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 תצהיר
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים ת.ז.  יחיא דהאמשהמר אני הח"מ, 
 א אעשה כן, מצהיר בכתב כדלקמן:להקבועים בחוק אם 

 
 

פורום בוחרים בחיים ועמותת "עד  לבקשה שהוגשה ע"י כתב התשובההנני נותן תצהירי זה בתמיכה ל .1

 .24 -מלהתמודד בבחירות לכנסת ה( הערבית המאוחדת )רע"מהרשימה נגד מועמדות  כאן"

 

הרשימה . אני חבר בלשכה המדינית של רע"מ, סגן בא כוח הרשימה ועתיד להיות מזכ"ל המפלגה .2

ומאז היא מתמודדת ונבחרת בבחירות  ,14 -כדי להתמודד בבחירות לכנסת ה 1996הוקמה בשנת 

והמועמדים מטעמה הם  המפלגה ברשימה נפרדת,מתמודדת  25-לכנסת. לקראת הבחירות לכנסת ה

 כדלקמן:

  

 וסגן יושב ראש הפלג הדרומי לתנועה יו"ר מפלגת רע"מ  ,"כ מנסור עבאסהלמקום הראשון נבחר ח

 האוניברסיטה העברית. –בוגר בית הספר לרפואת שיניים בהדסה , ולשעבר האסלאמית

 

  ותואר מהאוניברסיטה הפתוחה מדינה  יבמדעחה"כ וליד טאהא, בעל תואר שני  נבחר השנילמקום

 מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במדע המדינה מאוניברסיטת תל אביב. ראשון בהיסטוריה

 

 מכפר סעווה שבנגב, בעל תואר ראשון בהיסטוריה של למקום השלישי נבחר מר וליד הוואשלה ,

 מאוניברסיטת חיפה. המזרח התיכון מהאוניברסיטה הפתוחה, ותואר שני במדעי המדינה 

 

  מיפיע, בעלת תואר שני במגדר ועבדה כעובדת  ח'טיב יאסין ןנבחרה ח"כ אימא הרביעילמקום

 .23 -השנים לפני בחירתה לכנסת ה 23סוציאלית במהלך 

 

 האוניברסיטה  -ביולוגיה והנדסה גנטית דוקטור ב ,למקום החמישי נבחר ד"ר יאסר חג'יראת

 .מכסור בעבר אל כיהן כראש מועצת ביר, מכון הבריטי לחקר הסרטןבהעברית, ופוסט דוקטורט 

 

כמענה ניתנו ההתייחסויות שוהרצ"ב ובכלל זה את מטעם הרשימה אני מאשר את כל מה שצוין בתגובה  .3

 . לראיות או לפריטים שעלו בבקשה

 

 בהיותוהמבקש לייחס אלינו מעשים לא חוקיים כלשהם  בבקשת הפסילהאני דוחה את כל מה שעלה  .4

 לא נכון, מסולף ומגמתי. 

 
סטים ולפבבקשה לפעילותנו כולל הפרשנויות של המבקשים שניתנו התייחסויות כל האני מדגיש כי  .5

 לא נכונות וחסרות שחר.פרשנויות מסולפות, הן  -שנכתבו על ידי מועמדי הרשימה
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שדוגל/ת במעשים בלתי חוקיים או הקורא/ת לפעילות  "מרע ברשימת מועמדת או מועמד איןכי  יודגש .6

והיא בחרה להיאבק למען  לגיטימי,רשימתנו הינה רשימה שבחרה במצע חברתי פוליטי  המנוגדת לחוק.

 . לגיטימיות ופרלמנטריותמטרותיה החוקיות בדרכים 

 

העמותות )מס' רשומה אצל רשם עצמאית ללא מטרת רווח שהינה עמותה  "48יובהר כי עמותת "צדקה  .7

תקציבה היא ויה, ומגישה את דוחה השנתי לרשם העמותות. את לגופועלת בצורה חוקית ו (580288470

, ועיקר פעילותה מתורמים פרטיים מקומיים וארגונים עולמיים בצורה חוקית ומסודרתמקבלת 

לתי העמותה אינה מקבלת תרומה מאף התאחדות שהוכרזה כב מתמקדת בפן ההומניטארי והדתי.

 מותרת, ואינה מקיימת פעילות בלתי חוקית.

 
 העמותה מקיימת פעילות הומניטארית, ומעניקה סיוע לנזקקים, חסרי ישע ופליטים ברחבי העולם.  .8

 
העמותה מעבירה מוצרי מזון וסיוע הומניטארי לעזה באמצעות שני סניפים הפועלים בעיר עזה וח'אן  .9

 יונס, וזאת באישור כלל הגורמים הרלוונטיים לנושא. 

 
ם, ולאורך השנים מקיימת פעילות או"נבחרה כחברה מייעצת למועצה הכלכלית והחברתית להעמותה  .10

הומניטארית עולמית. פעילות זו כוללת, בין היתר, בניית יחידות דיור לפליטים בצפון סוריה באמצעות 

  עמותות טורקיות ממשלתיות. 

 
" הגישו יחד כתב תביעה נגד רשת ואילה חסון בגין לשון הרע, וזאת לאור 48רע"מ ועמותת "צדקה  .11

ונשען, רובו ככולו, על מסמך שניסחה עמותת "עד כאן" יחד עם פורום  13תחקיר שפורסם בערוץ 

 "בוחרים בחיים", והיווה ככל הנראה את הבסיס להגשת בקשות הפסילה הנ"ל.

 
אקצא" הינה עמותה עצמאית ורשומה אצל רשם העמותות )מס' -לצד זאת, יובהר כי עמותת "אל .12

י ההקדש, אחזקה ופיתוח אתרי מקומות קדושים לצורך פיתוח נכס 1991( שנוסדה בשנת 580179794

תורמים פרטיים ענקת צדקה ועזרה לנזקקים ועניים. את תקציבה מקבלת העמותה מלמוסלמים וה

, ועיקר פעילותה מתמקדת בפן ההומניטארי בצורה חוקית ומסודרתעולמיים מקומיים וארגונים 

בלתי מותרת, ואינה מקיימת פעילות והדתי. העמותה אינה מקבלת תרומה מאף התאחדות שהוכרזה כ

  בלתי חוקית. 

 

 על הסף. חות את הבקשה לפסילת מועמדות רע"מלפיכך, אני מבקש מחברי ועדת הבחירות המרכזית לד .13

 

 

 

_________________________ 
 יחיא דהאמשהחתימת המצהיר, 
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 אישור
 

ולאחר שהזהרתיו ת.ז.  ,יחיא דהאמשההופיע בפניי  27.09.2022 מאשר כי ביוםעדי מנסור הנני עו"ד 

כי עליו להצהיר את האמת אחרת יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את האמור לעיל וחתם עליו 

 בפניי.

 

 
       _______________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד             

 
 

 


