
 תצהיר

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי , ת.ז. מיפו סאמי אבו שחאדהאני הח"מ חה"כ 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב כדלקמן:

 –"אני ואתה לשתי הבקשות שהוגשו על ידי "ד בל טעםמבתמיכה לכתב התשובה תצהירי זה  הנני נותן .1

 רשימת בל"דנגד התמודדות  לסדר חברתי חדש" –ביחד  מפלגת העם הישראלית" ומפלגת "אנחנו

 "(. ותהבקש")להלן:  25-לכנסת ה

 . בל"ד רשימתיו"ר אני משמש כו 2019שנת  מאז כנסתאני מכהן כחבר  .2

 , ומאז היא מתמודדת ונבחרת בבחירות לכנסת. 1996הוקמה בשנת  בל"ד .3

, מתמודדת המפלגת ברשימה עצמאית ונפרדת, והמועמדים מטעמה הם 25-הלקראת הבחירות לכנסת  .4

 כדלקמן:

 והיסטוריה של מזרח התיכון בוגר תואר ראשון במדע המדינהאני . אני נבחרתי למקום הראשון 

, המזרח התיכוןתואר שני בהיסטוריה של באוניברסיטת תל אביב, שם המשכתי את לימודיי ב

כחבר עיריית תל אביב בשנת  נתיכיה תרבות בתקופת המנדט הבריטי"."יפו כמרכז ומחקרי דן ב

2012. 

  ,בוגר תואר ראשון בכלכלה ויחסים בינלאומיים למקום השני נבחר ד"ר אמטאנס שחאדה

מהאוניברסיטה העברית בירושלים. המשיך לתואר שני במדעי המדינה מאוניברסיטת חיפה 

מדא "רית בירושלים. כיהן כחוקר בארגון ולדוקטורט במדעי המדינה מהאוניברסיטה העב

כיהן כיו"ר מפלגת בל"ד והיה  .בבית ספר למדע המדינהומרצה באוניברסיטת חיפה  "אלקרמל

 . 2021עד  2019ח"כ מטעמה בין השנים 

 פעילה חברתית  ,חברת הלשכה הפוליטית של בל"ד ,חוש אאלמקום השלישי נבחרה דוע

אשת  .קידום מעמד האישה בקרב החברה הערבית בישראלפמיניסטית שפועלת למען פוליטית 

 ינה.ירביישוב  Plus science Center"חינוך שמנהלת מרכז חינוכי "

  עובד  ,מתמחה נוירולוגיה וילדים ,. רופא במקצועונבחר ד"ר וליד קעדאןלמקום הרביעי

 . במגוון סניפים במסגרת קופת חולים כללית

 וחבר בוועד המרכזי של בל"ד, ממייסדי מפלגת בל"ד  – למקום החמישי נבחר מחאסן קייס, 

  פעיל חברתי ופוליטי.

 



והרצ"ב ובכלל זה את ההתייחסויות שניתנו שלנו מטעם הרשימה אני מאשר את כל מה שצוין בתגובה  .5

 . ותבקששתי הכמענה לראיות או לפריטים שעלו ב

 

אי דברים שיעידו על רשימתנו ללייחס  הואשר מנס ת הפסילהובקששתי באני דוחה את כל מה שעלה  .6

 א לחוק יסוד: הכנסת. 7עמידה בתנאי סעיף 

 

ולפני יותר בפני בית המשפט העליון לראשנה אני מצהיר כי אין כל חידוש במצע שלנו מאז שנידון  .7

נידון המצע של בל"ד ורעיונותיה בענין "מדינת כל אזרחיה" ההליכים המשפטיים שבהם מעשרים שנה. 

המפלגה הלאומית  –בל"ד  561/09, ע"ב 16-טיבי נ' ועדת הבחירות לכנסת ה 11280/08א"ב הם: 

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת  9255/12א"ב , 18-הדמוקרטית נ' ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

ועדת  1806/19א"ב נ' זועבי,  20-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 1095/15, א"ב נ' זועבי 19-ה

ואושר על כל סעיפיו, לרבות חזון המפלגה למדינת נ' ד"ר עופר כסיף  21-ת המרכזית לכנסת ההבחירו

  כל אזרחיה. 

 

כפי שהוא נידון ואושר המדיני מחויבים למצע אני ושאר המועמדים הנ"ל של רשימתנו אני מאשר כי  .8

מטעם ההנהגה ניתנו מחויבים לכל ההצהרות שבהליכים הנ"ל. כמן כן אנחנו  על ידי בית המשפט העליון

 בפני בית המשפט העליון בהליכים הנ"ל. של בל"ד 

 
 

סילוף במדובר תבה ל"מקור ראשון", כפי שהובאה בכ 6/25בפ"ר  28בפסקה לגבי ההתבטאות הנטענת  .9

 רה אינם רלוונטיים לבקשת הפסילה ואין הם מהווים עבירה על החוק.ובכל מק ;עובדתי המוכחש

 

,  4/25בפ"ר  16ופסקה  6/25בפ"ר בבקשת  29-31לגבי חוק השבות, ההמנון והדגל כפי שעלו בפסקאות   .10

אדגיש שזו עמדתנו האידיאולוגית והרעיונית שלא הוסתרה, לא בפני בית המשפט העליון ולא בפני 

 בה שום חידוש.הציבור, וכי אין 

 
אדגיש כי  בכל מקרה .לוף עובדתי המוכחשסיב, מדובר 4/25פ"ר  18לגבי ההתבטאות הנטענת בפסקה  .11

לגיטימית המוחה על פעילותו של הצבא בגדה המערבית  התבטאויותיי בראיון הנ"ל מהוות עמדה

  ורצועת עזה, ואין היא רלוונטית לבקשת הפסילה. 

 

 . תובקשהברי הועדה לדחות על הסף את לכן אני מבקש מח .12

 

 

__________________ 

 חתימת המצהיר       



 

 אישור

 

לאחר שהזהרתיו כי חה"כ סאמי אבו שחאדה ת.ז. הופיע בפני  27.09.2022מאשר כי ביום  עדי מנסורהנני עו"ד 

עליו להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות האמור לעיל 

 וחתם עליו בפניי.

 

 

___________________ 

 עו"ד חתימה וחותמת    

 


