור  אין חולק שהלכות  טרותיה הפוליטיות הצרות.  5 

וראו איזה פלא, למרות שאותן הלכות   מקרוב ומרחוק, אין שום עילה שבדין לפסילת המשיבה.  6 

בידיעה   ולהתבזות  הבקשה  את  להגיש  החליטו  הם  יהודית,  בעוצמה  החוטים  למושכי  ידועות  7 

 8 בית המשפט העליון.    שיגלגלו אותם ממדרגותיו התלולות של 

 9 

 10 עו"ד איתמר בן גביר: 

 11 

 12 מאיפה אתה יודע? 

 13 

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

 15 

 16 מר בן גביר, אנא.  

 17 

 18 עו"ד איתמר בן גביר: 

 19 

 20 אני שומר על כבודו של בית המשפט העליון.  

 21 

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

 23 

שחברו אומר זה שבהתאם להלכה הפסוקה, הבקשות שלכם לא עומדות באמות  מר בן גביר, מה   24 

 25 המידה.  

 26 

 27 עו"ד איתמר בן גביר: 

 28 

 29 הוא אומר כאילו הוא יודע מה בית המשפט העליון יחליט. אני שומר פה על כבודכם, אדוני.  

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט עוזי פוגלמן: 

 2 

ת המשפט העליון נשמר. הטענה היא שעל פי אמות המידה שנקבעו  ה בסדר, כבוד בי מר בן גביר, ז  3 

 4 בפסיקה, כפי שעמד על כך היועץ המשפטי לממשלה, הבקשה לא עומדת באמות המידה האלה.  

 5 

 6 חה"כ משה ארבל: 

 7 

 8 בן גביר, שלא תיכשל בבחירות על שמירה על כבוד בית המשפט. 

 9 

 10 עו"ד איתמר בן גביר: 

 11 

 12 יודע מה הם יעשו?   מאיפה הוא יודע? הוא כבר לא,  

 13 

 14 עו"ד גיא בוסי: 

 15 

יודע,   כן מכבד את בית המשפט העליון, כמו שאדוני  גם  אני  אני רוצה לתקן. הוא צודק, אדוני.  16 

של  סביר להניח במידה קרובה    – אנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה    – מאז שהתמחיתי. אני מתקן   17 

שב  גביר,  בן  בעניין  העליון  המשפט  בית  הלכות  לאור  מכל  ודאות,  יזרוק  העליון  המשפט  ית  18 

המדרגות, בבעיטה, את הבקשה הזאת. אומנם הוא יקיים דיון כמו שצריך ומכובד, כמו שהוועדה   19 

הזאת עושה, אבל אני אומר, ברמה משפטית, לפי עניות דעתי, לא תזכו לקבל סעד שם. מזל שיש   20 

 21 . ט פ ש מ   ת י ב 

 22 

 23 עו"ד איתמר בן גביר: 

 24 

 25 בית המשפט זורק בבעיטה? 

 26 

 27 וסי: עו"ד גיא ב 

 28 

 29 אני מתנצל, הכוונה הייתה להוציא אתכם.  

 30 

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

 32 

שימשיך   לו  מאחל  ואני  והליכות  לנימוסים  המומחה  להיות  הפך  שאדוני  שמח  אני  גביר,  בן  מר  33 

 34 ככה.  
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 1 גביר: עו"ד איתמר בן  

 2 

 3 חנה בבלי.  

 4 

 5 ריצ'ארד פרס: 

 6 

 7 אין חכם כבעל ניסיון. 

 8 

 9 הם ובר: אבר 

 10 

 11 איתמר, אתה חושב שבית המשפט יקבל את זה? אמיתי? 

 12 

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

 14 

 15 הרב ובר, שמענו את ההערה. אנא אפשרו למר בוסי להמשיך בדבריו.   

 16 

 17 עו"ד גיא בוסי: 

 18 

תמיד  כותב  שאני  וכפי  כאו  שכתבתי  התשובה  בכתב  גם  העברית,  לשפה  שקשור  מה  אני  בכל   , 19 

 20 משתדל לשמור על שפה מכובדת.  

 21 

של   ובפעולותיה  במעשיה  מתום  אין  כי  נכבדים,  הוועדה  וחברי  אדוני  לכם,  ברור  אמשיך.  אני  22 

גם אם הוועדה     את מועמדותה,   - ובצדק    – המשיבה ולכן בית המשפט העליון, ככול הנראה, יאשר   23 

ה  קין שיוטבע במצחו של כל  הנכבדה תחליט לפסול אותה משיקולים פוליטיים. אלא שאת אות  24 

אחד ואחת מחברי הוועדה שירים את ידו לטובת הפסילה ונגד הדמוקרטיה, לא ניתן יהיה למחות   25 

לבד  לנצח נצחים והוא ייחרת לדיראון עולם בדברי ימיה של הכנסת. על חברי הוועדה להבין שמ  26 

ו בקשת סרק,  העובדה שמדובר בבקשה מבזה ומשפילה, שפוגעת בכבודו של הבית הזה, הרי שז  27 

שמי שהגיש אותה יודע שמדובר בבקשת סרק, ונשאלת השאלה מדוע? כפי שציינתי, קרדום לחפור   28 

תסיסה   תעורר  היא  אם  רק  זה  קולות  לקושש  שלה  היחידה  שהדרך  יהודית  לעוצמה  ידוע  בו.  29 

 30 הבקשה שלפניכם היא חלק מאותו ארגז כלים שלה להרבות ריב ומדון.  ומחלוקות בעם.  

 31 

שעוצמה יהודית קיבלה את המשפט מספר משלי שאומר: שנאה תעורר מדנים. אממה,  אני חושב   32 

 33 כנראה שהם שכחו את הסיפא של המשפט הזה.   

 34 



 2/24פ"מ    ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

 44מתוך    22עמוד  

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

 2 

 3 אם כבר אדוני הבטיח לשמור על תחביר.   אלא מה, לא אממה. 

   4 

 5 עו"ד גיא בוסי: 

 6 

שפט, אדוני: "שנאה תעורר מדנים ועל כל הפשעים תכסה אהבה".  אז אני אגיד את הסוף של המ  7 

אחרות   דעות  שגם  ניתן  בואו   כולם,  את  נקבל  בואו  להפריד?  למה  מדנים?  לעשות  למה  למה?  8 

 9 יישמעו. 

 10 

 11 עו"ד איתמר בן גביר: 

 12 

 13 רון יעקב זה דעות אחרות? להשמיד את זכ 

 14 

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

 16 

 17 בן גביר.  מר  

 18 

 19 עו"ד איתמר בן גביר: 

 20 

 21 הוא פנה אליי.  

 22 

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

 24 

 25   -   -   - לא, הוא לא פונה לאדוני, הוא מדבר  

 26 

 27 ריצ'ארד פרס: 

 28 

 29 רבין, זה כן? ולפגוע ביצחק  

 30 

 31 עו"ד איתמר בן גביר: 

 32 

 33 מי אמר לפגוע ביצחק רבין? תפסיק לקשקש.  

 34 



 2/24פ"מ    ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

 44מתוך    23עמוד  

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

 2 

 3 רבותיי, אנא בטובכם.  

 4 

 5 עו"ד גיא בוסי: 

 6 

ומשפטית   מוסרית  מבחינה  והראוי  הנכון  הדבר  את  תעשה  הנכבדה  הוועדה  אם  גם  מכובדיי,  7 

את  מלפניה  הבשר    ותסלק  ליטרת  את  השיגה  כבר  שהאחרונה  הרי  יהודית,  עוצמה  של  הבקשה  8 

להשיג,  רצתה  שהיא  מה  את  החשופים    שלה.  העצבים  חודדו,  בעם  המחלוקות  השיגה.  כבר  היא  9 

גורו, הקשב הציבורי הופנה אל השונה ולא אל המאחד, שהרי אלה בדיוק הדברים שמהם שואבת   10 

 11 בוודאי שלא.    – אני בספק, יהודית    – עוצמה    עוצמה יהודית את כוחה ואת מקור חיותה. 

 12 

וכו  וקורא לכם: דחו את הבקשה מכל  פונה אליכם  ל והצביעו בעד הדמוקרטיה הישראלית.  אני  13 

 14 תודה רבה לכם.  

 15 

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

 17 

רבה   הוועדה  תודה  לחברי  לאפשר  מהמנכ"לית  מבקשת  אני  לדיון.  עוברים  אנחנו  בוסי.  למר  18 

 19 שנרשמו מבעוד מועד ונעשו הסידורים להשמיע אותם גם בזום.  

 20 

 21 מרכזית אורלי עדס: מנכ"לית ועדת הבחירות ה 

 22 

 23 אנחנו נתחיל במי שנרשם. מי שמעוניין להירשם גם כעת, יכול להירשם בצ'ט או אצל שרון.  

 24 

 25 הושעיה יפת? מוותר. דרור מורג, בבקשה.  

 26 

 27 דרור מורג: 

 28 

מרצ   את  מייצג  אני  מורג,  דרור  שמי  הוועדה,  חברי  הנשיאות,  חברי  השופט,  לכבוד  טוב  בוקר  29 

אתה יודע,    – ת העולמית. אני מציין זאת מכיוון  הלת ההסתדרות הציוני ובתפקידי אני גם חבר הנ  30 

שאנחנו משקיעים את מרב זמננו כדי להגן על הציונות הרבה פעמים    – ראש הוועדה  - אדוני יושב  31 

מפני התקפות אנטישמיות שרואות בציונות כגזענות. כשאנחנו מנסים להיאבק בדבר הזה, אנחנו   32 

חיים  לנו  שעושה  בעותר  בעולם   נתקלים  במאבקנו  גזענות,  קשים  זה  העותר  של  מהותו  כל  כי   , 33 

 34 אלימות, הסתה לאלימות. 



 2/24פ"מ    ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

 44מתוך    24עמוד  

 1 עו"ד איתמר בן גביר: 

 2 

 3 אני אמרתי להשמיד את זכרון יעקב? 

 4 

 5 דרור מורג: 

 6 

 7 קודם כול, תחזיר את הסמל מהרכב של רבין. תחזיר את הסמל מהרכב ואז תתחיל לתקן.  

 8 

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

 10 

 11 אמרתי להשמיד את זכרון יעקב? אני  

 12 

 13 רור מורג: ד 

 14 

הוא עושה לנו חיים קשים. זה בן אדם שמעורר אנטישמיות. הוא אשם באנטישמיות כלפי מדינת   15 

 16   -   -   - ישראל. העותר הוא אדם חלקלק והפסילות נגדו בשנים האחרונות  

 17 

 18 אברהם ובר: 

 19 

 20 . לא כדאי לך להסתבך איתו, הוא יתבע אותך 

 21 

 22 דרור מורג: 

 23 

 24 אין בעיה להסתבך איתו.  

 25 

העותר חלקלק. הוא נזהר מאוד בשנים האחרונות, כי הוא יודע שרוצים לפסול אותו מלהתמודד   26 

ולכן הוא זהיר. הוא זהיר, אבל הוא מדבר על פוסטים מלפני כמה שנים? מישהי כותבת איזשהו   27 

להתחיל לכפר. האדם  א בכלל לא יכול  פוסט? הוא, כדי לתקן על מה שהוא עשה לפני כמה שנים, הו  28 

 29 עוסק באלימות, מסית לאלימות, ביצע מעשי אלימות, כל מהותו גזענות והסתה. 

 30 

 31 עו"ד איתמר בן גביר: 

 32 

 33 אדוני, זו הכפשה. בית המשפט העליון קבע שזו הכפשה.  

 34 



 2/24פ"מ    ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

 44מתוך    25עמוד  

 1 דרור מורג: 

 2 

 3 זו כל המהות שלו.  

 4 

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

 6 

 7 יפסיק. אדוני  

 8 

 9 עו"ד איתמר בן גביר: 

 10 

 11   -   -   - בית המשפט קבע  

 12 

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

 14 

מר בן גביר, אני אגן על אדוני. אדוני, אנחנו עוסקים פה בשאלת הפסילה. הבנתי שאתם רוצים   15 

 16 לומר שעומדים מאחוריה מניעים. העברתם את המסר.  

 17 

 18 דרור מורג: 

 19 

השמאל.  זה   לבין  הקיצוני  הימין  בין  להשוות  חמור  ניסיון  כאן  יש  המניעים.  של  עניין  רק  לא  20 

הדברים לא שקולים. אמירה לא טובה בפוסט, שגם אני מאוד לא מתחבר ולא מקבל אותה, אינה   21 

 22 שקולה למעשה אלימות של הימין הקיצוני. כשהוא נמצא פה, הוא מנסה לתת הכשר לצד שלו.  

 23 

 24 גביר: בן  עו"ד איתמר  

 25 

 26   -   -   - זו הכפשה  

 27 

 28 דרור מורג: 

 29 

מדינת   על  וקלון  חרפה  ימיט  שלא  לכנסת,  מהרשימה  מועמדותו  את  להסיר  לעותר  קורא  אני  30 

 31 ישראל. זה מה שהוא צריך לעשות.  

 32 

 33 

 34 



 2/24פ"מ    ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

 44מתוך    26עמוד  

 1 עו"ד איתמר בן גביר: 

 2 

 3   -   -   - אדוני  

 4 

 5 דרור מורג: 

 6 

 7   -   -   - כמובן מתנגד  זה מה שהוא צריך לעשות. אני  

 8 

 9 חה"כ משה ארבל: 

 10 

 11   -   -   - אדוני, יכולת לעתור  

 12 

 13 דרור מורג: 

 14 

 15 אני מתנגד לפסילה וקורא לכולם להתנגד לפסילה. תודה.  

 16 

 17 חה"כ משה ארבל: 

 18 

 19 אדוני, יכולת לעתור במועד אם חשבת שיש עילת פסילה. 

 20 

 21 עו"ד איתמר בן גביר: 

 22 

 23 לכם כלום. ילת פסילה? כי אתה יודע בדיוק שאין  למה לא עתרת? למה לא עתרת אם חשבת שיש ע 

 24 

 25 דרור מורג: 

 26 

 27 אתה זהיר יותר עכשיו.  

 28 

 29 עו"ד איתמר בן גביר: 

 30 

 31 אה, זהיר.  

 32 

 33 

 34 



 2/24פ"מ    ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

 44מתוך    27עמוד  

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

 2 

אנחנו משתדלים לאפשר לכל אחד ואחד להשמיע את  רבותיי, כפי שאמרתי, הדברים פה טעונים.   3 

 4 הטעם הטוב.  דעתו, אבל אני מבקש מכל הדוברים לעשות זאת במידת  

 5 

 6 אנחנו עוברים לדובר הבא.  

 7 

 8 מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית אורלי עדס: 

 9 

 10 זאב אלקין בזום? לא נמצא. חה"כ שלמה קרעי, בבקשה. 

 11 
 12 

 13 חה"כ שלמה קרעי: 

 14 

במפלגת    7ש, חברי הוועדה, הצטרפנו לבקשות הפסילה שהוגשו נגד מספר  רא - תודה. אדוני היושב  15 

חללי מערכות ישראל ושישה מיליון נרצחי    23,816יתנו עומדים כאן  העבודה. אנחנו לא לבד, יחד א  16 

השואה שהמועמדת הזאת, שרוצה להיכנס לנו כאן לכנסת ישראל, ביזתה את זכרם. ביזתה ברגל   17 

להתבייש להוציא את הפנים החוצה ובכלל לנסות להתמודד לכנסת  גסה ומלגלגת, בצורה שצריך   18 

על החורבו  שקמה  ישראל,  נרצחים  ישראל במדינת  מיליון  ת, קמה מתוך האפר של אותם שישה  19 

בשואה, אותם עשרות אלפי חללי מערכות ישראל שחירפו את נפשם למות על קדושת הארץ הזאת.   20 

ציונית  ועוד במפלגה  כזאת,  לכנסת אחת  על    –   להכניס  חוזרים  יש מפלגות, אנחנו  יודעים,  אתם  21 

מכי  לא  הן  בחירות,  מערכת  בכל  שיטתי  באופן  הזה  יהודית  הדבר  כמדינה  ישראל  במדינת  רות  22 

בג"ץ מכשיר את   כרגיל  בכלל, אבל  בפרלמנט הישראלי  לא  ודמוקרטית. אנחנו סוברים שמקומן  23 

גוריון, שהיה ממקי   – הדבר הזה. אבל לבוא מתוך מפלגה   בן  מי המדינה ומאלה שייסדו את  אם  24 

ה  היום,  חי  היה  פעם,  היום, במפא"י של  בה  נמצאים  מת מבושה  מפגת העבודה שאנחנו  וא היה  25 

 26 שיש אנשים ומועמדים כאלה בתוך רשימה ציונית.  

 27 

 28 ריצ'ארד פרס: 

 29 

 30 כמו בגין שמתהפך בקברו כשהוא שומע אותך? 

 31 

 32 חה"כ שלמה קרעי: 

 33 

מועמדת שקוראת להשמיד עיר ואם בישראל, קוראת להשמיד את זכרון יעקב, לשלוח אותם חזרה   34 

ברו בגללכם", "היטלר הוא עוד רגוע לעומת  לפולניה, קוראת לראשי המדינה "היטלר מפהק בק  35 



 2/24פ"מ    ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

 44מתוך    28עמוד  

זו הסתה לגזענות, זו הסתה לאלימות. אין מקום להתבטאויות כאלה    - מה שאתם עושים כאן"   1 

 2 בכנסת ישראל.  

 3 

ולא   - וההתבטאויות הן עקביות  – א קובע במפורש שלוקחים בחשבון גם את ההתבטאויות 7סעיף  4 

, תמיכה בטרוריסט,  2020בנובמבר  2- ה חודשים, ב דברים שקרו פעם. הנה, בסך הכול מלפני שלוש  5 

בפייסבוק של אותה של אותה מספר   או  ותומכת, תמיכה בטרור.  7בטוויטר  , מעלה תמונה שלו  6 

ראש, שהיא  - עזבו את היושבת   – וגל להבין איך מפלגת העבודה מאפשרת לאנשים כאלה  אני לא מס  7 

אבל לקרוא    - זאת אמירה מקוממת  גם קראה לאימהות לא לשלוח את הילדים שלהן לצה"ל. גם   8 

 9   -   -   - לצה"ל צבא רוצח, להגיד את כל האמירות הבזויות האלה, זה התבטאויות שעולות  

 10 

 11 ריצ'ארד פרס: 

 12 

 13 פלגה שלנו לא אמרה את המשפט הזה מעולם. תחזור בך מייד.  ראש המ - יושבת 

 14 

 15 חה"כ שלמה קרעי: 

 16 

סגל, הוא העלה את הציטוט בצורה  אמרה את הדבר הזה. אתה מוזמן להיכנס לטוויטר של עמית   17 

 18 מאוד ברורה קולית.  

 19 

 20 צ'ארד פרס: י ר 

 21 

 22   -   -   - תלמד לקרוא  

 23 

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

 25 

 26 אדוני, שמענו את ההערה של אדוני, אנחנו מודים לו על ההערה.  

 27 

 28 חה"כ שלמה קרעי: 

 29 

, ומספר  7. אנחנו מדברים כאן על מספר  1כדאי שתעשו בדק בית, אבל היא לא העניין כאן, מס'   30 

על שלל ההתבטאויות ועל האג'נדה הזאת, שלא מתנצלת, לא חוזרת בה, אין חזרה בתשובה,     7 31 

אין אמירה טעיתי, שיניתי את דעותיי. לא, יש כאן אחת שרוצה להשמיד ערים בישראל, שמבזה   32 

לא בכנסת ישראל. תודה    את מדינת ישראל ואת קודשי הקודשים של החברה הישראלית. מקומה  33 

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

 2 

 3 תודה רבה לחבר הכנסת קרעי. הדובר הבא.  

 4 

 5 מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית אורלי עדס: 

 6 

 7 הרב ובר, בבקשה.  

 8 

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

 10 

 11 הרב ובר מוזמן בכבוד לדוכן.  

 12 

 13 אברהם ובר: 

 14 

י לדבר, אבל אם כיבדו אותי, אז אני מדבר. אני חושב שבאופן עקרוני, כולם  האמת שלא ביקשת  15 

לדון   בכלל  המקום  לא  זה  החברים,  מבין  פה  הוותיק  גם  אני  רבות,  שנים  דעתי  את  יודעים  כבר  16 

מן,  בכאלה דברים. לכן אני מבקש, אם אפשר לקצר את הזמן. בואו נהיה תכליתיים. חבל על הז  17 

 18 ן אני אמנע, כיוון שאני חושב שזה באמת לא המקום בכלל לדון בזה. בין כה בג"ץ לא יקבל. לכ 

 19 

 20 חה"כ משה ארבל: 

 21 

 22 אבל מעוזיה סגל השאיר לנו הרבה זמן לדיון.  

 23 

 24 אברהם ובר: 

 25 

בזה. חבל על הזמן של כולנו.  חבר'ה, אמרתי לשרון שהיום זה ייגמר באחת. אני מקווה שנעמוד   26 

כי  אמנע,  רשימות,    אני  פסילת  של  הנושא  בכל  האלה,  בדברים  לדון  המקום  לא  שזה  חושב  אני  27 

 28 ממילא הבג"ץ ידון בזה, אז חבל על הזמן של כולנו. 

 29 

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

 31 

הו  יסוד  בחוק  שנקבע  הזה  שהמנגנון  כמובן  ובר.  לרב  כאלה  תודה  הערות  לגביו  שהיו  מנגנון  א  32 

מהלך השנים. הדברים ידועים, אבל כל עוד המתכונת החקיקתית הזאת עומדת בעינה  ואחרות ב  33 
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כסדרו.   הדיון  את  לקיים  נמשיך  ואנחנו  בה  ממשיכים  אנחנו  שינויה,   על  החליטה   לא  והכנסת  1 

 2 תודה בכל מקרה לרב ובר על הערותיו.  

 3 

 4 ת אורלי עדס: מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזי 

 5 

 6 אברהם יוסטמן, בבקשה.  

 7 

 8 רהם יוסטמן: אב 

 9 

בכל הכבוד לאיש היקר, שאני לא מכיר    - תודה. בוקר טוב, ראשית אני אציין שמה שמעוזיה סגל   10 

עשה, לגמרי לא מקובל. באותה מידה הוא היה יכול למשוך את העתירה אתמול או שלשום    – אותו   11 

הרב  של  היקר  זמנם  את  ולבזבז  להטריח  כ ולא  הזאת,  העתירה  סביב  שעסקו  טובים  אנשים  ך  ה  12 

 13 שזה, בלשון המעטה, מוזר בעיניי, אבל זה כמובן לשיקול דעתו של השופט.  

 14 

 15 אברהם ובר: 

 16 

 17 יכול להיות שמפלגת העבודה לחצו עליו להסיר. 

 18 

 19 אברהם יוסטמן: 

 20 

לגופו של דבר, אני חושב כמו עמיתי אברהם ובר. אני חושב שבניגוד לדבריו החשובים של השופט   21 

ועדת   שלנו,  התפקיד  לגבי  מה  בתחילה  על  להמליץ  או  להחליט  סוברנית  באמת  לא  הבחירות  22 

יום    – סליחה על הביטוי    – שיהיה, כי בסופו של דבר אנחנו באמת משמשים מעין   הצגה יפה של  23 

 24 שמע, ובעצם אין לזה משמעות ככול שמדובר בפסילה וכיוצא בזה, והניסיון מוכיח.  סוער, תרתי מ 

 25 

אז הדיון הזה הרבה יותר נעים מבעבר, אבל עדיין    נכון שהודות למזגו הנעים של השופט הנוכחי,  26 

ידידי    לפחות  מביננו,  המחוקקים  עם  אשמח  באמת  אני  כולנו.  של  זמן  בזבוז  פה  שיש  חושב  אני  27 

 28 רים, אולי ייתנו את דעתם לשינוי כללי המשחק של הפסילה. משה ארבל ואח 

 29 

הג כמו חברי אברהם ובר ואנחנו  לגופו של עניין, אני רוצה לומר כך: למה אנחנו נמנעים? גם אני אנ  30 

כולו.   היום  לאורך  גם  אלא  הזאת,  בהצבעה  רק  לא  אגב,  כפי  נמנע.  פשוטה:  מאוד  היא  הסיבה  31 

ביקש   מצוותו    – שהשופט  את  מקיימים  כן  אנחנו  ענייניים    – וכאן  מאוד  להיות  מנסים  אנחנו  32 

שאינה  קריטית  מאסה  בין  גדול  הבדל  שיש  חושבים  ושולחיי  אני  הללו.  רק    בדברים  מתבצעת  33 

או עניין כסיף  אם נדבר על עניין זועבי    – באמירות או ברעיונות כאלה ואחרים, אלא גם במעשים   34 
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בכל העניינים הללו אכן הייתה התנהגות גם בפועל, פיזית,    – או ליתר דיוק יזבק שזה יותר מכסיף  1 

ונתנה להם ביטוי הרבה יותר קשה. בעתירות שקראתי היטב, ש  מונחות  שהחמירה את המעשים  2 

, יש הרבה  לפנינו לגבי היום הזה, לפחות בשלוש העתירות שאנחנו נאלץ להצביע בהן, כמו שאמרתי  3 

שהתבקשנו   שבאיזון  חושב  אני  עדיין  אבל  נכונות,  ולא  נעימות  לא  נוחות,  לא  קשות,  אמירות  4 

 5 לעשות אנחנו נמנע ולא נצביע בעד הפסילה.  

 6 

אני אומר    – ת הפריע לי וחשוב שהוא ייאמר כאן  הדבר האחרון שאני רוצה להגיד, משהו שבכל זא  7 

יטלר". כשאני אומר "קונטקסט כללי", אני גם  האמירות מסוג "ה   – את זה גם בקונטקסט כללי   8 

המזעזע   בביטוי  שימוש  עושים  שלפעמים  החרדי,  במחנה  שלי,  במחנה  אנשים  אל  לדבר  מתכוון  9 

לומר שזה מעשה, שהוא אחד המחפירים  והמזוויע הזה, וכולנו יודעים על מה אני מדבר. אני רוצה   10 

נהנה ממנה או אדם   דבר  שאדם מישראל או אדם שגר בישראל או  יכול לעשות. אין שום  בכלל,  11 

מכל   הכלל,  מן  יוצא  ללא  כולנו,  אם  אשמח  מאוד  אני  כאלה.  למעשים  להשתוות  שיכול  בעולם  12 

ות האלה. לא רק  המגזרים, מכל החוגים, מכל העדות, מכל המוצאים, נפסיק להשתמש בהשווא  13 

 14 שזה לא ערכי ולא מוסרי, זה התחתית של התחתית. תודה רבה על ההקשבה.  

 15 

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

 17 

 18 תודה רבה לאדוני.  

 19 

 20 מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית אורלי עדס: 

 21 

 22 חברת הכנסת אסנת מארק.  

 23 

 24 אסנת הילה מארק: 

 25 

ב לכל מי שנמצא בוועדה. אני רוצה לפתוח ולומר, עו"ד בוסי נתן [ה  בוקר טוב לחברים, בוקר טו  26 

אבל  ארוך,  משפטי  אם    טיעון  היא  השאלה  כולם.  את  שנקבל  רוצה  שהוא  יוצא  שלו  מהטיעון  27 

המשיבה שלו רוצה באותה מידה שאנחנו לקבל את כולנו, כי ההתבטאויות שלה מוכיחות בדיוק   28 

להשמיד את זכרון, את זה שהיטלר מפהק בקברו. אתה  את ההפך. הן מוכיחות את זה שהיא רוצה  29 

היית  העבודה  מפלגת  בוסי,  עו"ד  מה,  שמבקשת  יודע  מי  בתוכה  שמתמודדת  להתבייש  צריכה  ה  30 

להכחיד אותנו.  להכחיד את זכרון יעקב על כל יושביה. כפי שאמר עו"ד בן גביר, בזכרון יעקב יש   31 

ודתיים. השאלה היא אם   וערבים, חילונים  היא מסוגלת לקבל בכפיפה אחת את כל מה  יהודים  32 

 33 שאתה מנסה להציג פה בפני הוועדה.  

 34 
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השבו  כל  שמענו  במהלך  לא  שלה.  בנושא  דיון  להיות  שהולך  שידעה  המועמדת,  את  שמענו  לא  ע  1 

אותה בשום ריאיון עולה, אומרת: חבר'ה, בואו נעצור את מחול השדים הזה, אני רוצה להבהיר   2 

להגיד   רוצה  אני  עצמי,  לא  את  היא  זה?  את  עשתה  לא  שהיא  חושבים  אתם  למה  בעניין.  משהו  3 

היא ידעה שכל אמירה שלה בתקשורת תסבך אותה עוד יותר.    עשתה את זה מהסיבה היחידה, כי  4 

 5 מהסיבה היחידה שהיא מאמינה במה שהיא אמרה לאורך כל הדרך.  

 6 

 7 ריצ'ארד פרס: 

 8 

 9 הלך הזרזיר אצל העורב . 

 10 

 11 אסנת הילה מארק: 

 12 

את הרב ובר ואת חברו ואני לא מצליחה להבין איך אתם יכולים להימנע מבקשה כל    שמעתי גם  13 

מהותית, שאפילו לא שמענו לאורך כל השבוע הזה שום חרטה, היא לא מתכוונת לחזור בה,  כך   14 

ההצגה   את  עושה  היא  עכשיו  עכשיו?  עושה  היא  מה  יודעים  אתם  בה.  לחזור  רוצה  לא  היא  15 

ואחר כך, כשהיא תהיה בכנסת, היא תנהג כמו כל חבריה שעושים   המושלמת, כדי להיכנס לכנסת,  16 

 17   -   -   - כניסים את הדעות  הפוליטיות הקיצוניות שלהם, של השמדת  קרקס בתוך הכנסת, שמ 

 18 

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

 20 

 21 חברת הכנסת מארק, נעלמת לנו. נעבור בינתיים לדובר הבא.  

 22 

 23 חירות המרכזית אורלי עדס: מנכ"לית ועדת הב 

 24 

 25 ריצ'ארד פרס, בבקשה.  

 26 

 27 ריצ'ארד פרס: 

 28 

כבוד  טוב,  את    בוקר  נפש  בשאט  לדחות  רוצה  אני  ועדה,  הנשיאות,  חברי  טוב,  בוקר  השופט,  29 

ובדרכו. אני בטוח שגרמתם   יהודית בשם של יצחק רבין  וחברו מעוצמה  השימוש שעשה איתמר  30 

 31   -   -   - אליו ולמכוניתו באופן פיזי  לו להתהפך בקברו, במיוחד מאלה שהגיעו  

 32 

 33 

 34 
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 1 עו"ד איתמר בן גביר: 

 2 

 3 כשהוא היה שומע את אבתיסאם הוא היה מתהפך בקברו.  

 4 

 5 ריצ'ארד פרס: 

 6 

, איתמר, אני מקווה שמחר  אני פשוט לא מאמין כשאני שומע. אגב, זו התקדמות מאוד משמעותית  7 

שה לך משהו, אבל אני מזועזע  תגיד גם את אותם דברים, אני אשמח. אולי התואר חבר כנסת יע  8 

מעצם השימוש בדרכו של רבין. אם רבין היה חי, דרכו הייתה להכיל את כולם, לקבל את כולם.   9 

שוט לא מבין איך  אני מזועזע. חבר הכנסת קרעי ואסנת מארק, בגין היום מתהפך בקברו. אני פ  10 

ומשמעותית. תלמדו  אתם יכולים להשתמש בשימושים האלה, כדי להחיל פסילה ופגיעה גזענית   11 

 12 מהם, אולי תנהגו אחרת.  

 13 

זה   ובשבילי  בבית שמש  גר  אני  על היטלר.  על הדברים  ישראל  חייב להצדיע לחברי מאגודת  אני  14 

 15 שינוי קו משמעותי מאוד, ואני מצדיע להם על כך.  

 16 

מבק  גיא  אני  עו"ד  של  בתגובתו  ולראות  הזאת  העתירה  את  הסף  על  ולדחות  לפסול  מהוועדה  ש  17 

 18 רך ללמוד ממנה.  בוסי  ד 

 19 

 20 אברהם ובר: 

 21 

 22 ריצ'ארד, זה לא שינוי. יש קיצוניים בבית שמש שאתה מכיר אותם.  

 23 

 24 מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית אורלי עדס: 

 25 

 26 ויאם שביטה, בבקשה.  

 27 

 28 ויאם שביטה: 

 29 

כולם, שמעתי וקראתי את החומר שהוגש בתיק זה, אבל יותר מהכול שמעתי את מה  בוקר טוב ל  30 

 31   -   -   - פחם במקום זכרון יעקב  - ר. לפחות ארבע פעמים הוא טעה כשאמר אום אל שאמר איתמ 

 32 

 33 

 34 
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 1 עו"ד איתמר בן גביר: 

 2 

 3 לא הבנת, זה היה תרגיל.  

 4 

 5 ויאם שביטה: 

 6 

רגע, תשמע אותי, איתמר. ארבע פעמים הוא טעה כשהוא אמר את המילה "להשמיד". להשמיד    7 

פחם". אחרי  - "להשמיד" ו"אום אל   פחם. אמרת תרגיל וארבע פעמים טעית ואמרת - את אום אל  8 

פחם. הוא לא התנצל על הטעות. על מה זה מעיד? איתמר, זה חוזר על  - המילה להשמיד, אום אל  9 

 10 עצמו.  

 11 

 12 איתמר בן גביר: עו"ד  

 13 

 14 לא הבנת.  

 15 

 16 ויאם שביטה: 

 17 

 18 הבנתי טוב מאוד והקשבתי לך.  

 19 

 20 עו"ד איתמר בן גביר: 

 21 

 22 פחם? היו פוסלים אותי, ובצדק.  - ל מה היה קורה אם הייתי אומר להשמיד את אום א 

 23 

 24 ויאם שביטה: 

 25 

כשדיברת   טעית  פעמים  ארבע  אבל  בהתחלה,  זה  את  היהודית    – אמרת  העיר  שם  את  אמרת  לא  26 

 27 פחם.  - רת אום אל ואמ 

 28 

 29 עו"ד איתמר בן גביר: 

 30 

 31 מי שאומר שצריך להשמיד, צריך לפסול אותו. תפסול אותו.  

 32 

 33 

 34 
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 1 ויאם שביטה: 

 2 

 3 י אשלים את דבריי.  רגע, תשמע אותי עד הסוף. אנ 

 4 

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

 6 

 7 את דברי אדוני. אדוני ייתן לו להשלים את הדברים.  אדוני העיר לחברו, הוא שמע  

 8 

 9 ויאם שביטה: 

 10 

פחם ולא ערערה ולא תל אביב ולא  - אני רוצה להגיד רק דבר אחד חשוב: להשמיד לא את אום אל  11 

עיר. מה שכן, איתמר, כשמשתמשים בטעות במילה, לפחות מתנצלים. אתה    שום מקום ולא שום  12 

נצלה, אבל אתה לא התנצלת ואתה אף פעם לא תתנצל.  מבקש מהגברת להתנצל, שמעתי שהיא הת  13 

 14   -   -   - אמרת דברים יותר חמורים  

 15 

 16 עו"ד איתמר בן גביר: 

 17 

 18 פחם. - מעולם לא אמרתי שצריך להשמיד את אום אל 

 19 

 20 ויאם שביטה: 

 21 

 22 אמרת, כשדיברת, ואפילו לא אמרת שטעית. תודה.   עכשיו 

   23 

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

 25 

 26 תודה רבה למר שביטה. אנחנו עוברים לדובר הבא. 

 27 

 28 מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית אורלי עדס: 

 29 

 30 על פי הרישומים אצלי אין יותר דוברים, אלא אם מישהו נרשם בצ'ט.  

 31 

 32 אברהם ובר: 

 33 

 34 על פי הסדר, היא לא הייתה צריכה לדבר? 
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 44מתוך    36עמוד  

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

 2 

 3 אנחנו נתנו הקצאת זמן למועמדת ולעורך דינה וכל אחד משתמש בהקצאת הזמן שלו לפי הבנתו.  

 4 

 5 עו"ד איתמר בן גביר: 

 6 

 7 העליון יודע.    היא לא רצתה. היא לא רוצה ויש לזה משמעות משפטית, כמו שבית המשפט 

 8 

 9 מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית אורלי עדס: 

 10 

 11 אסף גולדפרב, בבקשה.  

 12 

 13 אסף גולדפרב: 

 14 

בחדשות   התנצלה  היא  ראשון,  דבר  בקצרה.  דברים  כמה  לומר  רוצה  כל    12אני  לכן  שבת.  ביום  15 

נכונות. הם נאמרו באופן ברור   ולא חזרה בה לא  האמירות המגוחכות האלה שהיא לא התנצלה  16 

חברי הכנסת שדיברו פה, התעלמו  ידיה, לא רק על ידי עורכי דין. זה נראה לי קצת בעייתי שכל  על  17 

מהדבר הזה. השיח האלים נגד החברה הערבית מחריד. זו פעם שלישית שאני חבר ועדת הבחירות   18 

וכל פעם השיח מתלהם, עצוב לי לראות את זה. אני כבר עשור בכנסת וכל פעם השיח הזה נהיה   19 

אני מסכים, אבל הייתה  יותר אלים. אפשר להגיד דברים. האמירות שנאמרו הן בעייתיות,  יותר ו  20 

פה התנצלות. היועץ המשפטי אמר שאין עילה באמת. באמת, אנחנו כל פעם בהצגה מחדש ועצוב   21 

לי לראות את זה, בתור אחד שמעריץ ומעריך את המוסד הדמוקרטי הזה שנקרא כנסת ישראל.   22 

 23 ות, ובאמת חבל לראות את זה. אנחנו עושים פה זיל 

 24 

ם שיהיו היום, השיח יישמר. אני ממש מבקש לא יהיו פה את  אני מקווה שלפחות בדיונים הבאי  25 

כל ההתפרצויות, ומה שחבר הכנסת קרעי עשה קודם, זה חמור. הוא עשה תעמולת בחירות בזמן   26 

 27 שהיה פה דיון.  

 28 

 29 חה"כ משה ארבל: 

 30 

מ  דיון  בעד  אני מאוד  לי.  בוסי  אסף, תסלח  עו"ד  כל הכבוד, כאשר  עם  שאני מאוד    – כובד, אבל  31 

 32 פנה באופן אישי לליכוד ולחבר הכנסת קרעי, אני חושב שזכותו להגיב.    – מכבד ומוקיר ומעריך  

 33 

 34 



 2/24פ"מ    ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

 44מתוך    37עמוד  

 1 גולדפרב:   אסף 

 2 

לה  דברים  הרבה  היו  לי  גם  להגיב.  זמן  יש  זה  בשביל  זה.  אחרי  להגיב  יכול  הוא  ולא  אז  גיד  3 

 4 התפרצתי.  

 5 

 6 עי: חה"כ שלמה קר 

 7 

בשביל זה אני יושב כאן בנשיאות, ואתה לא. אני יכול להגיב כשפונים אליי. כשפונים אליך יש לל   8 

 9 זכות תגובה. כשתהיה בנשיאות אולי תדע את זה.  

 10 

 11 גולדפרב:   אסף 

 12 

זכות   זכות תגובה. לכל  יש לך  יש  לי כחבר  גם  בזמן הדברים. מה זה קשור לנשיאות?  תגובה לא  13 

ברים רגילים, יש שלוש דקות זכות תגובה ושם הזמן לדבר. אז אני מבקש  חבר, גם בנשיאות וגם ח  14 

שגם בהמשך, כשיהיה שיח על הרשימה המשותפת ועל רע"ם, אפשר לעשות את זה בצורה מכובדת   15 

ד, ולא להתפרץ. וגם בן גביר, שלא מפסיק להתפרץ בזמן הפסילות בכל ועדת  ובזמן שיינתן לכל אח  16 

 17 בחירות. אפשר לרסן את זה. 

 18 

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

 20 

ובצורה   הזמנים  במסגרת  לנהוג  דבריי,  בתחילת  גם  הבעתי  שאותה  לבקשה  מצטרף  בהחלט  אני  21 

התפרצויות, הצלחנו איכשהו לעמוד באיזה רף מתקבל  מכובדת. אני חושב שעד עכשיו, למרות ה  22 

 23 על הדעת.  

 24 

 25 חה"כ שלמה קרעי: 

 26 

ם שרוצים להטיף לנו על הערות ביניים ועל איך מנהלים את הדיון כאן? מה  אדוני, יש עוד מטיפי  27 

 28 זה הדבר הזה. אם יש לו משהו ענייני לומר, שידבר. מה זה ההטפות האלה? 

 29 

 30 ריצ'ארד פרס: 

 31 

 32 קיים. נאה דורש, נאה מ 

 33 

 34 



 2/24פ"מ    ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

 44מתוך    38עמוד  

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

 2 

 3 נות.  אני חושב שהדברים היו ברוח טובה, במתי 

 4 

את   שתשקלו  מבקש  אני  להצבעה.  עוברים  אנחנו  הצדדים,  טיעוני  את  שמענו  לכולם.  מודה  אני  5 

פה.  ובעל  בכתב  לממשלה  המשפטי  היועץ  של  המפורטת  דעתו  חוות  את  כמו  הצדדים,   6  טיעוני 

ההצבעה תתייחס לכל אחד מהעילות ותנוהל על ידי המנכ"לית. בהתאם למסורת שהנהיגו יושבי   7 

,  אני לא אשתתף בהצבעה.  17- חירות המרכזית באופן רצוף מאז הבחירות לכנסת ה ראש ועדת הב  8 

 9 אני מעביר את ניהול ההצבעה לעו"ד עדס.  

 10 

 11 מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית אורלי עדס: 

 12 )קוראת בשמות חברי הוועדה( 

 13 

 14 בעד   -  חה"כ שלמה קרעי  

 15 בעד   -  אסנת הילה מארק 

 16 

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

 18 

יגיד אם עמדתו   היות ועוצמה יהודית כללה בבקשתה שתי עילות פסילה, אז כל אחד מהחברים  19 

מתייחסת לשתי העילות או רק לאחת העילות, כל אחד כהבנתו. העילות הן: תמיכה במאבק מזוין   20 

 21 של ארגון טרור ושלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. 

 22 

 23 שה.  חלה. אורלי, בבק נתחיל מההת 

 24 

 25 מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית אורלי עדס: 

 26 )קוראת בשמות חברי הוועדה( 

 27 

 28 בעד בשתי העילות   -  חה"כ שלמה קרעי 

 29 בעד בשתי העילות   -  חה"כ אסנת הילה מארק 

 30 בעד בשתי העילות   -   יהונתן ברוך טל 

 31 בעד בשתי העילות   -   קמי רביד 

 32 בעד בשתי העילות   -   אלעד זמיר 

 33 בעד בשתי העילות   - ים וסף חיים רוזנבו שלום י 

 34 בעד בשתי העילות    -   נועם לאור 



 2/24פ"מ    ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

 44מתוך    39עמוד  

 1 נועם לאור: 

 2 

ואם יורשה לי, גם בעילה השלישית. כי מה שנעשה על ידי מר סגל הוא בעייתי. לבוא ובבוקר הדיון   3 

להסתלק מהעתירה, כשיש פה אנשים שהסתמכו על זה, לדעתי זה פגם. אני חושב שהוועדה צריכה   4 

 5 שא הזה. תודה.  לדון בנו 

 6 

 7 מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית אורלי עדס: 

 8 )קוראת בשמות חברי הוועדה( 

   9 

 10 בעד בשתי העילות   -   הלן מזוז 

 11 בעד בשתי העילות   -   חנה בן זקן 

 12 נגד בשתי העילות   -   ערן מרינברג 

 13 נגד בשתי העילות   -   אסף גולדפרב 

 14 נגד בשתי העילות   -   מיכל דור  

 15 עילות נגד בשתי ה   -   ניב רינגל 

 16 נגד בשתי העילות   -   סגל גיל  

 17 נגד בשתי העילות   -   נטע אטיאס 

 18 נגד בשתי העילות   -  שפרית כהן חיו 

 19 נגד בשתי העילות   -  מרדכי שוקרון 

 20 נגד בשתי העילות   -   עודד גזית 

 21 נגד בשתי העילות   -   ויאם שביטה 

 22 נגד בשתי העילות   -   יוסף פדילה 

 23 נגד בשתי העילות   -   עלי ג'אסר 

 24 שתי העילות נגד ב   -     עלי סרוגי' 

 25 בעד בשתי העילות   -   עליזה אוזן 

 26 בעד בשתי העילות   -   מנשה לוי 

 27 בעד בשתי העילות    -   חיים בעדני 

 28 נמנע בשתי העילות   -   אברהם ובר 

 29 נמנע בשתי העילות   -  אברהם יוסטמן 

 30 איננו נוכח   -  חה"כ אלכס קושניר 

 31 אינו נוכח   -   רומן גרביץ 

 32 בעד בשתי העילות   -   אריאל סלע 

 33 בעד בשתי הפסילות   -     הושעיה יפת 

 34 בעד בשתי הפסילות   -  צבי דוד רוזנבלט 



 2/24פ"מ    ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

 44מתוך    40עמוד  

 1 נגד בשתי העילות    -   ריצ'ארד פרס 

 2 נגד בשתי העילות   -   דרור מורג 

 3 אינו נוכח   -   זאב אלקין 

 4 בעד בשתי העילות    -   אלון דוידיאן 

 5 

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

 7 

 8 תודה רבה.  

 9 

 10 ועדת הבחירות המרכזית אורלי עדס: מנכ"לית  

 11 

ההצבעה:   בעד,    16תוצאות  אבתיסאם    15חברים  המועמדת  לפסילת  הבקשה  נמנעים.  שני  נגד,  12 

 13 בשתי העילות.    , מראענה התקבלה 

 14 

 15 אברהם ובר: 

 16 

 17 את לא מציינת מי לא השתתף? אנשי ליברמן לא השתתפו.   

 18 

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

 20 

 21 חברים, אני מודה לכם על ההשתתפות. 

 22 

 23 חה"כ משה ארבל: 

 24 

א לחוק יסוד: הכנסת, לרבות התבטאויות,  7אנקדוטה מעניינת, כבוד השופט, מי שתיקן את סעיף   25 

 26 היה חבר הכנסת עודד פורר, שסיעתו נעדרה היום.  

 27 

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

  29 

 30 רתי, אבל בסדר.  התיקון היה במידה רבה הצה 

 31 

 32 

 33 

 34 



 2/24פ"מ    ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

 44מתוך    41עמוד  

 1 חה"כ שלמה קרעי: 

 2 

ראש, מכיוון שאזרחי ישראל הערבים יודעים כבר שהרשימה המשותפת לא באמת  - אדוני היושב  3 

מייצגת את האינטרסים שלהם ולא באמת פועלת לטובתם, אלא לטובת הרשות הפלסטינית, לכן   4 

 -   -   -   5 

 6 

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

 8 

 9    -   -   -   לא, לא 

 10 

 11 דרור מורג: 

 12 

 13    -   -   - אתה לא תדבר. אתה לא חבר הכנסת בישיבה הזאת, תפסיק להסית  

 14 

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

 16 

 17 שנייה. רבותיי, אנא שבו.  

 18 

 19 ויאם שביטה: 

 20 

 21 עוד לא התחיל הדיון ואסור להגיד.  

 22 

 23 קריאות: 

 24 

 25   [ ל ו ל מ ת ל   ן ת י נ   א ל ]  

 26 

 27 חה"כ שלמה קרעי: 

 28 

 29   -   -   - יים  אני מייד מס  

 30 

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

 32 

 33 -   -   - זה לא קשור לעניין הזה   

 34 



 2/24פ"מ    ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

 44מתוך    42עמוד  

 1 חה"כ שלמה קרעי: 

 2 

 3 אני רק מודיע מה עמדתנו.  

 4 

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

 6 

 7 אדוני לא יהיה בישיבה הבאה?  

 8 

 9 חה"כ שלמה קרעי: 

 10 

 11 מר.  זה בדיוק מה שאני רוצה לו  

 12 

 13 עו"ד איתמר בן גביר: 

 14 

 15 למה לא נותנים לו לדבר, זה חופש ביטוי, ציפור נפשה של הדמוקרטיה.  

 16 

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

 18 

לא   וגם  המשותפת  הרשימה  של  הדין  עורכי  פה  נמצאים  שלא  מכיוון  לשבת.  נא  רבותיי,  19 

 20 -   -   - הרשימה המשותפת  

 21 

 22 חה"כ שלמה קרעי: 

 23 

 24 ני לא אכנס לגופו של הדיון.  א 

 25 

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

 27 

בשעה   נפתח את הדיון  דיון אקס פארטה. הדיון 11אנחנו  מקיים  אני לא  הוא רק בבקשה    הזה   .  28 

 29 המשיבה פה.    ל ש   ה נ י י נ ע ב 

 30 

 31 חה"כ שלמה קרעי: 

 32 

 33 אדוני, רק משפט אחד ואני משלים את הדברים.  

 34 



 2/24פ"מ    ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

 44מתוך    43עמוד  

 1 ויאם שביטה: 

 2 

 3 רב לשמוע את זה.  אני מס 

 4 

 5 קריאות: 

 6 

 7 [ ל ו ל מ ת ל   ן ת י נ   א ל ]    

 8 

 9 חה"כ שלמה קרעי: 

 10 

לשמוע. אני  מדבר לאזרחי ישראל. אתה לא חייב לשמוע. יש לי הערה שאני    ויאם, אתה לא צריך  11 

 12   -   -   - רוצה לומר. קיבלתי רשות דיבור מהשופט  

 13 

 14 ויאם שביטה: 

 15 

 16 אני לא מוכן לשמוע, אני יוצא.  

 17 

 18 חה"כ שלמה קרעי: 

 19 

שראל יודעים שהרשימה המשותפת כבר לא מייצגת אותם והרשימה המשותפת  מכיוון שאזרחי י  20 

מאליה, בדיונים הבאים אנחנו ניעדר ונמנע מהצבעות בדיונים הבאים, מכיוון שהרשימה  נעלמת   21 

קולות   למשוך  לכם  לתת  סיבה  שום  לנו  אין  מאליה.  נעלמת  השנייה  המפלגה  וגם  המשותפת  22 

יודעים כבר שהליכוד  באמצעות הפסילה שלכם, כי אתם כלים מ  אליכם. אזרחי ישראל הערבים  23 

 24 סים שלהם. תודה רבה.  היא זו שמייצגת את האינטר 

 25 

 26 ויאם שביטה: 

 27 

לך   שניתנה  בזכות  משתמש  שאתה  לדמוקרטיה  בושה  לדמוקרטיה.  בושה  זו  עכשיו  שנעשה  מה  28 

 29 כחבר נשיאות.  

 30 

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

 32 

אני  ה   רבותיי,  הדקה  עד  כמעט  להגיע  הצלחנו  מין    90- מצטער.  הייתה  ובסוף  הליכות  בנועם  33 

 34 התפרצות יצרים כזאת.  



 2/24פ"מ    ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

 44מתוך    44עמוד  

, כדי שכולם יהיו גם מוכנים וגם יוכלו לחזור הביתה לפני  11אנחנו נקדים את המשך הדיון לשעה   1 

 2 שהשלג יפרוץ.  

 3 

 4 

 5 ( 11:05ונתחדשה בשעה    10:26)הישיבה נפסקה בשעה  


