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בפתח הדברים יש לומר כי למשיבה הוקצבו 46 שעות ברוטו למתן תשובה לערעור, כאשר זמן זה 
כלל בתוכו את ערב יום כיפור ומוצאי יום כיפור, והיה בקוצר הזמן כדי להשפיע על תשובה זו.

הרקע להגשת בקשת הפסילה של בל"ד

המשיבה 2, (להלן: "אנחנו"), היא מפלגה צעירה שנרשמה לבחירות לכנסת ה – 25, אך היא  .1
מייצגת מאחוריה ציבור שלם של מאות אלפי אנשים, שמביעים סלידה  ושאט נפש מביטויי 

הבלע שמשמיעים חברי המערערת כנגד מדינת ישראל וכנגד חיילי צה"ל.

דברים אלו מהווים המשך ישיר לעמדה הפורמלית של המפלגה, לפיה לא מאבק לשוויון זכויות  .2
אזרחי הם מנהלים – אלא מאבק לאומי, שמטרתו הסופית היא ביטולה של מדינת ישראל 

כמדינה יהודית והקמת מדינה פלסטינית תחתיה – בכל שטחי ארץ ישראל.

באמירתם זו, הם מכוונים לעם הפלסטיני היושב במדינת ישראל, ולעם הפלסטיני היושב  .3
בשטחי יהודה בשומרון, כך לתפיסתם.

הבקשה לפסילתה של רשימת בל"ד, (להלן: "בקשת הפסילה"), איננה מבטאת רק את קולם  .4
של חברי מפלגת "אנחנו", אלא גם את קולם של מאות אלפי אזרחי ישראל אחרים.

רק לסבר את האוזן, בסקר שנערך בתאריך 02/10/22 ופורסם בעיתון מעריב, 54% השיבו  .5
שהפסילה של בל"ד היתה  מוצדקת, ו – 20% השיבו בשלילה.

פרסום הכתבה במעריב מצורף כנספח .

אין משמעות הדבר שהמשיבה מבקשת מבית המשפט לפסוק על פי סקרים, אלא לראות  .6
במשיבה 2 כנציגה של ציבור ישראלי רחב ביותר, וצירוף הסקר רק נועד להציג בפני בית 

המשפט את התמיכה הרחבה שיש לבקשת הפסילה בציבור הישראלי.

לעניין נסיבות הגשת בקשת הפסילה, יש ליתן את נתוני הרקע הבאים: .7

במועד האחרון להגשת הרשימות לוועדת הבחירות, נתקבלה החלטה דרמטית במפלגת בל"ד 
לפיה המערערת תרוץ לבד בבחירות הקרובות ולא במסגרת הרשימה המשותפת.

חשוב לציין כי במספר מערכות בחירות קודמות, בל"ד התמודדה במסגרת הרשימה  .8
המשותפת, ויש לדבר משמעות גדולה, שכן הריצה המשותפת אולי לא מיתנה את דעותיה, אבל 

בהחלט שמה מחסום מסוים על מעשיה.

לחיזוק טענה זו, הרינו להפנות לדברים של יו"ר בל"ד סמי אבו שחאדה, בראיון לתוכנית 
באתר אינטרנט "שיחה מקומית", עם אורן זיו, ריאיון שנערך בתאריך 23/08/22:

"בגלל הישיבה ברשימה המשותפת עשינו המון פשרות, נאבקנו פחות"

הדבר גם בהחלט השפיע על כמות הראיות שיש בידי המשיבה 2 להציג כתמיכה לבקשת  .9
הפסילה, ועל כך בהמשך.

החלטת המערערת לרוץ בנפרד, יצרה סד זמנים צר ביותר, כך שנותרו 7 ימים בלבד להגשת  .10
בקשת פסילה.

המשיבה 2 העריכה שבקשות פסילה יוגשו על ידי גורמים שכבר הגישו בעבר בקשות פסילה  .11
כנגד המערערת.

רק ביום האחרון להגשת בקשות הפסילה, למרבה ההפתעה, התחוור למשיבה 2 שאף גורם לא  .12
הגיש את הבקשה, ולכן המשיבה 2 נטלה על עצמה מטלה כבדה זו.
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כפי שצויין בגוף הבקשה, יש מספר ראיות רב כנגד המשיבה, אך עקב קוצר הזמנים, רק חלקם  .13
צורפו לבקשת הפסילה, אך אין המשמעות היא שהן אינן קיימות.

בהמשך להגשת בקשת הפסילה ועוד לפני מועד הדיון בוועדה, הוגשה לוועדת הבחירות בקשה  .14
לצירוף ראיות נוספות, עם הפניות לראיות נוספות כנגד המערערת.

העתק של הבקשה להוספת ראיות מצורף ומסומן "א".

המשיבה תטען כי לאור סמיכות הזמנים, וחשיבותן של הראיות, ולאור משקלן המשמעותי של  .15
הראיות, בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר צירוף הראיות לערעור, וזאת בהתאם להלכה 
שנקבע ברע"א – 1297/01, מיכאלוביץ נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נה (4) 577, ובהתאם 

לתקנה 144 לתקנות סדר הדין, 2018.

לענין זה המשיבה 2 תטען כי ניהול ההליך ללא הראיות המבוקשות עלול לגרום לעיוות דין,  .16
שעה המערערת תהנה ממניעת ראיות מבית המשפט, למרות שראיות אלו קיימות גם קיימות.

הרקע העובדתי

חנין זועבי מקום 18 ברשימה כיום, הייתה מעורבת  בפרשת מרמרה, בשנת 2010 סרטונים  .1
שפורסמו באתר גל"צ מציגים את ח"כ חנין זועבי על סיפון המרמרה כשלצידה פעילים 

חמושים במוטות. 

https://news.walla.co.il/item/1720651

בשנת 2013, בל"ד פרסמה תשדיר לקראת הבחירות שצוחק על המנון "התקווה" – התשדיר  .2
נפסל ע"י השופט רובינשטיין שהודיע כי התשדיר "מגחיך את ההמנון. ביזיון סמלי המדינה 
לא מקובל עלי". בהחלטתו כתב רובינשטיין כי "בזיון סמלי המדינה, מדינה יהודית 

ודמוקרטית, אינו מקובל עלי כחלק מתעמולת הבחירות של רשימה כלשהי".

https://news.walla.co.il/item/2604585 - קישור לתשדיר

מפלגת בל"ד מקיימת מדי שנה כנסים למען שחרורם של שני המחבלים, וכך למשל לפני כ- .3

7 שנים התקיימה תהלוכת לפידים למען שחרורם, בהשתתפות בכירי בל"ד.

https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/%D7%94%D7%A8%D7%A9%

D7%99%D7%9E%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7

%A4%D7%AA_%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%94_%D7

%9C%D7%94%D7%90%D7%93%D7%99%D7%A8_%D7%9E%D7%97%D7%91

%D7%9C%D7%99%D7%9D

בשנת 2016 סאמי אבו שחאדה תועד עם המחבל סאמר עיסאווי, שירה לעבר ישראלים  .4

בירושלים ושוחרר בעסקת שליט. בדף הפייסבוק של אבו־שחאדה אפשר לראות תמונה 

מביקורו בקטאר אצל מייסד בל"ד, העבריין הנמלט עזמי בשארה. לפני שנה התארח בכנס 

של ארגון Middle East Monitor התומך בחרם על ישראל, וטען כי היהודים הם עם גזעני 

וכי הציונות היא "פרויקט מכוער". "ישראל היא המדינה הכי גזענית", התריס. "הציונות 

גרמה לכל האסונות שראינו – הנכבה, לפני הנכבה ואחרי הנכבה. מדובר בפרויקט גזעני 

שנעשה על ידי אנשים גזענים. מה אני מצפה מאנשים מחוץ לפלסטין? התקווה היחידה שלי 

."BDSכאקטיביסט פוליטי בפלסטין היא ה־

/https://www.makorrishon.co.il/news/199463
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בפברואר    2016 ג'מאל זחאלקה (מקום 20 ברשימה כיום) נפגש, ביחד עם חברי הכנסת  .5

מבל"ד חנין זועבי(מקום 18 ברשימה כיום)  ובאסל גטאס ,עם משפחות מחבלים ממזרח 

ירושלים שנהרגו תוך כדי ביצוע פיגוע טרור ,על מנת לקדם את שחרור גופות המחבלים 

המוחזקות בידי ישראל, ובמהלך המפגש עמדו דקת דומיה לזכר המחבלים .

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4762185,00.html

6.  כתוצאה מהמפגש עם משפחות המחבלים השעתה את זחאלקה ועדת האתיקה של     

הכנסת לחודשיים מישיבות הכנסת וועדותיה (אך לא מהצבעות).

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4763747,00.html

בנוסף, בעקבות המפגש אסר נשיא המדינה ראובן ריבלין על כניסתו לבית הנשיא. .7

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4770470,00.html

כמה מחברי בל"ד הניחו על שולחן הכנסת הצעת חוק ב-2018. מדובר ב"הצעת חוק יסוד:  .8

מדינת כל אזרחיה". נשיאות הכנסת, המורכבת מיו"ר הכנסת וסגניו, החליטה שלא לאשר 

את הנחת הצעת החוק בנימוק שהיא שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם 

היהודי.

בהמשך הובאה הצעת החוק הזו כהצדקה לפסילתה של בל"ד מהתמודדות, וחיות העירה 

בפסק הדין: "דומה שאין מי שיחלוק על כך שהצעת החוק הנ"ל על מכלול הסעיפים שבה, 

מבטאת שלילה של המאפיינים הגרעיניים ולו המינימליים של מדינת ישראל כמדינה 

יהודית".

"העובדה כי המהלך שננקט על ידי חברי בל"ד בהקשר זה היה מהלך דמוקרטי – הגשת 

הצעת חוק – אין בה כדי להוליך למסקנה שונה. אכן, מדובר בפעולה משמעותית מצד חברי 

הכנסת מטעם בל"ד בכנסת ה-20 בניסיון להוציא מן הכוח אל הפועל – בדרך של הצעת 

חוק – פרוגרמה פוליטית ותפיסת עולם אשר שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה 

יהודית"  

https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/18/5

20/045/v04&fileName=18045520.V04&type=4

https://www.haaretz.co.il/embeds/pdf_upload/2020/20201203-182506.pdf - פסק הדין

בשנת 2019 שחאדה מציין כי מצע בל"ד נשאר אותו דבר ויישאר אותו דבר: "המצע של בל"ד  .9
הוא מה שמאחד את כולנו".

נוסף על כך, העלה  שחאדה לרשת תמונה שלו מחובק עם סמיר סרסאווי, מחבל ערבי ישראלי  .10
שהשתחרר מספר שבועות קודם מהכלא לאחר שביצע עונש של 30 שנות מאסר בגין זריקת 
רימונים על אוכלוסייה אזרחית בחיפה ב-1988. לאחר שהשתחרר, סרסאווי זכה לחגיגות 
רבות לכבודו גם בכפרו איבטין שבצפון הארץ וגם בשטחי הרשות הפלסטינית. כמו כן, הוא 
קיבל תעודות הוקרה מהרשות הפלסטינית וגם ההנהגה הערבית בישראל ביקרה אותו 
בביתו. בין העולים לרגל, לכבד את מי שהורשע בפעילות טרור, היה שחאדה. בשיחה עם 
מקור ראשון אומר שחאדה שהוא לא רואה בעיה מוסרית בלבקר את סרסוואי אותו הוא 

מכנה "אסיר פוליטי".

/https://www.makorrishon.co.il/news/106737
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2_%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4762185,00.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4763747,00.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9F_%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4770470,00.html
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/18/520/045/v04&fileName=18045520.V04&type=4
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/18/520/045/v04&fileName=18045520.V04&type=4
https://www.haaretz.co.il/embeds/pdf_upload/2020/20201203-182506.pdf
https://www.makorrishon.co.il/news/106737/
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בשנת 2019,  התקיימה שיחה בין שרון סגל ליו״ר בל״ד באותה תקופה אמתנס שחאדה: .11

שאלה: האם חמאס בעיניך ארגון טרור?

תשובה: אני לא רוצה לענות על זה. כל מאבק נגד הכיבוש הוא מאבק לגטימי.

שאלה: חיזבאללה ארגון טרור בעיניך?

תשובה: מה השאלות האלה? אני בעד מאבק נגד כיבוש.

https://twitter.com/IsraelGaley/status/1091961498707070976?s=20&t=9cmSs0B7N

m9T3QpbNmvvHQ

בדפיה  של המפלגה ברשת אפשר למצוא גילויי תמיכה במחבלים כמו דלאל מוגרבי –  .12

מנהיגת חוליית המחבלים שביצעה את פיגוע כביש החוף בשנת 1978, שבו נרצחו 35 

ישראלים ובהם 12 ילדים – לצד תמיכה באסירים ביטחוניים פלסטינים וערביי ישראל. 

שחאדה נאמן לקו הלאומני של מפלגתו, כחלק מפועלו בוועדת המעקב של ערביי ישראל, 

נהג שחאדה לבקר אסירים ערבים ישראלים משוחררים. למשל, הוא צולם מחובק עם 

סמיר סרסאווי, שזרק רימונים לעבר אוכלוסייה אזרחית בחיפה ושוחרר לאחר שלושים 

שנה בכלא. אנשי בל"ד בהנהגת שחאדה הקבילו גם את פניו של מחמוד ג'בארין, תושב 

אום־אל־פחם שישב בכלא בגין רצח משת"פ. שחאדה אמר כי הוא מתייחס לאותם מחבלים 

כ"אסירים פוליטיים".

/https://www.makorrishon.co.il/news/199463

בשנת 2020, ח"כ סמי אבו שחאדה הגיע לנמל יפו לאירוע שבו צוין עשור למשט, כשהוא  .13

לבוש בחולצה עם מפת ישראל כשעליה נכתב "פלסטין", לצד הכיתוב: "יפו-עזה, עם אחד".

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L- - תמונה של אבו שחאדה עם החולצה

5740000,00.html

בתאריך 01/06/2020 בריאיון לתוכנית של יינון מגל ובן כספית, ברדיו FM103, אמר סמי  .14

אבו שחאדה, שהפתרון הרצוי בעיניו הוא  להפוך את ישראל למדינה דו לאומית – מדינת 

כל אזרחיה, ולהקים מדינה פלסטינית בשטחי יהודה ושומרון.

אפילו את העקרון של שתי מדינות לשני עמים, סמי אבו שחאדה שלל מכל וכל ושלל את  .15

העקרון של מדינת פלסטין כמדינה דמוקרטית או דו לאומית.

קישור לראיון המכונן הזה: 

 (inn.co.il)７ שתי מדינות - אחת פלסטינית ואחת מדינת כל אזרחיה | ערוץ

בתאריך 25/05/21 יו"ר בל"ד, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה קיים ריאיון עם שרון גל, ערוץ  .16

:13

ש. האם אתה מגנה את האלימות והלינצ'ים שבוצעו בציבור הישראלי?

ת. אני מגנה את הכיבוש.
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https://twitter.com/IsraelGaley/status/1091961498707070976?s=20&t=9cmSs0B7Nm9T3QpbNmvvHQ
https://twitter.com/IsraelGaley/status/1091961498707070976?s=20&t=9cmSs0B7Nm9T3QpbNmvvHQ
https://www.makorrishon.co.il/news/199463/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5740000,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5740000,00.html
https://www.inn.co.il/news/438875/?utm_source=webshare&utm_medium=social&utm_campaign=share&utm_content=1665040383189
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יו"ר בל"ד, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, פוצץ ראיון בשידור חי עם שרון גל לאחר שבסך 

הכל התבקש לגנות את האלימות הערבית נגד היהודים תוך שהוא מציין בפני שרון גל " 

מישהו כל כך קטן כמוך לא יכול להגיד לי"

https://www.srugim.co.il/565310-%D7%90%D7%99%D7%A9- - קישור לראיון

%D7%A7%D7%98%D7%9F%D7%A6%D7%A4%D7%95-%D7%94%D7%97%D7%9B-

%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99-

%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%A5-%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-

%D7%A2%D7%9D-%D7%A9%D7%A8

ביולי 21, ח"כ סמי אבו שחאדה ציין אמירות חריפות בכנסת: "זה שנולדתם יהודים - אין  .17

לכם יתרון"

"בל"ד נגד עליונות יהודית" 01:53

"אנחנו נגד עליונות יהודית" 04:50

https://he-il.facebook.com/KnessetTv/videos/942001756345015 - קישור לדבריו

באוגוסט 2022, ח"כ סאמי אבו שחאדה, יו"ר בל"ד, אמר בראיון כי הוא תומך בביטול חוק  .18

השבות, דגל ישראל וההמנון הלאומי "התקווה". כמו כן טען כי "צריך לעשות שינוי 

במבנה הגזעני שמפלה לטובת יהודים"

https://www.maariv.co.il/elections-2022/Article-940465

כמו כן, בראיון נוסף בשנת 2022, ח"כ סמי אבו שחאדה טען אמירות קשות כנגד צה"ל .19

"מכונת ההרס שנקראת צה"ל" 00:45 

"היהודים במדינת ישראל יצרו את אחת ממכונות ההרס הכי משומנות והכי יעילות 

בעולם" 01:38

 https://www.youtube.com/watch?v=5Kh0CM6mwNw - קישור לראיון

בספטמבר 2022, בל"ד פתחה את קמפיין הבחירות באירוע המוני שנפתח עם השיר  .20

"מווטני" (מולדתי) – שיר שנכתב כהמנון לא-רשמי של הפלסטינים ונותר פופולרי מאוד.

בנוסף, האירוע כולו קושט בדגלי פלסטין רבים, ללא דגל ישראל אחד.

קישור לסרטון מהאירוע - 

https://twitter.com/kann_news/status/1573693913726156805?s=20&t=FBkR7nZ9

o4AorYT2j5I37Q

במהלך אותו אירוע, יו"ר בל"ד ציין "נחזור להיות בחזית המאבק בציונות". .21

https://rotter.net/forum/scoops1/761475.shtml

מקום שלישי ברשימה כיום, דועאא חוש, העניקה מגן הוקרה לאם של שני המחבלים,  .22

איבראהים ויאסין בכרי. השניים, ערבים ישראלים תושבי בענה, שפוטים למאסרי עולם 

לאחר שלקחו חלק בפיגוע ההתאבדות באוטובוס קו 361 בצמת מירון בו נרצחו 9 

ישראלים.

- 6 -

https://www.srugim.co.il/565310-%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%A7%D7%98%D7%9F%D7%A6%D7%A4%D7%95-%D7%94%D7%97%D7%9B-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%A5-%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9D-%D7%A9%D7%A8
https://www.srugim.co.il/565310-%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%A7%D7%98%D7%9F%D7%A6%D7%A4%D7%95-%D7%94%D7%97%D7%9B-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%A5-%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9D-%D7%A9%D7%A8
https://www.srugim.co.il/565310-%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%A7%D7%98%D7%9F%D7%A6%D7%A4%D7%95-%D7%94%D7%97%D7%9B-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%A5-%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9D-%D7%A9%D7%A8
https://www.srugim.co.il/565310-%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%A7%D7%98%D7%9F%D7%A6%D7%A4%D7%95-%D7%94%D7%97%D7%9B-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%A5-%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9D-%D7%A9%D7%A8
https://www.srugim.co.il/565310-%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%A7%D7%98%D7%9F%D7%A6%D7%A4%D7%95-%D7%94%D7%97%D7%9B-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%A5-%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9D-%D7%A9%D7%A8
https://he-il.facebook.com/KnessetTv/videos/942001756345015
https://www.maariv.co.il/elections-2022/Article-940465
https://www.youtube.com/watch?v=5Kh0CM6mwNw
https://twitter.com/kann_news/status/1573693913726156805?s=20&t=FBkR7nZ9o4AorYT2j5I37Q
https://twitter.com/kann_news/status/1573693913726156805?s=20&t=FBkR7nZ9o4AorYT2j5I37Q
https://rotter.net/forum/scoops1/761475.shtml
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https://twitter.com/IshayFridman/status/1556227064960794624

מקום חמישי ברשימה, מחאסן קייס, מהלל מחבלים שרצחו יהודים. על המחבל שביצע את  .23

הפיגוע בדיזינגוף בתל אביב כתב: "התהילה לשאהידים". בג'נין הוא בחר להצטלם מתחת 

לתמונות מחבלים, ביניהם המחבל שרצח את הרב רזיאל שבח. כמו כן, הניף את תמונות 

המחבל מליל הקלשונים. מחבק את המרגל סדקי אלמקת שריגל למען סוריה.

https://twitter.com/IshayFridman/status/1570652103949062155

מקום שישי ברשימה, עינת ויצמן, בפוסט שפרסמה ציינה כי :" נכנסתי לפוליטיקה ונראה  .24

לי שתמיד הייתי. אחרי שנים שבהן הייתי פעילה רק בממד האומנותי, החלטתי לרוץ 

ולהיות פעילה במקום בו ההחלטות מתקבלות" בנוסף ציינה:" בל"ד היא המפלגה היחידה 

שמציעה שינוי אמיתי, יסודי, של שיטת המשטר ומהות האזרחות - מדינת כל אזרחיה".

כמו כן, במסגרת עיסוקה כשחקנית ובמאית  הקדישה את העשייה האומנותית שלה  .25

בשנים האחרונות להצגת הנרטיב הפלסטיני והכיבוש כלשונה. בין היתר, ב-2017 היא 

ביימה הצגה בשם "אסירי הכיבוש" שכתבה עם אסירים ביטחוניים, שאותה פסלה ועדת 

ההיגוי של פסטיבל עכו. לאחרונה, היא העלתה מחזה דוקומנטרי בתיאטרון יפו בשם 

"איך לעשות מהפכה", על משפטו של עיסא עמרו, פעיל חברתי פלסטיני שנאבק נגד 

הדיכוי ונעצר בידי ישראל.

https://rotter.net/forum/scoops1/760360.shtml

https://www.inn.co.il/news/577638

בתאריך 23.08.22, בראיון לאתר "שיחה מקומית" ציין אבו שחאדה כי בגלל הישיבה  .26

ברשימה המשותפת עשינו המון פשרות, נאבקנו פחות"

https://www.mekomit.co.il/%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%9C- - קישור לראיון

%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-

%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-

%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%AA-

%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95-

/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%9F

האתר הרשמי של המפלגה לקראת הבחירות הקרובות כולל תכנים בשפה הערבית בלבד,  .27

מלבד מצע המפלגה אין תכנים בעברית. לכאורה, יש אפשרות ללחוץ שינוי שפה לעברית אך 

בפועל זה לא משנה שפה והתכנים מוצגים בשפה הערבית בלבד.

http://www.altajamoa.org/english .28

נמצאת בתחום האסור

דומה שעל העובדה שהמערערת נמצאת בסמוך לרף שממנו יש לפסול את המפלגה בהתאם  .29
לסעיף 7א(א)(1), אין מחלוקת, (להלן: "התחום האפור").
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https://twitter.com/IshayFridman/status/1556227064960794624
https://twitter.com/IshayFridman/status/1570652103949062155
https://rotter.net/forum/scoops1/760360.shtml
https://www.inn.co.il/news/577638
https://www.mekomit.co.il/%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%AA-%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%9F/
https://www.mekomit.co.il/%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%AA-%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%9F/
https://www.mekomit.co.il/%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%AA-%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%9F/
https://www.mekomit.co.il/%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%AA-%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%9F/
https://www.mekomit.co.il/%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%AA-%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%9F/
https://www.mekomit.co.il/%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%AA-%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%9F/
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כך הביעה את עמדתה היועצת המשפטית לממשלה, בתגובתה לבקשת הפסילה ב – פ"ר 04/25,  .30
וכן בתגובות לבקשות פסילה קודמות פ"ר 4/23 ופ"ר 3/24.

השאלה המשפטית  המרכזית שמונחת בפני בית המשפט הנכבד היא:  .31

האם המערערת עשתה את הפסע הנוסף ממקומה הקודם – בתוך התחום האפור – אל מעבר 
לתחום האסור, דבר שמחייב את פסילתה?

פועל יוצא משאלה זו, היא לאור הנסיבות הנוכחיות – האם לא הגיע הזמן לקבוע שהמערערת  .32
כבר עברה מזמן את התחום האסור?

מה השתנה?

טענת ההגנה המרכזית של המערערת היא שהמצע שלה כבר נידון בבית משפט העליון ואף  .33
אושר על ידו, ולכן, מכיוון ששום דבר לא השתנה, הרי שיש להפוך את ההחלטה על הפסילה.

על כך יש להשיב בשניים: .34

הראשון, בית המשפט העליון בפסקי דין קודמים לא אישר את המצע, אלא קבע לכל היותר   .35
שבנסיבות שנידונו אז – לא היה די במצע בל"ד כדי להביא פסילתה.

וענין הנסיבות הוא קריטי וחשוב – כי כאשר בל"ד התמודדה במספר סבבים קודמים של  .36
בחירות תחת המטריה של הרשימה המשותפת, דעת רוב שופטי בית המשפט היה שהיא נהנית 
מסוג של מטריית הגנה של הרשימה המשותפת, ואם היתה מתמודדת לבדה, הרי שהיה מקום 

לשקול בכובד ראש את פסילתה.
בענין זה, כבוד השופט מינץ היה בדעת מיעוט.

השני –  הסביבה הפוליטית. .37

לאחר בחירות 03/21, מפלגת רע"מ החליטה להצטרף לממשלה בראשות בנט – לפיד. לא ניתן 
לומר שראשי מפלגת רע"מ הפכו לל"ו הצדיקים, אבל הם הפגינו קו פרגמטי של שיתוף פעולה 

עם הממשלה בישראל, לטענתם - טובת הציבור שבחר בהם.

ומה עשתה בל"ד? נשארה כמגדלור של עויינות. צריך גם להזכיר שהרקע לפיצול המשותפת  .38
היה סירובה של בל"ד לאפשר לרשימה המשותפת להמליץ על ראש מפלגה כלשהיא לרשות 

הממשלה.

בל"ד נשארה בסירובה להכיר בשלטון הישראלי ו/או לשתף איתו פעולה. מבחינתה, שיתוף  .39
פעולה עם השלטון בישראל, הוא רק לצורך קידום מטרתה העיקרית – שלילת קיומה של 

ישראל כמדינה דמוקרטית.

משהשתנו הנסיבות, יש לשקול מחדש את המצע, ויש לשקול את הסיכויים של בל"ד ליישם  .40
את המצע, או במילים אחרות – לבחון את המבחן ההסתברותי, כפי שקבע בימ"ש ב- א"ב 

11280/02, ועדת הבחירות נ' טיבי.

לכן, המשיבה תטען כי במצב הנוכחי, בו בל"ד מתמודדת לבד בבחירות ואינה זוכה יותר  .41
למטריה של הרשימה המשותפת, יש לשקול מחדש את המצע שלה ואת התנהלותה, כפי 

שהובאה בפרק העובדתי ולקבוע כי היא עברה את הרף המחייב את פסילתה.

בחינת המטרות המוצהרות של בל"ד 

בהתאם לפסיקה הקיימת, את הדיון בבקשת פסילה יש לחלק לשניים: .42

"הגרעין היהודי" של מדינת ישראל  42.1

- 8 -



 

Page | 8

"הגרעין הדמוקרטי" – של מדינת ישראל. 42.2

בבחינת "הגרעין היהודי"  של מדינת ישראל, אפשר לטעון בבירור שהמערערת איננה עומדת  .43
בתנאי המבחן על ארבעת מרכיביו:

המבחן הראשון – בדיקת מטרותיה – והמסקנה הברורה היא שמטרתה המוצהרת של  43.1
של בל"ד הן הפסקת קיומה של ישראל כמדינה דמוקרטית, ולמעשה עיקור רכיב 

הציונות והיהדות מהמדינה, על דרך הפיכתה למדינת כל אזרחיה.

אלא שמעבר למטרה המוצהרת ישנה מטרה סמויה, שאותה בל"ד מנסה להצניע והיא  43.2
– הפיכת מדינת ישראל למדינת פלסטין!!

המשיבה 2 תטען כי המערערת מנהלת "מכבסת מילים", כדי להסתיר את מטרתה 
העיקרית – חיסול קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית והפיכתה למדינה ערבית 

מוסלמית – היא מדינת פלסטין.

בהמשך נרחיב על ענין הרעיון של "מדינת כל אזרחיה",  ונראה שלא מדובר בדרישה  43.3
לשוויון זכויות אזרחי, שממילא ישנו וקיים לכל אזרח ישראלי ערבי, אלא לדרישה 

לשוויון זכויות לאומי – קרי הקמת מדינה פלסטינית.

המבחן השני – האם המטרות נלמדות מהצהרות והיגדים מפורשים של נציגי המפלגה  43.4
גם כאן, התשובה היא חיובית. בכל ריאיון אמירה כתובה של חברי בל"ד, הם מדגישים 
את העובדה שהם מבקשים לעמוד על הזכויות של העם הפלסטיני, והם בעצם מחזקים 

את עמידתם גם על המטרה המוצהרת וגם על המטרה הסמויה.

המבחן השלישי – הצורך להראות שהרשימה או המועמד פועלים באופן אקטיבי  43.5
להגשמת המטרות. גם כאן, המשיבה סבורה שיש תשתית ראייתית ברורה שכך פועלת 

המערערת. 

בענין זה, יש משקל רב לעובדה שהמערערת התפצלה המרשימה המשותפת רק לפני זמן  43.6
קצר, שכן עד לאותו פיצול ובמשך כמה שנים, היא התנהלה תחת מטרייה רחבה יותר.

לאחר הפירוק, המערערת השיקה בכנס הפתיחה שלה, שנערך בתאריך 24/09/22 באקה  43.7
אל גרבייה, ובנוכחות של מאות אנשים. במהלך הכנס המערערת הציגה את דגל פלסטין, 

כאשר דגל ישראל לא היה שם!
ובנוסף, המערערת השמיעה את ההמנון הפלסטיני, אל וואטאני. 

כאשר ברור לכל, - שהמערערת איננה מקדמת שוויון זכויות אזרחי, אלא מנהלת קמפיין  43.8
לאומי כלל עניין ודבר.

עיננו הרואות, שדי בזמן הקצר שעבר ממועד הפרישה של המערערת כדי לבסס ראיות  43.9
עובדתיות לענין מטרותיה של המערערת, והדרכים ליישם את אותן מטרות.

המבחן הרביעי – ראיות ברורות, משכנעות וחד משמעיות. 43.10
האם יש דרך לפרש הצגת מפה של מדינת ישראל, עליה פרושה מדינת פלסטין לכל 

אורכה ורוחבה?

האם יש דרך לפרש אחרת את העובדה שכבר בכנס הפתיחה הראשון שלה, בל"ד  43.11
משמיעה המנון פלסטיני? 

האם יש דרך אחרת לפרש את העובדה שבראיונות טלוויזיוניים מוקלטים ומצולמים,  43.12
מצהיר יו"ר המפלגה שהוא מבקש להפוך את ישראל למדינה דו לאומית, לצד מדינת 

פלסטין, שתהיה מדינה חד לאומית? 

בחינת המטרות הסמויות של בל"ד
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כדי להשלים את הבנת הסיפור האמיתי שעומד מאחורי מפלגת בל"ד- קיימת חובה להבין את  .44
המטרה הסופית אליה חותרת מפלגת בל"ד.

כל בר דעת מבין, שמפלגת בל"ד משתמשת בכלים הדמוקרטיים שמדינת ישראל מעניקה לה,  .45
כי לקדם את מטרתה – והיא הפיכת מדינת ישראל למדינת פלסטין.

הפיכת מדינת ישראל למדינה דו לאומית, היא תחנת ביניים בדרך אל המטרה הסופית של  .46
המפלגה.

וכיצד ניתן להבין זאת? פשוט צריך להקשיב לראיונות  של אבו שחאדה ולמילים שיוצאות  .47
מפיו.

צריך להביט בחולצות שהוא לובש בהפגנה ביפו, שם מסומנת פלסטין על כל שטחי ישראל. .48

צריך להסתכל על המפות שסמי אבו שחאדה מפרסם. .49

כל אלו מסייעים להבין  שמפלגת בל"ד יוצרת שני עולמות מקבילים: .50

האחד, העולם המשפטי, שם היא בוררת את מילותיה בקפידה, על מנת שיכנסו במסגרת  50.1
החוק ולא יביאו חלילה לפסילתה.

השני – העולם האמיתי, הם פועלת בצורה ברורה להשגת  מטרתה הסופית – המטרה  50.2
הלאומית – קיום מדינה פלסטינית על כל שטחי ארץ ישראל.

סיכום

לסיכום, המשיבה 2 תטען כי יש לקבל את  הבקשה לצירוף ראיות ולהורות על צירוף כל  .51
הראיות שהוצגו על ידה הן בבקשה לצירוף ראיה בהליך קמא, והן בתשובתה זו.

המשיבה 2 תטען כי ממכלול הראיות עולה כי המערערת  פועלת בניגוד גמור הן לסעיף 7 א  .52
לחוק יסוד הכנסת והן לחוק הלאום שקובע מפורשות כי מדינת ישראל היא מדינת הלאום של 

העם היהודי.

עוד תטען המשיבה 2 כי ככל שייקבע על ידי המותב הנכבד, שלא הוצגה תשתית ראייתית  .53
מפסיקה כדי לעמוד ברף שנקבע בעבר, הרי שיש מקום לשקול מחדש את המדיניות כלפי 
מפלגת בל"ד לקבוע שהתחום שבו היא נמצאת – מה שקרוי "התחום האפור", הוא תחום 

אסור שדי בו כדי להביא לפסילתה מלהתמודד בבחירות לכנסת ה – 25.

לכן, המשיבה 2 תטען החלטת וועדת הבחירות בדין התקבלה ואין מקום להפוך החלטה זו. .54

בית המשפט הנכבד מתבקש לדחות את הערעור ולחייב את המשיבה בהוצאותיה. .55

____________
מוש חוג'ה,  עו"ד

ב"כ המשיבה 2
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