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 בס"ד
 24-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

  
          בעניין שבין:

  עוצמה יהודית (חזית יהודית לאומית) 
  רשימת הציונות הדתית 

  עו"ד חנמאל דורפמן באמצעות עו"ד איתמר בן גביר ו/או 
  , ירושלים 5מרחוב הלל 

    02-6459010, פקס.  02-6459003טל. 
  

  " המבקשת " – להלן 
  

  - נ ג ד  -
  

  תפת הרשימה המשו
  (בל"ד)  59-900026-2 אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי

  (תע"ל) 59-900025-4 התנועה הערבית להתחדשות
  (חד"ש)  59-900011-4  המפלגה הקומוניסטית הישראלית

  
  " המשיבה " – להלן 

  

א לחוק יסוד: הכנסת למנוע את 7בקשה לפי סעיף 
ולקבוע כי המשיבה   ה המשיב המפלגות של השתתפות 

  24-הבבחירות לכנסת  מנועה מלהשתתף
  

לסעיף   המשיבה  7בהתאם  כי  לקבוע  הוועדה  חברי  כב'  יתבקשו  הכנסת,  יסוד:  לחוק  א 
  . 24-מנועה מלהתמודד כמועמדת בבחירות לכנסת ה 

  
יתבקשו חברי הוועדה להורות על פסילת מפלגת חד"ש, ו/או מפלגת תע"ל, ו/או  לחלופין,  

  אלה נימוקי הבקשה: מפלגת בל"ד בנפרד.
  

  דבר: פתח 
  

והן  " בודד  מתמודד  של  לפסילתו  באשר  הן  חבריי  פרשנות 
באשר לפסילתה של רשימה, בעילה של תמיכה במאבק מזוין  
המדינה   של  קיומה  שלילת  של  ובעילה  ישראל  מדינת  נגד 
בלבד.   כתיאורטיים  המחוקק  דברי  את  מעמידה  כיהודית, 

ע"א, ע"א) דנה ביסודות העבירה של   סנהדרין הגמרא (בבלי,
פרטי  אד ציבור    –ם  ושל  ומורה,  סורר  הנידחת,    –בן  עיר 

שנקבעו   שהתנאים  אלא  מסוימות.  עבירות  בביצוע  שסרחו 
לקיום יסודות העבירות כה נוקשים עד אשר הגמרא אומרת  
נכתב?   ולמה  ולא עתיד להיות,  ומורה "לא היה  בן סורר  כי 
עתידה   ולא  היתה  "לא  הנידחת  עיר  וכי  שכר"  וקבל  דרוש 

ולמ נכתבה להיות  דומה    ה  לשון  (מטבע  שכר"  וקבל  דרוש 
מופיע גם בעניין איוב, עליו נאמר כי "לא היה ולא נברא אלא  

ט"ו, ע"א)). ברם, לצד דעה זו   בבא בתרא משל היה" (בבלי,
קיימת באותו מקום דעתו של רבי יונתן הסובר שאין המדובר  
בעניינים תיאורטיים, והאומר לגבי בן סורר ומורה כי "אני  

ולגבי עיר הנידחת "אני ראיתיה". מדובר בעניינים  איתיו"  ר
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אלו  דברים  משל,  בדרך  להיות.  ושעתידים  שהיו  מעשיים 
לגבינו. גם  "אני    נכונים  וצלול:  ברור  בקול  אומר  אני  אף 

לעצום   האפשרות  לנו  נתונה  ולא  ראיתיה",  ו"אני  ראיתיו" 
  ". עינינו מלראות

  
  הבחירות   ועדת  1806/19  ב "ד. מינץ באב' הש'  בחרנו לפתוח כתב בקשה זו בדברים של כ .1

פרשת  (להלן: "  )18.07.2019,  בנבו  פורסם(  כסיף  עופר  ר"ד'  נ   21- ה  לכנסת  המרכזית
 "). כסיף

 
עינינו מלראות את   .2 עוצמים  עינינו מלראות.  עוצמים  ארוכות שאנו  אכן, משך שנים 

כמדינה   ישראל  מדינת  את  השוללות  חוק  הצעות  מגישים  המשיבה  ודית.  ה יחברי 
עוצמים עינינו מלשמוע את חברי המשיבה מסיתים לגזענות. עוצמים עינינו מלראות  
נגד מדינת   ואת פעיליו, במלחמה  ומעודדים את הטרור  את חברי המשיבה תומכים 

 ישראל. 
 

הילולי שהידים, תמיכה וקריאה לשחרור אסירים רוצחי יהודים, והצעות חוק שנועדו   .3
ם היהודי, הם רק חלק מהראיות שיובאו בבקשה דנן,  עהלמחוק את מדינת הלאום של  

 ומהפעילות של חברי המשיבה. 
 

הנעשות   .4 ונשנות,  חוזרות  פעולות  הן  המשיבה  של  פעולותיה  להלן,  שנראה  כפי 
 בשיטתיות, והם מהווים מעשים דומיננטיים ומרכזיים בפעילות המשיבה.

 
5. ' ה קריטית' של צבר  סמ הראיות המובאות בבקשה זו הן ראיות מוצקות, המקימות 

 ראיות המלמד כי יש להורות על פסילת המשיבה מהתמודדות לכנסת. 
 

ן נצא לתיאור הצדדים, למסגרת הנורמטיבית, לרקע העובדתי הקיים, ובסיום כל  מכא .6
 . 24- אלו נבקש למנוע התמודדות המשיבה לכנסת ה

  
 הצדדים: 

 
רה על ארץ  ת השמידגלה אשחרטה על  ,  24-המבקשת היא מפלגה המתמודדת לכנסת ה .7

 ישראל, עם ישראל ותורת ישראל.
 

ה המשיבה   .8 לכנסת  המתמודדת  משותפת  רשימה  שלושה  24-היא  בתוכה  הכוללת   ,
 מפלגות: חד"ש, תע"ל, בל"ד. 

 
מכאן למסגרת הנורמטיבית כאשר עניינה של בקשה זו פסילת המשיבה מלהתמודד   .9

של   קיומה  את  שוללת  היא  כאשר  לכנסת  ישראלבחירות  י מדינת  כמדינה  ,  הודית ל 
לגזענות, מדינת    מסיתה  נגד  טרור  וארגוני  אויב  מדינות  של  מזוין  במאבק  ותומכת 

 ישראל. 
 

 המסגרת הנורמטיבית בקצירת האומר: 
 

 א(א) לחוק יסוד הכנסת (להלן "החוק") משכילנו כי: 7סעיף   .10
  

יהיה  " ולא  לכנסת  בבחירות  תשתתף  לא  מועמדים  רשימת 
אם יש במטרותיה או במעשיה  אדם מועמד בבחירות לכנסת,  
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ו, של הרשימה או במעשיו של האדם, לרבות בהתבטאויותי
 לפי הענין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה: 

  
יהודית  1(  כמדינה  ישראל  מדינת  של  קיומה  שלילת   (

) לגזענ2ודמוקרטית.  ( ) הסתה  מזויין  3ות.  ) תמיכה במאבק 
  אל". של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישר

 
(פורסם בנבו)    ועדת הבחירות לכנסת השש עשרה נ' ח"כ אחמד טיבי  11280/02בא.ב.   .11

 ") נקבע כי:פרשת טיבי (להלן: "
  

וכמוהו הוראות דומות בחוקותיהן    –א לחוק היסוד  7סעיף  "
נועד לפתור דילמה קשה שהמדינה    –דמוקרטיות  של מדינות  

דמוקרטי פרדוקס  מעין  שהיא  בה,  נתונה  . הדמוקרטית 
דילמה זו נעוצה במתח הקיים, בתוככי הדמוקרטיה, בין שני  

השיקול כי הדמוקרטיה    שיקולים נוגדים. מחד גיסא, עומד 
מבוססת על שוק חופשי של דעות, וכי כל מפלגה או רשימת  

ו המבקשת לשלול את הדמוקרטיה או לפגוע  גם ז  –מועמדים  
שוויוני   – בה   באופן  ולהתמודד  דעתה  את  להביע  זכאית 

פי שיקול זה, שלילת  -בבחירות הקובעות את פני החברה. על
אנטי  רשימות  של  בבחירות  אינה  ד-השתתפותן  מוקרטיות 

עולה בקנה אחד עם הדמוקרטיה עצמה. היא עומדת לכאורה  
ל קיום "שוק פתוח" של דעות. זאת  בניגוד לרעיון הבסיסי ש

- דמוקרטיות על-ועוד, שלילת ההשתתפות של רשימות אנטי 
וב קיים מעוררת חשש של שימוש לרעה בכוח הרוב תוך  ידי ר

י גם  היא  המיעוט.  של  הפוליטי  כוחו  להיראות  דיכוי  כולה 
את   מונע  אלא  הבעיה  בשורש  מטפל  שאינו  קסם,  כפתרון 

פע את  מקצין  אף  ובכך  האנטיביטויה  הרשימות  של  -ולתן 
הדמוקרטיה    דמוקרטיות. כי  השיקול  עומד  גיסא,  מאידך 

ע על  להגן  של  זכאית  זכותה  עליה.  הקמים  מפני  צמה 
תתפות בהליך הדמוקרטי של  הדמוקרטיה לשלול את ההש

להוכיח את   כדי  עצמה.  רשימות השוללות את הדמוקרטיה 
עוד,  חיותה אין הדמוקרטיה צריכה לאבד עצמה לדעת. זאת ו

מי שאינו מקבל את עקרונות היסוד של הדמוקרטיה ומבקש  
בדמוקרטיה בשם אותם  לשנותם, אינו יכול לבקש להשתתף  

 ". הכללים
 

דמוקרטיה רשאית להגן על  "  לפיה:יסוד: הכנסת מבוסס על התפיסה  - א לחוק7סעיף   .12
עצמה מפני כוחות לא דמוקרטיים המבקשים לעשות שימוש בדרכים דמוקרטיות  

ש המתגוננתלשם  הדמוקרטיה  לרעיון  הביטוי  זהו  הדמוקרטיה.  (לילת    א "רע " 
); ראו  "פרשת יאסין"  –(להלן    )1996(  045)  2(נ,  המפלגות  רשם'  נ  יאסין  גאנם  7504/95

 "). זכות המועמדות בבחירות לכנסתגם א' בנדור "
 

בין החירות  7סעיף   .13 אצלנו  שנקבעה  החוקתית  המשוואה  את  היסוד מבטא  לחוק  א 
שהדמוקרטיה מעניקה לכל ביטוי והפלורליזם בהשקפות ובדעות שעליו היא מבוססת  

המשך   על  ההגנה  ישראל  לבין  של  אופייה  את  מבטא  הוא  כדמוקרטיה.  קיומה 
הוא שומר על אופייה של ישראל    ).71כדמוקרטיה מתגוננת (ראו: פרשת יאסין, בעמ'  

יא המונחת בפנינו. פרשנות זו  כמדינה יהודית ודמוקרטית. פרשנותה של משוואה זו ה 
שהיא    –היבחר  יש לקיים את הזכות לבחור ול   חייבת לשמור על האיזון החוקתי העדין.

המונחת ביסוד קיומה של ישראל כמדינה דמוקרטית,    –הדמוקרטי    מאושיות המשטר
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בלא לפגוע בקיומה כמדינה יהודית, בשלילת הגזענות ובמניעת התמיכה במאבק מזוין  
 ה. נגד המדינ

 
- משפט בכמה פסקית הידי בי- כדי לקיים איזון עדין זה בין חלקי המשוואה נקבעו על .14

יסוד:  -א לחוק 7אורן יש ליישם את הוראותיו של סעיף  רשניות אשר לין מסקנות פד
הכנסת. פסיקה זו חלה על כל אחת מהעילות למניעת ההשתתפות בבחירות. ביסוד  

כי התפיסה  מונחת  זו  השתתפ "  פסיקה  צעד  מניעת  היא  בבחירות  מפלגה  של  ותה 
יונה ביותר... קיצוני ביותר. הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות חוקתית מהמדרגה העל 

כמובן, אין זו זכות מוחלטת, וככל זכות אחרת היא ניתנת להגבלה. עם זאת, ההגבלות  
המוטלות על זכות זו צריכות להיות מינימאליות, ועליהן להגן על אינטרסים חיוניים  

  758)  1(מט,  הישראלית  העבודה  מפלגת  ראש-יושב'  נ  ולנר  זאב  5364/94" (בג"ץ  ביותר
ולנר":  (להלן  ))1995( על")פרשת  הוראותיו של סעיף  - .  ליישם את  יש  לחוק7כן  - א 
הכנסתי המיוחס  "  , סוד:  הרב  המשקל  את  בחשבון  המביאה  גישה,  אימוץ  תוך 

  ועדת   ר"יו'  נ   ניימן  1/88  ב"עשמגר ב" (הנשיא  בהתאם לתפיסותינו לחירויות היסוד
פרשת ניימן  "   (להלן:  )1988(  187)  4(מב  ד" פ,  עשרה-השתים  לכנסת  המרכזית  הבחירות 
 "). השנייה 

 
לעניין הרף  אמות מידה פרשניות אשר נקבעו    שורה של   הפסיקה קבעה במרוצת השנים  .15

הנדרש   סעיף  הראייתי  של  לחוק7להפעלתו  הכנסת,  -א  מגמה  יסוד:  והמשקפות 
 . מצמצמת זו

 
הע ראשית .16 אחת  האם  להכריע  מנת  על  של  י,  במעשים  או  במטרות  מתקיימות  לות 

  כי המטרה או המעשים הם חלק מהמאפיינים הדומיננטיים של הרשימה, יש להראות  
מבקשים   הם  קידומם  לשם  וכי  שלהם,  הפעילות  או  המועמד  או  הרשימה  שאיפות 

 ) בבחירות  חלק  פרשת  רליטול  אאו:  השנייה,    הבחירות   ועדת  9255/12  ב "ניימן 
[זועבי'  נ  עשרה-התשע   לכנסת  המרכזית ( 20.8.2013] (בנבו  פורסם,    ת פרש":  להלן) 

 . )"הראשונה זועבי
 

כי   .17 בסעיף  נקבע,  שהוענקה  ואשר  7הסמכות  שוליים  שהם  לדברים  מיועדת  אינה  א 
ורצינית. הכוונה לתופעות  השלכתם על המכלול הרעיוני או הביצועי איננה משמעותית  

שהן בגדר מאפיינים דומיננטיים, הניצבים כמרכזיים בין השאיפות או הפעילויות של  
עניין לנו אפוא במטרות שהן יעד "שליט" (בלשונו של השופט מ'    או המועמד.   הרשימה

, פרוטוקול הדיונים של ועדת הבחירות  16-חשין בדיון בפני ועדת הבחירות לכנסת ה 
 ); 612, בעמ'  .12.200231מיום  

 
ובאותה מידה    –מטרותיה הדומיננטיות והמרכזיות של הרשימה  יש להראות כי  שנית,   .18

לבחירות   מועמד  של  מועמדים  מעשיו  רשימת  מהצהרות  הן  נלמדות    – במסגרת 
משמעי  -הן ממסקנות מסתברות המשתמעות באופן חדומפורשות שיש בהן היגד ישיר  

 .)188(פרשת ניימן השנייה, בעמ' 
 

או    יש להראות כי רשימת המועמדים, לא די במטרות בעלות אופי תאורטי.  שלישית .19
מימוש  ים  פועל   המועמד הפיכתהלמען  ולשם  להגשמתומטרות  מרעיון  כי ן  נקבע,   .  

חייבת להיות "פעילות בשטח" אשר נועדה להוציא את מטרות הרשימה מהכוח אל  
חוזרת   זו צריכה להיות  פעילות  בפעילות ספורדית. הפעילות  הפועל.  די  לא  ונשנית. 

  . צריכה לבוא לידי ביטוי חמור וקיצוני מבחינת עוצמתה
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ותה  עשים המביאים לידי מניעת השתתפ הראיות המבססות את המטרות והמ  ,רביעית .20
צריכות   לכנסת,  בבחירות  מועמד  של  או  מועמדים  רשימת  "משכנעות,  של  להיות 

 ).196משמעיות" (פרשת ניימן השנייה, בעמ' -ברורות וחד
  

  העילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית: 
 

21.   
המדינות הדמוקרטיות. רק אחת מהן היא מדינה  רבות הן  "
בי הוא  ישראל  מדינת  של  קיומה  טעם  אכן,  היותה  הודית. 

והוא   לקיומה,  הוא  מרכזי  זה  אופי  יהודית.    –מדינה 
חשין  השופט כדברי המרכזית   מ'  הבחירות  ועדת    –בפני 

של   יסוד  "עקרון  בה  לראות  יש  המדינה.  של  "אקסיומה" 
). שלילתה של  63בעמ'   ],8אסין [ י משפטנו ושיטתנו" (פרשת

ישראל   רשימת  מדינת  השתתפות  מונעת  יהודית  כמדינה 
או מועמד בבחירות לכנסת. המאפיינים את מהותה  מועמדים  

רק  ומגוונים.  רבים  הם  יהודית  כמדינה  ישראל  של 
מובאים   "המינימליים"  או  ה"גרעיניים"  המאפיינים 
בבחירות.   ההשתתפות  מניעת  לעניין  בחשבון 

היה  ]8[ יאסין בפרשת  ינוצי האופי  על  "האיום  או  כי  ודי 
צריך לפגוע    הדמוקרטי  צריך  הוא  ובסיסי...  מרכזי  להיות 

הוא   דמוקרטית.  או  כיהודית  המדינה  את  המאפיין  בגרעין 
צריך להשפיע על הדברים שהם במעלה הראשונה בקביעת  

  " (פסק הדין בפרשת טיבי). אופי זה
  

שבסעיף   .22 הראשונה  השתתפות  1א(א)( 7העילה  מניעת  היא  הכנסת  יסוד:  לחוק   (
ל הרשימה, או במעשי  ירות של רשימה או מועמד אם יש במטרות או במעשים שבבח

המועמד לרבות התבטאויותיו, משום שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית  
 ודמוקרטית. 

 
יש .23 מדינת  של  המינימליים  הגרעיניים  המאפיינים  נקבעו  טיבי  כמדינה  בפרשת  ראל 

ת  אלה  ונקבע שפגיעה במאפיינים  סעיף  יהודית,  עילת פסילה מתוקף  )  1א(א)( 7קים 
 כנסת:לחוק יסוד: ה

  
יחד  " גם  ומורשתי  ציוני  היבט  בעלי  הם  אלה  מאפיינים 

 להלן(  קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל 6698/95בג"ץ   (ראו
זכותו של).  282] בעמ'  10, [קעדאן שת פר – עומדת    במרכזם 

למדינ  לעלות  יהודי  רוב;  כל  בה  יהוו  שהיהודים  ישראל,  ת 
ועיקר   המדינה,  של  המרכזית  הרשמית  שפתה  היא  עברית 
העם   של  הלאומית  תקומתו  את  משקפים  וסמליה  חגיה 
היהודי; מורשת ישראל היא מרכיב מרכזי במורשתה הדתית  

רשימת ישתתפו   והתרבותית.  לא  מועמד  או  מועמדים 
א  ביטולם  אם  היא  בבחירות  אלה  מאפיינים  של  שלילתם  ו 

בשאיפותיהם ופעולותיהם, והם פועלים  מרכזית ודומיננטית  
נמרצות להגשמת שאיפות אלה, וניתן להוכיח כל זאת בראיות  

  ת". משמעיו-משכנעות, ברורות וחד 
  

  ובהמשך: 
  
זרחיה" מכוונת  אם המטרה של היות ישראל "מדינת כל א"

בתו בין האזרחים  להבטחת השוויון  תוך  אך  פנימה  ך הבית 
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תוכנו, אין בכך כדי לשלול  הכרה בזכויותיו של המיעוט החי ב
את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. לעומת זאת אם  
המטרה של היות ישראל "מדינת כל אזרחיה" מכוונת ליותר  

המונ ברציונל  לפגוע  מבקשת  והיא  הקמת  מכך,  ביסוד  ח 
נת ישראל כמדינתו  המדינה ובכך לשלול את אופייה של מדי

כד בכך  יש  אז  כי  היהודי,  העם  במאפיינים  של  לפגוע  י 
ישראל   מדינת  את  המאפיינים  והמינימליים  הגרעיניים 

  ". כמדינה יהודית
  

בפרשת כסיף דן בית המשפט בהצעת חוק יסוד: מדינת כל אזרחיה של מפלגת בל"ד   .24
עיף המטרה של  סבלהניח על שולחן הכנסת.    20- שביקשו חברי מפלגת בל"ד בכנסת ה

הצעת החוק נקבע כי היא נועדה לעגן בחוק יסוד את "עקרון האזרחות השווה לכל  
צות הלאום, היהודית והערבית,  אזרח, תוך הכרה בקיומם ובזכויותיהם של שתי קבו

הבינלאומי".   הדין  פי  על  המוכרים  המדינה,  בגבולות  החוק  החיות  בהצעת  בנוסף, 
חות, והוצע כי סמלי המדינה וההמנון ייקבעו בחוק  נוסחו מחדש התנאים לרכישת אזר 

 ברוח הצעת חוק היסוד. 
 

חן הכנסת,  בסופו של יום, דחתה נשיאות הכנסת את האפשרות להנחת ההצעה על שול .25
להצעה   באשר  יהודית.  כמדינה  ישראל  מדינת  את  שוללת  החוק  שהצעת  מהטעם 

כי המדובר בהוראה  להגדיר מחדש את סמלי המדינה וההמנון, קבע יועמ"ש הכנסת  
"עיקר סמליה" של המדינה ישקפו את תקומתו הלאומית  השוללת את העיקרון לפיו  

   .של העם היהודי'
 

 שת כסיף כי: כב' הנשיאה חיות קבעה בפר .26
  
דומה שאין מי שיחלוק על כך שהצעת החוק הנ"ל על מכלול  "

הסעיפים שבה, מבטאת שלילה של המאפיינים הגרעיניים  
ם של מדינת ישראל כמדינה יהודית שעליהם  ולו המינימאליי

טיבי. העובדה כי המהלך שננקט   עמד בית משפט זה בעניין
הגשת    –טי  ה היה מהלך דמוקרעל ידי חברי בל"ד בהקשר ז

אין בה כדי להוליך למסקנה שונה. אכן, מדובר   –הצעת חוק  
בפעולה משמעותית מצד חברי הכנסת מטעם בל"ד בכנסת  

בדרך של הצעת    –יא מן הכוח אל הפועל  בניסיון להוצ  20-ה
את    – חוק   שוללת  אשר  עולם  ותפיסת  פוליטית  פרוגרמה 

יהודית. דומה כי ר - םע"קיומה של מדינת ישראל כמדינה 
אך   עמה  נושאת  זו  שראיה  למשמעות  הייתה  ערה  בל"ד 
לטענתה אין לייחס לה משקל מכריע בהליך דנן, בין היתר,  

א  בראיה  שמדובר  העובדה  היותר  בהינתן  (ולכל  בלבד  חת 
וכן   זה)  לעניין  נפרדת  ראיה  בעתירה  רואים  אם  שתיים 
בתגובה   שהוגשה  ולכך  החוק  הצעת  להגשת  הרקע  בהינתן 

  של חוק הלאום. ה  להליכי החקיק
  

טיעונים אלה מנסים למעט מן המשקל המשמעותי שנושאות  
היועץ המשפטי   עמדת  זה  בעניין  עלי  ומקובלת  אלה  ראיות 

שאילו   הכנסת  לממשלה  חברי  ובה  לבדה  בל"ד  רשימת 
והגישו את הצעת החוק, היו מבקשים    20- שכיהנו בכנסת ה

לכנסת   בבחירות  מחדש  להתמודד  מקום  21-ה עתה  היה   ,
חון בכובד ראש שמא בשל שתי הראיות הללו חוצה מפלגת  לב

בעניין סומן  אשר  והמפריד   טיבי בל"ד את קו פרשת המים 
ת כל אזרחיה" על מנת להשיג  בין מי שדוגל בעקרון של "מדינ 
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המאפיינים   את  לשלול  שמבקש  מי  ובין  אזרחי  שוויון 
כמדינה   ישראל  מדינת  של  המינימאליים  הגרעיניים 

  ..יהודית.
 

 א שלבסוף החליטה כב' הנשיאה שלא לפסול את הרשימה משום ש: אל .27
  

של  " משותפת  רשימה  היא  נתבקשה  שפסילתה  הרשימה 
היועץ המשפטי לממשלה   בל"ד ומקובלת עלינו עמדת -רע"ם

ה.  כי עובדה זו נושאת משקל בעת שבוחנים את עילות הפסיל
כמו כן יש לזכור כי ככל שהדבר נוגע לנציגי בל"ד ברשימה  

נמנה עם    איש  אינו  ריאליים  במקומות  אלה המוצבים  מבין 
החברים שהגישו מטעמה את הצעת החוק. כמו כן, הוצהר על  

הבחירות כי הוא אישית    ידי שחאדה בתצהיר שהגיש לוועדת
מחויבים לעקרון    –על כל המועמדים מטעמה לכנסת    –ובל"ד  

כפי   המפלגה  של  במצעּה  המשתקף  אזרחיה"  כל  "מדינת 
ו בענייןאושנבחן  בעניין שר  ובעניין טיבי,  זועבי   בל"ד, 

לתצהיר). בהינתן כל האמור לעיל,    2והשני (בסעיף   הראשון
המחמירות   המידה  אמות  בהינתן  בפסיקה  וכן  שהותוו 

הגענו   לכנסת,  בבחירות  מהתמודדות  רשימה  לפסילת 
בל"ד בעילה  - למסקנה כי אין מקום לפסול את רשימת רע"ם

  ."נת ישראל כמדינה יהודיתדישל שלילת קיומה של מ 
    

בבקשה זו נלמד כיצד חצו חברי המשיבה את רף הפסילה, ומדוע יש להורות על פסילת   .28
  המשיבה מהטעמים שלעיל. 

  
  של הסתה לגזענותלה  העי

  
 באשר לעילת ההסתה לגזענות, בפרשת ניימן השנייה נקבע כי:   .29

  
לשלילת  הסתה נגד חלק מן האוכלוסיה האזרחית וקריאה  "

קירבה   יחסי  על  איסור  הטלת  בדבר  הצעה  או  זכויותיה 
כלשהם בין יהודים לבני עם אחר, קריאה להפליה לרעה של  

מניעת הפניה שלהם  בני עם אחר בתחום הענישה הפלילית,  
בתלונותיהם לבית המשפט הגבוה לצדק, הבדלתם במקומות  
תוך   בצבא  שירות  ואיסור  סוציאליות  זכויות  שלילת  רחצה, 

ודומים  פ כל אלה  בו,  כבר משרתים  ועלבון לאלו אשר  גיעה 
דמוקרטי או של  להם נושאים סממן מובהק של מעשה אנטי
במאמר בעיתון,   מעשה גזעני, לפי העניין, גם אם הם כלולים

כדין, רישיון  לפי  אור  ביטויו    הרואה  מוצא  הרעיון  אם  או 
 ".בהצעת חוק המוגשת לכנסת

  
 כי:בפרשת כסיף קבע בית המשפט  .30

  
גזענות היא חולי חברתי מוכר וידוע שהמין האנושי נגוע בו  "

בשנאת   המכוערים  פניה  את  מגלה  הגזענות  ומקדם.  מאז 
, אך בשל מאפיינים  חינם ובהסתה לשנאת חינם של השונה

או   אתנית  דתית,  קהילתית,  השתייכות  בשל  או  מולדים 
מתכונותיהם   היא לאומית. האדם  בני  את  מפשיטה 

הבסיסית   בזכות  ופוגעת  אלה  השתייכויות  בשל  האנושיות 
ולשוויון הנתונות לכלל הברואים בצלם אנושי    "ץ בג(  לכבוד 
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היועץ   2684/12 נ'  הדתי  בחינוך  הסובלנות  לחיזוק  התנועה 
לחוות דעתו של    26פסקה  ו]  פורסם בנב[  המשפטי לממשלה

אז( ופטהש ג'ובראן )כתוארו  הלן: (ל   (9.12.2015) ס' 
המלך עניין הוקמה  )).  תורת  הדמוקרטית  ישראל  מדינת 

רדיפות  ומעולם  מאז  ידע  אשר  היהודי,  העם  של  כמדינתו 
ע העולם. וסבל  באומות  ורע  אח  להם  שאין  גזעני  רקע  ל 

שעליהם היסוד  לערכי  לחלוטין  מנוגדת  הוקמה    הגזענות 
כיה ועלינו  בה  המדינה  חובה מיוחדת להיאבק  מוטלת  ודים 

  ".ללא פשרות
  

  העילה של תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל: 
 

  , מדינת ישראלינת אויב או של ארגון טרור נגד  באשר לתמיכה במאבק מזויין של מד  .31
 בקשר לעילה זו כי: בפרשת  טיבי  הנשיא ברק ציין 

  
רשימות   של  השתתפותן  את  למנוע  רשאית  "הדמוקרטיה 
מועמדים אשר נוקטות אלימות או תומכות באלימות כמכשיר  

). לעניין זה הובהר, כי  26לשינוי פני המשטר" (שם, בעמוד  
למנוע או    מובן שניתן  מועמד  את התמודדותם בבחירות של 

רשימה שלוקחים בעצמם חלק במאבק מזוין נגד המדינה, או  
ימה או מועמד התומכים במאבק זה באמצעות תמיכה  של רש

להיות   זה  מאפיין  על  כאמור,  אחרת.  או  פוליטית  חומרית, 
דומיננטי בשאיפותיה של הרשימה או המועמד, והוא נדרש  

   .שמעותי ונשנה"לפעול להגשמתו באופן מ
 

  הבחירות   ועדת  1095/15  ב" אלא למותר לציין את דבריו של כב' השופט רובינשטיין ב .32
(להלן:    )10.12.2015,  בנבו  פורסם(  זועבי   חנין   כ"ח'  נ  העשרים  לכנסת  המרכזית 

 על אף שהיה בדעת מיעוט, ולפיהם: ")  פרשת זועבי השנייה"
  

הכנסת  -ל חברתבנידון דידן, לפנינו מספר אמירות פומביות ש
ש מכינוין  הסתייגה  בהן  רקע  זועבי,  על  חמורות  פעולות  ל 

טרור, והצביעה על השליטה הישראלית בגדה  לאומני פעולות  
חברת של  לדידה  שבבסיסן.  כגורם  (באיו"ש)  - המערבית 

הכנסת זועבי אין בבחירה שלא להשתמש במינוח טרור כלפי  
השליטה   על  ההצבעה  ובעצם  פלסטינים,  של  פעולות 
להוות   כדי  הללו,  הפעולות  שבבסיס  כגורם  הישראלית 

לות. לדידי, אין מקום הצדקה או מתן לגיטימציה לאותן פעו
לעניין המונח "טרור" כתבתי במסגרת   להלום טענות אלה. 

השניה זועבי  ובמשפט    פרשת  ומלואה  בתבל  יש  "כידוע  כי 
הבינלאומי ויכוחים על הגדרת טרור, וכבר אמר מי שאמר, כי  

אבל    לוחם השני.  בעבור  טרוריסט  הוא  האחד  בעבור  חרות 
בח  יראה  שלא  דעת  ובר  אנושי  אדם  נערים  היש  טיפת 

הלאומי   השחרור  האם  טרור?  אלא  קר  בדם  והריגתם 
שמייחלת לו ח"כ זועבי בעבור הפלסטינאים צריך לעבור דרך  

 ?" פשע טרור נתעב 
 

מליאת    2017בשנת   .33 ושל אישרה  שנייה  בקריאה  את הציהכנסת  חוק שית  וד:  יס -עת 
סעיף  פורר וקבוצת חברי כנסת נוספים, ולפיה  ), של ח"כ עודד  46תיקון מס'  הכנסת (

א קובע כי רשימת מועמדים, וכן מועמד יחיד, לא ישתתפו בבחירות לכנסת "אם יש  7
במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם, לפי העניין, במפורש או  
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דינה יהודית ודמוקרטית, כדי  ה של מדינת ישראל כמ, כדי לשלול את קיומעבמשתמ
הסית לגזענות או כדי לתמוך במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת  ל

 . התבטאויות  כי "מעשיו של אדם" כוללים גם הובהרישראל.  
 

 בדברי ההסבר נכתב:   .34
  

האפשרות   את  להרחיב  היא  זו  חוק  הצעת  של  "מטרתה 
בק מזוין נגד מדינת ישראל לשם מניעת  להוכיח תמיכה במא

השתתפות מועמד בבחירות לכנסת. כדי להתמודד עם קשיים  
ראייתיים, מוצע לקבוע כי בנסיבות של השתתפות בפעילות  
תמיכה   הבעת  של  או  צה"ל  של  צבאי  מבצע  נגד  פלילית 
מדינת   נגד  חוקית  בלתי  או  טרוריסטית  בפעילות  פומבית 

היות בשל  אזרחיה,  או  על  ישראל  יוטל  ישראל,  אזרחי  ם 
להוכי במאבק  המועמד  תמיכה  מהווה  אינה  זו  שפעילות  ח 

כי   ולחדד  להבהיר  מוצע  כן  כמו  ישראל.  מדינת  נגד  מזוין 
כוללות   בבחירות  מועמד  של  השתתפות  למניעת  העילות 
התבטאויות של המועמד שיש בהן, במפורש או במשתמע, אף  

שלול את קיומה  אם אינן מצטרפות לפעילות מעשית נוספת, ל
כמדינה ישראל  מדינת  להסית    של  ודמוקרטית,  יהודית 

ארגון   או  אויב  מדינת  של  מזוין  במאבק  לתמוך  או  לגזענות 
  ".טרור נגד מדינת ישראל 

 
35. " כי  כסיף  בפרשת  נקבע  התיקון  לאחר  הותווה  אכן,  אשר  המחמיר  הראייתי  הרף 

",  סילה בעינו עומדבפסיקה לאורך שנים והנדרש להוכחת התקיימותן של עילות הפ
על   ניתן ללמוד  ובמקרה  אך  גם מהתבטאויות חברי הרשימה או המועמד,  המעשים 

שלנו מוצג צבר משמעותי של התבטאויות ומעשים המלמדים כולם כי יש לפסול את  
 . 23-המועמדות לכנסת ה

  
  העובדות:

  
  ברית לאומית דמוקרטית   –מפלגת בל"ד 

 
בל .36 של מפלגת  נסקור את מצעה  זה  ואנשיה,  בפרק  פעולות המפלגה  ולבסוף  "ד, את 

 נסקור את המעשים וההתבטאויות של חברי מפלגת בל"ד. 
 

באתר מפלגת בל"ד, מפורסם מצעה של המפלגה. תחת הכותרת 'מצע, עקרונות וחזון   .37
", מסתתרים להם סעיפים שבהגדרתם שוללים שלילה מוחלטת את  2019מפלגת בל"ד  

רשת ותמיכה  עם היהודי, והקוראים קריאה מפוההכרה במדינת ישראל כמדינתו של ה
 בטרור. 

 
לא   .38 לאומיה.  כל  למדינת  שואפים  בבל"ד  כי  לראות  ניתן  למצע,  המבוא  בפרק  כבר 

ללאומים   שוות  זכויות  שמעניקה  מדינה  אם  כי  זכויות,  בשוויון  אזרחיה  כל  מדינת 
 שונים, משל היה העם היהודי בסך הכל עוד עם במדינת ישראל. 

 
 נקבע כי: כך לדוגמא,   .39

  
המדינה תעגן בחוקה את עקרון האזרחות השווה לכל אזרח,  "

הלאום,   קבוצות  שתי  של  ובזכויותיהן  בקיומן  הכרה  תוך 



10  
 

היהודית והערבית, החיות בגבולות המדינה המוכרים על פי  
כל   כמדינת  המדינה  את  יגדיר  החוק  הבינלאומי.  הדין 
על   המושתת  דמוקרטי  משטר  הוא  בה  שהמשטר  אזרחיה 

  ם, חירותו והיותו שווה בין שווים.כי כבוד האדער
 

המשטר במדינה יושתת על הפרדה מוחלטת של דת ממדינה,  
תוך הבטחת חופש פולחן לבני כל הדתות. המדינה תכבד את  
הזהות האינדיבידואלית והקולקטיבית של אזרחיה על בסיס  
שווה, ללא אפליה מטעמי לאום, גזע, דת, מגדר, לשון, צבע,  

     צא עדתי או מעמד חברתי.פוליטית, מוהשקפה 
המשתייכים   ליחידים  מתקנת  העדפה  תקיים  המדינה 

היסטורית   מאפליה  שסבלו  את    –לקבוצות  לתקן  מנת  ועל 
  נזקי אפליה זו.

  
סמלי המדינה וההמנון ייקבעו בחוק על סמך עקרונות היסוד 

  . "החוקתיים השוויוניים והדמוקרטיים
  

לא תקיים כל העדפה לאומית לאזרחיה    מצע, המדינההווה אומר, בהתאם למבוא ל  .40
היהודים, ואת סמלי המדינה וההמנון יש לשנות על סמך עקרונות השוויון בין שלל  

 הלאומים. 
 

גם באשר לחוק השבות ומתן אזרחות ליהודים על בסיס חוק השבות, מצעה של מפלגת   .41
 בל"ד מבקש לנסח את הכללים מחדש: 

  
על " תושתת  במדינה  ואיסור עקרון    האזרחות  השוויון 

ובכלל זה ייקבע    –האפליה, וכללי רכישתה ייקבעו בהתאם  
  כי היא תוענק למי שהתקיימו אצלו אחד מאלה: 

 
  . אחד מהוריו הוא אזרח המדינה. 1
  
בהתאם  2 המדינה,  אזרחית  או  אזרח  של  זוג  בת  או  בן   .

  לבקשתם. 
  
  . אדם שנולד במדינה. 3
  
פי זכות הנשענת  היא על  . אדם שהגעתו או שהותו במדינה  4

  ."על הדין הבינלאומי והחלטות ארגון האומות המאוחדות
 

ובאשר לשפה הרשמית במדינה, לשיטת מצעה של מפלגת בל"ד, אין להעניק כל מעמד   .42
  שונה לשפה העברית, ויש ליתן מעמד שווה לשפה העברית והערבית במדינה:

  
ל  השפה הערבית והשפה העברית יהיו השפות הרשמיות ש "

  ". ההמדינ
  

במצעה   .43 נכתב  לשינויו,  ואופקים  בישראל  הפלסטינים  של  מצבם  על  המדבר  בפרק 
מפלגת בל"ד כי בל"ד דורשת להפוך את מדינת ישראל למדינת הלאום של העם הערבי,  

  והדברים מדברים בעד עצמם:
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בל'ד דורשת להכיר בערבים בישראל כמיעוט לאומי וכבני  "
לאומיות   זכויות  בעל  כפי    יביותקולקטעם  מלא  ושוויון 

של   הרלוונטיות  וההחלטות  הבינלאומי  החוק  שקובעים 
עולם בדבר   האומות המאוחדות, ובמיוחד ההכרזה לכל באי 

משנת   המיעוטים  חוק  1992זכויות  לחקיקת  פועלת  בל'ד   .
יסוד שיבטיח את יישום זכויותיו הקולקטיביות של המיעוט 

 אים: הפלסטיני בישראל, לפי העקרונות הב 
  
  
האזרחים   - של  הלאומית  שפתם  היא  הערבית  השפה 

לכל   רשמית  כשפה  מעמדה  את  ולקבע  לקבוע  יש  הערבים. 
הכיתובים   ההודעות,  כלל  את  בה  גם  ולפרסם  ועניין,  דבר 

  והפרסומים הרשמיים והציבוריים. 
 
ולקידום   - לחקיקה  בל'ד  תפעל  אלו  עקרונות  בסיס  על 

את   שיבטיחו  ומדיניות  הזכומהלכים  הלאומימימוש  ות  יות 
 של המיעוט הערבי הפלסטיני בתחומי ישראל. 

  
בהמשך המצע של בל"ד, דורשת בל"ד להשיב את "הגזל הממסדי לאזרחים הערבים",   .44

  והחזרת 'העקורים' ליישוביהם:
  

במקביל, בל'ד דורשת ביצוע רפורמה נרחבת להשבת הגזל  "
תחומי  הממסדי לאזרחים הערבים ולתיקון העוול המתמשך ב

הקרקעותהרכו העיקרים    – והתכנון    ש,  את  תכלול  ואשר 
 הבאים: 

  
 . החזרת העקורים ליישוביהם.4
  

נגד  10 . ביטול חוק הלאום וכל החוקים וההליכים המפלים 
ובכלל זה    –האזרחים הערבים והמוסדות של החברה הערבית  

סעיפי האפליה בחוקי האזרחות והכניסה למדינה, האפליה  
המיסוי   הישובסעיפי  היהודילטובת  האפליה  בים  ים, 

החוקית   האפליה  והמורשת,  התרבות  בתחומי  החוקית 
האפליה   הפולשים'),  'גירוש  חוק  (דוגמת  הדיור  בתחום 
הגזענית בתחומי הקצבאות, האפליה החוקית ביחס לחופש  
והחוקים   ההליכים  וכל  הפוליטית,  והפעילות  הביטוי 

לפ הכספי  ולסיוע  ולבתים  לקרקעות  רטים  הקשורים 
  דות.ולמוס

 
לגירוש  11 והתכניות  והנגב'  הגליל  'ייהוד  תכניות  ביטול   .

  . "האזרחים הערבים בנגב מבתיהם ואדמותיהם
  

יהודה   .45 שטחי  שחרור  לביטול  בל"ד  מפלגת  של  בקריאות  מדובר  אין  להדגיש:  יש 
לשיטת   העצמאות.  במלחמת  ישראל  במדינת  שנלחמו  ל'עקורים'  אם  כי  ושומרון, 

שנלחמו במדינת ישראל, חזרה לתל   בתיהם את אותם אלובל"ד, יש להחזיר למפלגת  
 אביב, חיפה, ירושלים וכו'. 

 
דלעיל, חוזר המצע על הדרישה לביטול חוק השבות, ולמעשה שולל    10בנוסף, בסעיף   .46

 לחלוטין את מדינת ישראל כמדינה הלאום של העם היהודי, בלבד. 
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ניתן לר .47 יהודה ושומרון,  כי מפלגבאשר לשטחי  ה  ת בל"ד תומכת תמיכאות מהמצע 

ותומכת   מצדיקה  ולמעשה  חיילים,  יהודים,  שרצחו  המחבלים  כלל  בשחרור  מלאה 
  במאבק של כלל ארגוני הטרור במדינת ישראל:

  
בל'ד נאבקת נגד הכיבוש, ההתנחלות והאפרטהייד, ונגד כל  "

עמנו   בני  נגד  המופעלות  וההרס  ההתנכלות  הדיכוי,  צורות 
עול הכ לכפיית  הפלסטיני הסובל תחת  יבוש. בל'ד מתנגדת 

החד הישראליים  העם  -ה'פתרונות'  על  והכוחניים  צדדיים 
ובר צודק  פתרון  להגשמת  ופועלת  קיימא  -הפלסטיני, 

  שיגשים את העיקרים הבאים: 
  
. פתרון צודק לסוגיית הפליטים בהתאם להחלטות האומות  3

לה ובראשם  הבינלאומי,  ולחוק  האומות  המאוחדות  חלטת 
מספר של    194  המאוחדות  זכותם  את  הפליטים  המבטיחה 

  לשוב או לקבל פיצויים.
 
  . שחרור כל השבויים והעצורים הפוליטיים והביטחוניים. 4
  
בנוסף 8 תהווה,  אזרחיה  כל  במדינת  השווה  האזרחות   .

יסוד   זו,  בארץ  לאומים  שני  של  בקיומם  ההכרה  להבטחת 
צודק   פתרון  של  ומודל  הפלסטינית  רעיונו  לשאלה  יותר 

דמוקבכלל יסוד  מהווה  והיא  החיים  ותה,  לארגון  רטי 
בטווח  העמים  שני  בין  השווים  והיחסים  המשותפים 

 ."הארוך
  

זה המקום להזכיר, כי מפלגת בל"ד איננה מסתפקת בהצהרות ובמצע בלבד. בכנסת   .48
חוק יסוד: מדינת כל אזרחיה, התואמת    –הגישו חברי המפלגה את הצעת החוק    20-ה

 ג לעיל. להפליא את המצע שהוצ 
 

אכן, בפרשת כסיף קבע בית המשפט כי אין מקום לפסול את מפלגת בל"ד, בין היתר   .49
 לאור העובדה כי הנציגים שהגישו את הצעת החוק לא מתמודדים לכנסת פעם נוספת. 

 
החדש  .50 הנציגים  למעשה  אך  התחלפו,  הנציגים  שאמנם  על  אלא,  ידיהם  סומכים  ים 

ע המעודכן של המפלגה, כפי שניתן לראות  אותה הצעת חוק, כאשר הכניסו אותה למצ
 לעיל.  

 
אילו היו אומרים ומוכיחים חברי המפלגה החדשים כי הם שוללים את פרטי הצעת   .51

החוק, ניחא. אלא שכאמור, לא רק שחברי המפלגה אינם שוללים, פרטי הצעת החוק  
ם  שזורי   – יא שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית  שכזכור נקבע שה  –

 ושוב לאורך כל מצעה של מפלגת בל"ד. שוב 
 

בסעיף המטרה של הצעת החוק נקבע כי היא נועדה לעגן בחוק יסוד את  כך לדוגמא,   .52
"עקרון האזרחות השווה לכל אזרח, תוך הכרה בקיומם ובזכויותיהם של שתי קבוצות  

ו היהודית  הדין  הלאום,  פי  על  המוכרים  המדינה,  בגבולות  החיות  הערבית, 
במילה    אומי".הבינל במפורש מילה  מובא הסעיף  בל"ד,  מפלגת  של  במצע המעודכן 

 למבוא למצע).  14(פסקה  
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נוסחו מחדש התנאים לרכישת אזרחות ישראלית ומהם עולה כי  בנוסף, בהצעת החוק   .53
ף זה מופיע בפסקה השביעית  גם סעי  –  רכישת אזרחות מכוח עקרון השבות תתבטל

 " במצע.אזרחיה חוקה דמוקרטית ומדינת כללפרק "
 

יש לקבוע מחדש את סמלי המדינה וההמנון על פי העקרונות  כמו כן, בהצעה נכתב כי   .54
וגם סעיף זה מופיע גם היום במצע המפלגה (בפסקה השישית    –  שפורטו בהצעת החוק

 " במצע.חוקה דמוקרטית ומדינת כל אזרחיהלפרק "
 

 ות בפרשת כסיף:זה המקום לשוב ולציין את דבריה של כב' הנשיאה א. חי  .55
  

דומה שאין מי שיחלוק על כך שהצעת החוק הנ"ל על מכלול  "
המאפיינים הגרעיניים  הסעיפים שבה, מבטאת שלילה של  

ולו המינימאליים של מדינת ישראל כמדינה יהודית שעליהם  
טיבי. העובדה כי המהלך שננקט   עמד בית משפט זה בעניין

הגשת    –וקרטי  על ידי חברי בל"ד בהקשר זה היה מהלך דמ
אין בה כדי להוליך למסקנה שונה. אכן, מדובר   –הצעת חוק  

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

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

  
לעיל עולה, כי מצעה של המפלגה המעודכן ביותר תומך בכל שלל את כל  אמור  מכל ה  .56

שראל כמדינה יהודית, ועל כן יש למנוע מהמפלגה  המרכיבים הגרעיניים של מדינת י
 את ההתמודדות לכנסת. 

  
 ניתן לקרוא את המצע בקישור:מצ"ב כנספח א'. 

http://www.altajamoa.org/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/201
%D7%93-%D7%91%D7%9C-8/09/11/%D7%9E%D7%A6%D7%A2  

  
עיקרי   .57 את  נסקור  וההתבטאויותלהלן  מהתקופה    המעשים  המשיבה,  חברי  של 

 האחרונה. 
  
 : סאמי אבו שחאדהחברת הכנסת  –ל"ד  יו"ר ב

  
אבוהתראיין    07/02/21ביום   .58 סמי  ח"כ  המשותפת,  שברשימה  בל"ד  מפלגת  - יו"ר 

על הפיצול של הרשימה מרע"מ,    103FM- בן כספית וינון מגל בלתכנית של  חאדה,  ש
וכן על משנתו המדינית. אבו שחאדה תקף את יו"ר רע"מ, ח"כ מנסור עבאס, שאמר  

להלן תמלול השיחה, ממנה ניתן ללמוד    סגל "אני לא מחבק מחבלים".בראיון לעמית  
 בבירור כי אבו שחאדה תומך במאבק המזוין נגד מדינת ישראל. 

 
 ם הם לוחמי חופש.  לשיטת אבו שחאדה, רוצחי יהודי .59

 
לשיטת אבו שחאדה, מי שהתפוצץ במלון פארק בליל הסדר ורצח עשרות יהודים הוא   .60

 לוחם חופש. 
 

אבו   .61 מי  לשיטת  אסיר  שחאדה,  הוא  יהודים  עשרות  ורצח  בדולפינריום  שהתפוצץ 
  פוליטי. 
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    להלן תמלול הריאיון: .62

  
  שמעת את ח"כ עבאס מה שהוא אמר על המחבלים? ינון: 

  
שחאדה:   מנסור  אבו  של  האומללה  האמירה  את  שמעתי 

  עבאס לגבי האסירים הפוליטיים".
  

  הוא קרא להם מחבלים.ינון: 
  

ונה לעוד עיתונאי קטן וגזען  שהוא ע  הוא חשבאבו שחאדה:  
שלו  במדינה   זה כשקורבן מאמץ  בשפה  ככה  והוא הסתבך. 

את הנרטיב של המקרבן שלו מבלי לחשוב על ההשלכות של  
הזה. האמת שהוא ישלם על זה מחיר כבד והוא כבר  הדבר  

והפוליטית   החברתית  הביקורת  את  ראיתי  כבר  אני  יודע. 
רשת החברתית נגד האמירה  שהייתה, ראיתי המון פעילות ב 

  .האומללה הזאת
  

מזה  ינון:   מתנער  שהוא  או  מחבלים  המילה  היא  הבעיה 
  שמחבקים אותם. 

  
מקרה לאמץ את  הבעיה היא שאסור לנו בשום  אבו שחאדה: 

לנו סיפור   יש  לגבי העם שלנו.  לגבי עצמנו,  הנרטיב הציוני 
אחר, אנחנו תופסים אחרת את העבר, ההווה והעתיד שלנו. 

זה שהוא  הד כיבוש  לקרות לעם תחת  בר הכי מסוכן שיכול 
  יאמץ את הנרטיב של הכובש".

  
  : בהמשךו
  

  ? הוקרהאותות  להם  לתת  לחבק מחבלים ותמשיכו  אתם  ינון:  
  

אתה    אני לא יודע כשאתה אומר מחבלים על מיאבו שחאדה:  
על אלה שכובשים את העם שלנו? אף  אם אתה מדבר  מתכוון?  

  פעם לא חיבקנו אותם.
  

מנסים  לא  ינון:   או  יהודים  שרוצחים  אנשים  על  מדבר  אני 
  .לרצוח יהודים

  
אני לא קורא להם מחבלים, אף פעם לא  לא,  אבו שדחאדה:  

  .  מחבליםנקרא להם 
  

  אז איך אתה קורא להם? ינון: 
  

שחאדה:   ועל  אבו  שלנו  החופש  אסירי  על  מדבר  אתה  אם 
הפוליטיים   חופהאסירים  אסירי  להם  קוראים  ש,  אנחנו 

  . אסירים פוליטייםו
  

  ? גם כאלה שרצחו אזרחיםינון: 
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שחאדה:   אני  אבו  כמחבלים  עליהם  לחשוב  מעז  אתה  אם 
כי   להבין,  בלתי  רוצה  היא  הכובש  של  לפעמים  החוצפה 

שוויון נתפסת צדק  חופש,  למען  שנלחמים  האנשים  כל   .
  .לכולם

  
הדולפינריום  כספית:   למועדון  בכניסה  בתור  שעומד  אדם 

שהורג עשרים וכמה בני נוער, או חברו  הם  ומתפוצץ שם עלי
הורג שלושים  בליל הסדר ומתפוצץ שם במלון פארק בנתניה 

  ? ומשהו אנשים שיושבים בליל הסדר, האם הוא מחבל
  

זו שאלה מאוד רצינית, אי אפשר להשיב על זה  אבו שחאדה:  
דברים   מוציאים  כשאנחנו  להגיד,  חייב  אני  לא.  או  בכן 

אבל ההוצאה של הדברים  מקונטק צודק בשאלה,  סט אתה 
יש כיבוש, אנחנו באנו  .  טעותפשוט  האלה מקונטקסט היא  

ומבקשים ממדינת ישראל בכל לשון של בקשה, בדרך הכי  
מנומסת בעולם, חברים אתם כובשים אותנו, הורסים לנו את  

הכיבוש.  כשאני מבקש    החיים, בבקשה תצאו. תסיימו את 
ן בעולם, הכיבוש נגמר. העניין פה הוא  בכל לשון של נימוסי

אם אני מבקש יפה    איך אנחנו מבקשים לסיים את הכיבוש.
  .  לסיים את הכיבוש מחר ייצא הכיבוש? אי אפשר לבקש יפה

  
  

 בקישור: להתרשם מן הדבריםניתן . ב'  מצ"ב כנספח
820279-2021/Article-ttps://www.maariv.co.il/electionsh  

 
.  דודתו   בן  עם  יחד ,  ישראלים  ולרצוח  פיגועים  לבצע  תכנן  כי  הורשע  ספוריהמחבל אניס   .63

  שונות   באוניברסיטאות  ישראליים   ומרצים  מדענים  של  לרציחתם  תכנית   הגה  הוא
  ספורי .  תמטיקהומ  פיזיקה  בתחומי   חוקרים  על   בדגש ,  האסלאמי  יהאד 'הג   במימון 

  באמצעות   ותופעל,  המדענים  של  לרכבם  מתחת  ממולכדת  צעצוע  מכונית  תונח  כי  תכנן
  לפוצץ   המשוחרר  האסיר  הציע  עוד.  הרכב   בתוך  כשהמדען,  רחוק  בשלט  סלולרי  טלפון

  .לבדם  בהם מתגוררים הם  אם, המדענים בתי  את
 

  תכנית   הייתה   לספורי  .טייסים  בעיקר   -  ל "צה  חיילי  לרצוח   התכוון  הוא  דומות   בשיטות .64
  ותכנן ,  בירי  התאמן   גם  הוא.  מידע  תמורת   ל"בצה   לחיילים  מסוכנים   סמים  לספק
  לאוניברסיטת   הסמוך   עטרה   מחסום   ליד   המוצבים  ישראליים  חיילים   לעבר   לירות

  . מודיעין כך לצורך אסף ואף, למד שם זית-ביר
 

  של   שמו   על ",  ייהמורנ   עימאד   השהיד  חוליית "  להקמת   קשר   בקשירת  הורשע   גם  ספורי .65
  בהם   אנשים  לחטוף  גם  תכנן  המשוחרר  האסיר.  החיזבאללה  ארגון  של  המבצעים  קצין
  את   להוציא  הספיקו   טרם  נעצרו   דודתו  ובן  הוא.  ישראל  עם  פעולה  משתפי   הם  כי   חשד

  . הפועל אל תכניותיהם
 

  ספורי   הורשע  כך   ובעקבות,  לחלקו  ביחס  אחד   כל ,  הללו  בעבירות  הודו  השניים .66
  לא   בהתאחדות  חברות,  בישראל  במלחמתו  לאויב  לסייע  קשר  קשירת  של  בעבירות

  . נשק  והחזקת לרצח  קשר  קשירת, במלחמה לאויב סיוע,  מותרת
 

  בהם ,  הוקרה  אות  לו  והעניקו  בביתו  ביקרו  ציבור  נציגי  כמה,  2020בשנת    ששוחרר  מאז .67
.  אלקה זח  מאל' ג  לשעבר  ד"בל   ר"ויו)  המשותפת   הרשימה ,  ד"בל(  שחאדה  אבו  סמי  כ"ח
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  במאבק   ימשיך  הפלסטיני  שהעם:  רגיל   עניין  על  מדבר  ההוקרה  אות  על  הכיתוב"
  . זחאלקה לשעבר כ"ח  הסביר",  אותו לשבור אפשר ואי לחירותו

  
 בקישור: להתרשם מן הדבריםניתן מצ"ב כנספח ג'. 

/twitter.com/IshayFridman/status/1289776016697839616https:/  
https://news.walla.co.il/item/3377999  

 
התנועה  התקיימה    25/01/21ביום   .68 ראש  נג'ם  אבו  מוחמד  לשיח'  המונית  לוויה 

"ר סיעת בל"ד הנבחר טען באירוע  סאמי אבו שחאדה יו  שנרצח.  יפו  האסלאמית בעיר
א תוצר של גזענות מכוונת מצד ממשל שמבצע פעולות  כי האלימות בחברה הערבית הי

גם הג'האד    לצד אבו שחאדה,  בטהראן אך לא משתלט על פשיעה ברחוב הערבי.  טרור
טיל את האשם על ישראל שלדבריו מנסה לכוון את  הצטרף להספדים ו ההאסלאמי  

 . עה האסלאמיתפגעי הפשיעה בתנו 
  

 :יםבקישורניתן לצפות בדברים מצ"ב כנספח ד'. 
https://twitter.com/michael_mils/status/1353781736241586177  

https://twitter.com/assafgibor/status/1354021322444197888  
 

לאחר   24/01/21  ביום  .69 בל"ד.  מפלגת  כיו"ר  שחאדה  אבו  אבו    נבחר  כתב  בחירתו, 
 שחאדה את הדברים הבאים, נגד הציונות: 

  
נבחרתי  " בבל"ד,  אתמול  שנערכו  הפנימיות  בבחירות 

לחברי   הכל  לפני  להודות  רוצה  אני  הרשימה.  לראשות 
שותפות  על  היוצא,  היו"ר  שחאדה,  מטאנס  ועמיתי 

בל״ד. מהיום אנחנו עם הפנים    נאמנה לדרך והערכים של
המפלגות הציוניות מהכפרים והערים שלנו, ְלַטאֵטא את  

  ." ולייצוג נאמן של האינטרסים של הציבור שלנו
 

 בקישור: להתרשם מן הדבריםניתן מצ"ב כנספח ה'. 
https://twitter.com/ShahadehAbou/status/1353284035250892800  

  
ברכה  צוין בחברה הער  22/03/20ביום   .70 אבו שחאדה שיגר  וח"כ סמי  יום האם,  בית 

בסרטון   המחבלים.  לאימהות  מצולם  שחאדה    מביעבסרטון  ברוצחי  אבו  תמיכה 
 את הדברים הבאים: היהודים ובני משפחותיהם, ואומר  

  
לא" מיוחד  מסר  למסור  האסירים  יברצוני  של  מהות 

סירות הפוליטיים  מהות האסירים והאיהפלסטינים ולא
. אתל אלו שבימים הללו נזכרות וסובלות. בכל בתי הכלא

שאנחנו   לכם  להגיד  רוצה  ואני  קל,  לא  זמן  עליכן  עובר 
מעריכים אתכן מאוד על התפקיד ומאמצי הגבורה שאתן  

  . "מבצעות. תודה לכן וחג שמח
  

 ניתן להתרשם מן הדברים בקישור:מצ"ב כנספח ו'. 
https://twitter.com/assafgibor/status/1242803281430274048  

  
כנס   חבר הכנסת סאמי אבו שחאדה בכנס "פלסטין אקספו".השתתף    04/07/20ביום  .71

  ה חמישית בלונדון. הכנס מתקיים זה השנ.  רופה ובעולםיאנטי ישראלי מהגדולים בא
  נלאומי נגד מדינת ישראל. י ם ושיטות המאבק הבדום החרילבחון קהיא  מטרת הכנס  

המגדיר עצמו  ,  הארגון שעומד מאחורי הכנס הוא  'ידידי אל אקצה' בלונדוןיצוין, כי  
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ציוני, מתייג את מדיניות ישראל כ"מדיניות אפרטהייד", תומך בחמאס ובדרך  -כאנטי
עם היהודי  ר) וחותר לשים קץ לקיומה של מדינת ישראל כמדינת הה"התנגדות" (הטרו

  תחת הכותרת של "שחרור פלסטין". 
  

 ניתן להתרשם מן הדברים בקישור:מצ"ב כנספח ז'. 
https://twitter.com/Lachjerusalem/status/1279714681750503426  

  
 חברת הכנסת היבא יזבק:

 
היא  ח כידוע,   .72 יהודים.  שרצחו  מחבלים  של  נלהבת  תומכת  היא  יזבק  הכנסת  ברת 

מי   של  המזויין  במאבקם  תומכת  תומכת  והיא  ישראל,  במדינת  להילחם  שבחרו 
 במאבקם של ארגוני הטרור ופעילי הטרור. 

 
בסופו של יום, קבעה  , הוגשו ראיות רבות בקשר לפעילותה של ח"כ יזבק.  בהליך קודם .73

העליון כי אין לפסול את יזבק מההתמודדות. כך למשל קבע    דעת הרוב בבית המשפט
 כב' השופט פוגלמן: 

  
  

הו" לא  הפרסומים ראשית,  כי  הוכחה  כל  לפנינו  באה 
של   הדומיננטיים  מהמאפיינים  חלק  הם  האמורים 
פעילותה של יזבק או של שאיפותיה. לפי מבחן זה, "על 
המטרות הפסולות להוות יעד שליט של הרשימה ולא אך  

ברים שהם שוליים ואשר השלכתם על המכלול הרעיוני  ד
(עניין משמעותית"  אינה  הביצועי  ה או  ראשון, זועבי 

השנים  14פסקה   מן  שלפנינו,  השיתופים  שני  מלבד   .(
או    2015-ו  2013 התבטאות  הפסילה  מבקשי  הציגו  לא 

על   להעיד  כדי  בהן  שיש  דומה  בעוצמה  נוספת  פעילות 
של מדינת אויב או ארגון   תמיכתה של יזבק במאבק מזוין

  ". טרור נגד ישראל
  וכן: 

מועד  " בין  יזבק,  של  האמורים,  בעניינה  הפרסומים 
ובין הגשת מועמדותה לבחירות    2015ובשנת    2013בשנת  

שנים,    4קרי: למצער במשך של תקופה שעולה על    –דנן  
לא במהותן, לא    – לא פורסמו על ידה התבטאויות דומות  

שלא  ובוודאי  המסרים    בחריפותן  את  שאפיינה  בכמות 
את   קיבלנו  לא  שבעטיים  ארי,  בן  ידי  על  שהושמעו 

  ."רות וההסברים שמסרההבה
 

להלן נראה, כי לא רק שיזבק לא הפסיקה בפעילותה ובתמיכה בטרור, אלא אף ניצלה   .74
את מעמדה הפרלמנטרי ואת היותה חברת כנסת כדי להמשיך ולתמוך במאבק המזוין  

אמנם נכון הוא שעל פי הפסיקה של בית המשפט העליון יש להציג   נגד מדינת ישראל.
בעניינו של מועמד מהרגע שבו ניתנה החלטה קודמת בעניינו בוועדת הבחירות,    ראיות

אולם הדברים בעניין יזבק רק מהווים בסיס ורקע לבקשת הפסילה שכפי שאנו רואים  
 ידעים עדכניים.י תמכת במנ
 

שדרות.    1/11/19יום  ב .75 לעבר  רקטות  כעשרה  האסלאמי  מהג'יהאד  מחבלים  שיגרו 
אח שהייתם    תרקטה  עקב  ניצלו  יושביו  חיי  אך  נזק,  וגרמה  בשדרות  בבית  פגעה 

, מחבל אחד חוסל בתקיפה ועוד  הבממ"ד. בתגובה צה"ל תקף מטרות חמאס ברחבי עז
נפצעו בשניים  בהמשך,  צה"ל    12/11/19.  ממוקחיסל  הג'יהאד  בסיכול  בכיר  את  ד 



18  
 

מחבלי  ך החלו  וכתוצאה מכ,  עטא-האסלאמי מפקד החטיבה הצפונית בהאא אבו אל
בירי מאסיבי של רקטות אל עבר כלל ישובי עוטף עזה, ערי הדרום והשפלה    החמאס

ביניהן: שדרות, נתיבות, אשקלון, אשדוד, גדרה, יבנה וגן יבנה. מאוחר יותר, טווח  
- אל עבר אזור המרכז והערים חולון, ראשון לציון, מודיעיןהירי הורחב ורקטות נורו  

ות-מכבים ים  בת  שדרות  רעות,  עזה,  בעוטף  התרכז  הירי  היום  בהמשך  אביב.  ל 
ואשקלון. כתוצאה מהירי הכבד ניזוקו מספר בתים, בהם מחסן של חברת "הולנדיה"  

 בני אדם טופלו על ידי מד"א במצב קל.  40-בשדרות שנשרף כליל, וכ 
 

עוטף  בנובמבר בבוקר חודש ירי הרקטות. מטחי רקטות כבדים שוגרו על יישובי   13-ב .76
עזה, שדרות ואשקלון. כיפת ברזל יירטה רקטה מעל עמק איילון כאשר בוצעו שיגורים  

מפגיעה    70אל עבר שפלת יהודה ומטה יהודה. אחר הצהריים נפצעה בינוני אשה בת  
רקטות    100-במהלך היום שוגרו למעלה מ ישירה של רקטה בבית דיור מוגן באשקלון.  

ים כבדים על אשדוד ואשקלון, שיורטו על ידי  על מועצה אזורית אשכול ובערב מטח
עם ראש קרב כבד על אשדוד,    3כיפת ברזל. בלילה שיגרו הפלסטינים רקטות באדר  

- אשקלון, רחובות וערים נוספות בשפלה. במהלך היום שיגרו הפלסטינים למעלה מ
במהלך כל אותו שבוע, המשיך סבב הלחימה בין    ת אל עבר שטח ישראל.רקטו   200

  למחבלי החמאס והג'יהאד האסלאמי.צה"ל  
 

, עלתה יזבק לדוכן הכנסת לנאום תמיכה במחבלי החמאס והג'יהאד  18/11/19ביום   .77
אקוניס   אופיר  ח"כ  עם  התעמתה  ואף  נאומה,  במהלך  יזבק  אמרה  כך  האסלאמי. 

 בעניין: 
  

יה סוער ולא בגלל  ההאחרון היה קשה.    השבוע"יזבק:  
ומתןה שהממשלה    שא  בגלל  אלא  ממשלה  להקמת 

החליטה לפתוח במלחמה ובמתקפה על עזה, ובדרך נהרגו  
  46אנשים מתוכן    133קטינים ונפצעו    8אנשים בהם    34

  קטינים.  
  

  . אקוניס: הם לא חפים מפשע. הם מחבלים
  

את בשלי.  אמשיך  אני  בשלי.  אמשיך  אני  ם  יזבק: 
ממשיכה   אני  בשלי  ממשיכה  אני  בהסתה  תמשיכו 

  . "זכויות אדם. כל אחד מתעסק בשלוב
  

כן,   .78 כי  לדוכן    בעודהנה  יזבק  עלתה  במקלטים,  ואזרחי  נפשם  מחרפים  צה"ל  חיילי 
הכנסת והביעה תמיכה מפורשת במאזק המזוין נגד תושבי מדינת ישראל של ארגוני  

  הטרור בעזה. 
  

  בקישור: הדבריםם מן ניתן להתרשמצ"ב כנספח ח'. 
https://www.facebook.com/watch/?v=1288052508034095  

  
נגזר דינו של מנהיג הפלג הצפוני בתנועה האסלאמית ראאד סאלח,    10/02/20  ביום .79

  סת הכנ  חברת  -  בסלאח  ומכיםהת   בין לאחר שהורשע בעבירות הסתה ותמיכה בטרור.  
  " פוליטית  מרדיפה סובל סלאח  השייח גם: "היבא יזבק שאמרה

 
  בקישור: דבריםניתן להתרשם מן מצ"ב כנספח ט'. 
5675091,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  
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מת המחבל סאמי אבו דיאק, שרצח את איליה קריביץ' ז"ל. המחבל    26/11/19ום  בי .80
יזבק האשימה את   הישראלית.  הבירואת  ידי מערכת  על  שנותח  מסרטן, לאחר  מת 

 מדינת ישראל במותו וכתבה: 
  

  מזיהום  כתוצאה   בכלא  היום  נפטר  דיאק   אבו  סאמי"
  הפגיעה  על  בחייו  שילם  הוא.  סרטן   עקב  ניתוח  לאחר

 וייתכן,  פוליטיים  אסירים  של  הבסיסיות  האדם  יותבזכו
 מדובר.  הולם  רפואי  טיפול  מקבל  היה  אם  מת  היה  שלא

  לאמנה   המנוגדת ,  דבר  לכל  אדם   בזכויות   בפגיעה
  ."ומדיניות אזרחיות זכויות בדבר הבינלאומית

  
 בקישור: דבריםניתן להתרשם מן מצ"ב כנספח י'. 

https://www.facebook.com/YazbakHeba/posts/422508991992833  
  

, על רקע פסק הדין של בית המשפט השלום שנתן פרשנות לחוק הלאום,  30/11/20ביום   .81
אופיה ומהותה של  חוק הלאום הוא חלק אחד, אבל החלק החשוב והמרכזי הוא: " כי  

זהו שורש האפליה המתמשכת, הלאומית   נות האתנית השולטת בה.המדינה והעליו
הקולקטיביים   למאמצים  ראוי  שבאמת  מה  וזה  והשלכותיה,  בבסיסה  והאתנית 

אין ספק, כי בכך מבטאת יזבק את תפיסתה    ."להתמודד איתה. זהו תמצית הקרב
המדינה   את  ולהפוך  יהודית  כמדינה  ישראל  מדינת  את  לבטל  יש  לפיה  העקרונית 

  מדינת כל לאומיה. ל
  

 בקישור: דבריםניתן להתרשם מן מצ"ב כנספח י"א. 
https://www.facebook.com/MKHebaYazbak/posts/2876416285980985  

  
שהוצגו  לסיכום:   .82 לראיות  מצטרפות  כאן,  שהובאו  הראיות 

יזבק בהליכ של  מסויגת  הבלתי  תמיכתה  ובהן  הקודמים,  ים 
כלל הראיות   מוגרבי, בסמיר קונטר, ובבאסל אלעראג'.בדלאל אל  

מלמדות שיש לפסול את הרשימה המשותפת שתומכת ומגבה את  
  יזבק, ולחלופין לפסול את רשימת בל"ד כולה. 

  
 חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון:  – מפלגת חד"ש 

  
ואנשיה, ולבסוף  בפרק זה נסקור את   .83 מצעה של מפלגת חד"ש, את פעולות המפלגה 

 קור את המעשים וההתבטאויות של חברי מפלגת חד"ש נס
 

באתר מפלגת חד"ש, מפורסם מצעה של המפלגה. תחת הכותרת 'מצע חד"ש', נמצאים   .84
גם סעיפים שבהגדרתם שוללים שלילה מוחלטת את ההכרה במדינת ישראל כמדינתו  

 של העם היהודי. 
 

למדינת כל לאומיה. לא מדינת  בר בעיקרי המצע, ניתן לראות כי גם בחד"ש שואפים  כ .85
כל אזרחיה בשוויון זכויות, כי אם מדינה שמעניקה זכויות שוות ללאומים שונים, משל  

 היה העם היהודי בסך הכל עוד עם במדינת ישראל.
 

 כך לדוגמא, נקבעו בעיקרי המצע:  .86
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הערבית" באוכלוסייה  כמיעוט  פלסטינ-הכרה  בישראל  ית 
הזכות   שמורה  לו  ואזרחי לאומי,  לאומי  זכויות  -לשוויון 

  פוליטי, חברתי ותרבותי.
  

ביטול מלא של חוק הלאום המפלה והגזעני שמבסס תפיסות 
  ". של אפרטהייד

  
 ובהמשך המצע:  .87

  
אנו מדגישים, שישראל לא תוכל להיות מדינה דמוקרטית  "

כלפי הלאומית  האפליה  מדיניות  תימשך  האוכלוסייה    אם 
יון לאומי ואזרחי הוא זכותו  פלסטינית בישראל. שוו-הערבית

בישראל, - הבלתי הערבי  הלאומי  המיעוט  של  מעורערת 
  המבוססת על זכותו לצדק במולדתו. 

  
 ...  
  

תוכנית חד"ש לשוויון המיעוט הערבי כוללת את המרכיבים  
  הבאים: 

  
הערבית באוכלוסייה  כמיעוט  -הכרה  בישראל  פלסטינית 

זכויות  לאו לשוויון  הזכות  שמורה  לו  ואזרחי  מי,  לאומי 
  בתחומים הפוליטי, החברתי והתרבותי; 

  
אזרחיה,   לכל  שוויון  המבטיחה  מדינה  ישראל  תהיה  למען 
לביטול   האדם;  שוויון  יסוד:  חוק  לחקיקת  חד"ש  תיאבק 
שוויון  להבטחת  המישורים;  בכל  הלאומי  והדיכוי  האפליה 

די שסמלי המדינה, לרבות  מלא לאזרחים הערבים בארץ, וכ
  ". ן, יהלמו את העקרונות האלההדגל וההמנו

  
 ניתן לעיין במצע גם בכתובת: מצ"ב כנספח י"ב. 

http://hadash.org.il/matzahadash /  
 

על כך אין  זה המקום להבהיר: לאזרחים הערבים מגיע שוויון זכויות אזרחיות מלא, ו .88
 ביטול מדינת ישראל כמדינה יהודית.  וזכויות לאומי, פירוש כל חולק. שוויון 

 
  חוק (להלן: "  מדינת הלאום של העם היהודי  –יסוד: ישראל  - חוקבאשר לחוק יסוד:   .89

באופן    ")הלאום עומד  ביטול כלל החוק  ניתן להתווכח. אך  עם סעיפים שונים  אכן, 
נקבעו מספר סעיפים,  ינה יהודית. בחוק הלאום  חזיתי עם יסודות מדינת ישראל כמד

ישראל   מדינת  הגדרת  של  הגרעיניים  המרכיבים  שהם  מחלוקת  להיות  יכולה  שלא 
  כמדינה יהודית, ובין היתר הסעיפים הבאים: 

  
העם  אר   (א)  .1" של  ההיסטורית  מולדתו  היא  ישראל  ץ 

  היהודי, שבה קמה מדינת ישראל 
של העם היהודי, שבה  (ב) מדינת ישראל היא מדינת הלאום  

הדתית   התרבותית,  הטבעית,  זכותו  את  מממש  הוא 
  וההיסטורית להגדרה עצמית. 

ישראל    ג) ( במדינת  לאומית  עצמית  להגדרה  הזכות  מימוש 
  ייחודי לעם היהודי.
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  ) שם המדינה הוא "ישראל". (א  .2
  

(ב) דגל המדינה הוא לבן, שני פסי תכלת סמוך לשוליו, ומגן  
  .דוד תכול במרכזו

  
בשני    זית  עלי  שבעת הקנים,  הוא מנורת  המדינה  סמל  (ג) 

  צדדיה, והמילה "ישראל" למרגלותיה.
  

  (ד) המנון המדינה הוא "התקווה".
  
  ישראל.. ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת  3
  

  שפה
  
  . (א) עברית היא שפת המדינה. 4
  
  . המדינה תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות.5

  העם היהודי   הקשר עם
  
של  9 הרשמי  הלאומי  החג  יום  הוא  העצמאות  יום  (א)   .

  המדינה. 
  
ב) יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום הזיכרון לשואה  (

  ". רשמיים של המדינהולגבורה הם ימי זיכרון  
 

כזכור, בפסק הדין בעניין טיבי נקבעו המרכיבים הגרעיניים של המדינה היהודית, ובין   .90
הזכות   רוב  שלהיתר  יהוו  שהיהודים  ישראל,  למדינת  לעלות  יהודי  ;  במדינה   כל 

עברית היא שפתה הרשמית המרכזית של המדינה, ועיקר חגיה וסמליה משקפים  שה
מורשת ישראל היא מרכיב מרכזי במורשתה  ש  ;העם היהודיאת תקומתו הלאומית של  

ניתן לפעול לשוו  הדתית והתרבותית. יון זכויות  באשר למדינת כל אזרחיה נקבע כי 
אזרחי, אך לא באופן שמבקש לפגוע ברציונל המונח ביסוד הקמת המדינה כמדינה  

 יהודית. 
 

הלכה   .91 קובע  חד"ש  מפלגת  של  מצעה  כי  ברור,  שלנו  ביטול  במקרה  את  למעשה 
כמדינה   המדינה  הקמת  ברציונל  פוגע  היהודית,  המדינה  של  הגרעיניים  המרכיבים 

  ת כל לאומיה. יהודית, ומקדם הלכה למעשה את מדינ
 

חברי הכנסת של חד"ש ובין היתר איימן עודה, יוסף ג'בארין, עופר כסיף ועאידה תומא   .92
  22- בכנסות ה פעמים    חמש סלימאן יחד עם חברי כנסת נוספים של המשיבה, הגישו  

 . 07/12/20הצעת חוק לביטול חוק יסוד הלאום, ובפעם האחרונה ביום   23- וה
 

בים גרעיניים של מדינת ישראל כמדינה יהודית. אין  כאמור, בחוק יסוד הלאום מרכי .93
מדובר בהתרסה נגד סעיפים שבחוק הלאום עליהם ניתן אולי לחלוק, אלא על ביטולו  

 לפגוע פגיעה אנושה במדינה ישראל כמדינה יהודית. כליל, ולמעשה  
 

  מצ"ב כנספח י"ג.
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ביום   .94 ובר  29/06/15בנוסף,  המשותפת  הרשימה  של  הכנסת  חברי  חברי  הניחו  אשם 
הכנסת של חד"ש הצעת חוק ביטול המוסדות הלאומיים. על פי ההצעה, יבוטלו כלל  

: חוק קרן קיימת  המוסות המשמשים את "העם היהודי", ויבוטלו שורה של חוקים
ו היסוד,  קרן  חוק  ושל  לישראל,  העולמית  הציונית  ההסתדרות  של  מעמדן  חוק 

 . ישראל-לארץ  הסוכנות היהודית 
 

הצעות החוק נכתב בפירוש, כי מטרתו של החוק היא ביטול המוסדות  דברי ההסבר ל .95
עוד צורך   ועתה משקמה המדינה אין  היהודי",  עבור "העם  של מהותם הוא שירות 

 שירותים עבור העם היהודי.  באותן
  

  מצ"ב כנספח י"ד.
  

  דה: איימן עו
 

בל"ד  יאי .96 תע"ל  רע"ם  (חד"ש  המשותפת  ברשימה  הראשון  במקום  מוצב  עודה    - מן 
ודעם) מטעם מפלגת "המפלגה הקומוניסטית הישראלית" לקראת התמודדות לכנסת  

  . 24-ובכנסת ה  22-בכנסת ה, 21- , בכנסת ה 20-היה חבר בכנסת ה . 24-ה
 

גם באשר לעודה הובאה ראיות רבות בנוגע לכל עילות הפסילה בבקשות קודמות. להלן   .97
 נפרט תמצית הראיות העדכניות. 

 
הודיעו הארגונים על    ובו   ח" ופת  חמאס  ארגון   של  בכנס   שתתףה  עודה   02/07/20ביום   .98

הטרור חמאס  . השתתפות עודה בכנס עם ארגוני  התנגדות אלימה לתוכנית הריבונות
עודה    ופת"ח מלמדת יותר מכל על תמיכתו של עודה במאבק המזוין נגד מדינת ישראל.

ס ברמאללה כדי  "אני מגיע לכנהודה בהשתתפותו בכנס עם חמאס ופת"ח אך טען כי:  
למאבק   הכרחי  צעד  הוא  הפלגים  בין  פיוס  פלסטינים.  הפנים  הפיוס  בצעדי  לתמוך 

המשך הפילוג משרת רק את אלה שרוצים   והשגת שלום צודק.בסיפוח, סיום הכיבוש 
בהמשך הכיבוש וכינון אפרטהייד. כל מי שתומך בפתרון שתי המדינות צריך לתמוך  

 ". גם בפיוס
  

 : יתן לצפות בדברים בקישורנמצ"ב כנספח ט"ו. 
-%d7%96%d7%a2%d7%9d-https://www.srugim.co.il/464907
-%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%93
-%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%94-d7%90%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%9f%
-%d7%91%d7%9b%d7%a0%d7%a1-d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%aa%d7%a3%

%d7%95%d7%97-d7%a4%d7%aa%d7%97%  
 

מת חבר פת"ח סאיב עריקאת. באותו יום כרב עודה בחשבון הטוויטר שלו    10/11/20ב .99
  אבל   הכיבוש  מכבלי  משתחרר  עמו  את  לראות  יזכה  לא  סאיבאת הדברים הבאים: "

  למען   חייו  את  שהקדיש   הענקים   כאחד   אותו  יזכרו  עוד  פלסטינים  של  דורות
  . "עצמאותם

  
 ניתן לצפות בדברים בקישור: מצ"ב כנספח ט"ז. 

https://twitter.com/AyOdeh/status/1326094033224130567  
  

  לכפר   וסמוך  מורייר-אל   לכפר   סמוך   אלימות  סדר  הפרות  התקיימו  04/12/20ביום   .100
  כוחות   לעבר   אבנים   יידו  מחבלים  עשרות.  בנימין  המרחבית  החטיבה  שבמרחב   מאלק

  אל   השולטים  מהרכסים  בוערים  וצמיגים  גדולים  סלעים  לגלגל  ניסו  ואף,  ב"ומג  ל"צה
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  חסימת  את  מנעו הביטחון כוחות. בציר הנוסעים  של חייהם סיכון  תוך, אלון ציר עבר
ת. כתוצאה מכך נהרג אחד  הפגנו  לפיזור  באמצעים   והגיבו,  הסדר  מפרי  ידי   על  הציר

ה  בן  העלה  14-המחבלים  ועודה  זורקי  ,  כי  כתב,  עודה  שלו.  הפייסבוק  בדף  פוסט 
  לכיבוש   קיום   יהיה  לא   האבנים הללו הם המצפון של העם הפלסטיני, עודה הוסיף כי 

וכי  כאלו  ילדים   בו   שנלחמים    לשיירת   מצטרף  אלא   לחינם  נשפך  לא   שלו   הדם, 
 . לבסוף פלסטין תשוחרר שלהם הטהור שבדם השאהידים

  
 דברים בקישור: ניתן לצפות במצ"ב כנספח י"ז. 

https://www.facebook.com/AymanOdeh1975/posts/3655436271187965  
  

  יוסף ג'אברין:
  

ג'בארין   .101 הרשימה    2015מאז  מכהן  יוסף  בסיעת  חד"ש  מפלגת  מטעם  הכנסת  כחבר 
 תע"ל.- חד"ש המשותפת ובעבר בסיעת 

 
  אוסמה   כ"ח,  בארין'ג   יוסף  כ"ח,  סלימאן  תומא  עאידה  כ"ח  פגינוה   30/01/21ביום   .102

  מוחמד   העליונה  המעקב  ועדת  ר"יו,  לשעבר  כ"וח,  שחאדה  אבו  סאמי  כ"ח ,  סעדי
נגד מעצרו המנהלי של    אסירים  לענייני  המעקב   ועדת   חבר,  באסל  אבו   קדרי   וכן ,  ברכה

ג'אבר  ח"כ  טרור.  בפעולות  מסר:  חשוד    ישוחרר   שהוא  כדי   להיאבק   נמשיך "ין 
  הערבי   הציבור  של  העליונה  המעקב  ועדת  ר"יו".  הפלסטינים  האסירים  כל  וישוחררו
  ילד   בו  מוחלט  אבסורד  של  מחזה  במעין   מדובר"  כי  אמר,  ברכה  מוחמד,  בישראל

  אנחנו .  כיעורו  במלוא   פה   נחשף  הכיבוש.  מינהלי  במעצר,  נעצר  ושוב,  שוחרר,  נעצר
  ". ועכשיו היום הביתה אותו  לשחרר םדורשי

  
 . ניתן להתרשם מן הדברים גם בקישור: י"חמצ"ב כנספח  

https://news.walla.co.il/item/3414850  
  

פרסם ג'בארין פסט הסתה בו הוא מאשים את ממשלת ישראל וטוען    28/11/19ביום   .103
 מה לפשיסטים. שמדובר בחמ

  
 ניתן להתרשם מן הדברים גם בקישור: . י"טמצ"ב כנספח  

https://www.facebook.com/JabareenYousef/photos/a.383122445201503/1349737
0/?type=3&theater14520669  

  
ת"פ (שלום חי')  עה האסלאמית בהורשע מנהיג הפלג הצפוני של התנו   24/11/19ביום   .104

. נקבע, כי  )24.11.2019(פורסם בנבו,    מדינת ישראל נ' ראיד מחאג'נה   49376-08-17
 במגוון הזדמנויות הסית השייח ראאד סאלח לטרור, ולפגיעה וברצח ביהודים. 

 
אברין תמונה שלו מצולם יחד עם השייח סאלח, כתב כי כליאתו  באותו היום, העלה ג' .105

הודיע כי הוא תומך בדבריו של השייח ראאד סאלח, וכי מדובר  היא עניין פוליטי,  
 בדבריו שהם במסגרת חופש הביטוי.

 
  זה המקום להזכיר מעט מן ההתבטאויות שבגינן הורשע ראאד סאלח: .106

  
המשחב" והגברים,  הנשים  לכל  לכולם,  בני  רכות  ררים, 

ימים לשמור על הפתח הזה.    8בחורין, שלא מפסיקים מזה  
האומה   של  כנציגים  המבורך,  אלאקצא  מסגד  של  הפתח 

שמזה   הפלסטיני  והעם  הערבי  העולם  ימים    8המוסלמית, 
אינם מפסיקים לשמור (ולומר) שוב ושוב: ברוח, בדם נפדה  

אינ אלאקצא.  עם  אותך  ולהתעמת  לשמור,  מפסיקים  ם 
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הכיבוש  הכיבוש   של  הנשקים  עם  להתעמת  הישראלי, 
מפחדים   ולא  הישראלי  הכיבוש  של  האלות  עם  הישראלי, 
להיפגע, להיפצע, להיעצר, לא פוחדים אלא מאללה, אלוהים  

 ". העצום מלך בורא שמים וארץ, חסד האל
 ובהמשך:

המראביטון   הם  האמת  על  שעומדת  הזאת  "העדה 
עוהמ אסלאמי,  בשיח  שימוש)  (עושה  רבי,  ראביטאת 

פלסטיני, שאינו פוחד אלא מאלוהים, לא פוחד מהרובים של  
מסגד   בפתחי  ועודם  (היו)  המראביטון  הישראלי.  הכיבוש 

גברו על אויביהם.     השלום?    אלאקצא. ומה אומר הנביא עליו
בינינו בשנת   הו שליח האל, כאילו אתה חי  .  2017אלוהים, 

שער  מסתובב בשער האריות, בשער הסליחה, ב  כאילו אתה
מג'לס, כאילו אתה מסתובב בין ירושלים העתיקה וסילוואן  
וואדי אל ג'וז. אלוהים, הו שליח האל. יגברו על אויביהם. מי  
שגבר על הגאווה של הכיבוש הישראלי אתמול בשידור ישיר  

 ".הם המראביטון והמראביטאת
  

 ובהמשך:
השלום אומר לא יזיק להם מי שיהיה שונה  "שליח האל עליו  

א מנוס מהם  אין  מכאב,  מנוס  אין  אסונות.  להם  יהיו  בל 
  -מקורבנות, אין מנוס מנתינה גדולה (עטאא' ת'מין במקור  

של   ערכו  עולה  כן  ההקרבה  כגודל  כבד),  למחיר  הכוונה 
זה   כמו  לא  מים,  כוס  שנתן  זה  אלוהים)"...  (אצל  המקריב 

בד (ג'אד  מדמו  לגבי  שנתן  סבלני  שהיה  זה  במקור),  מה 
המ של  אלזעאמה  הכפירה  (פתנה  מתכוון   -נהיגים  במקור, 

לגבי   סבלנות  שגילה  זה  כמו  אינו  שלטונית),  לשחיתות 
  ".הכפירה של בתי הכלא

  
  ובהמשך:

והמראבטאת   המראבטון  הקריבו  שעבר  השבוע    8"במהלן 
את   להכיר  רצינו  אם  השם,  בעזרת  לאל,  השבח  שהידים, 

ד  שמותיהם נחזור ונאמר: מחמד ומחמד ומחמד ומחמד ומחמ
(רמז לסמליות שזהה לשם הנביא), זה רצון האל יתעלה. עד  

פצועים, מאות עצורים,    1,100שהידים,    8עכשיו בעזרת האל 
  ...".110מראביטון ונפצעו   120רק אתמול נעצרו  

  
ג'בארין, המלחמה במדינת ישראל והק .107 לעידוד  מדהים. מבחינת חבר הכנסת  ריאות 

  ש הביטוי. מחבלים הם בסך הכל אמירות במסגרת חופ
  

  . ניתן לצפות בדברים גם בקישור:כ'כנספח   מצ"ב
https://www.facebook.com/JabareenYousef/videos/574999769915026/  

 
 מפלגת תע"ל: 

 
יאו במסגרת בקשה זו. ואולם, על  מפלגת תע"ל לא פרסמה מצע, ועל כן לא ניתן להב .108

מצעה האמיתי של תע"ל ניתן ללמוד היטב היטב ממעשיהם של חברי הרשימה, כפי  
 שיפורטו להלן. 

 
חדשות   .109 ראיות  יובאו  ולהלן  רבות,  ראיות  בעבר  הובאו  תע"ל,  חברי  של  בעניינם  גם 

  בלבד. 
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בג'יהאד    שנעצר בחשד לפעילות טרור  אחרס -אל  מאהר  המנהלי   העציר   05/11/20ביום   .110

  וואליד ,  סעדי  אוסאמה ,  טיבי  אחמד   כים" החהאסלמי הודיע על סיום שביתת רעב.  
  בישראל   הערבי  הציבור  של  המעקב  ועדת  ר"יו   עם  יחד,  הגיעו  כסיף  ועופר  טאהה
  . אחרס-אל  אושפז   שבו קפלן  החולים  לבית, ברכה מוחמד

 
  לאור   103-ה  ביומה  הרעב  שביתת   סיום  על  הודיע  האסיר"   כי  אמר,  טיבי  אחמד   כ"ח .111

  כ " ח".  המינהלי   המעצר  צו  יחודש  ולא),  נובמבר(  לחודש  26-ב   ישוחרר  כי  התחייבות
  על , כולו  הפלסטיני  לעם  ברכה"ב  מדובר  כי  והוסיף,  אחרס-אל  את   בירך  בארין'ג  יוסף 

  . "הכיבוש שלטונות של האכזריות מול הארוך במאבק  ניצחון 
 

  מעצרים   ונגד  האכזרית  ליאתוכ  נגד  באומץ   נאבק   מאהר"  כי   מסר   כסיף   עופר  כ"ח .112
  משפחתו   לחיק  בבטחה  ושישוב   ומהירה  שלמה  החלמה  לו  מאחל  אני.  בכלל  מנהליים
 ".המשוחררת בפלסטין פוליטיים אסירים   ללא הבאה לשנה. האוהבת

  
  ניתן לצפות בדברים גם בקישור: כנספח כ"א.מצ"ב 

://news.walla.co.il/item/3397176https  
  

, חוסל המחבל באסל אל ארג', שעמד בראש חוליית טרור. עניינו נדון  06/03/17ביום   .113
ה כי גם בפרסום  גם בפרשת יזבק וכב' הנשיאה השופת אסתר חיות (בדעט מיעוט) קבע 

יזבק   היבא  את  לפסול  ההחלטה  חיזוק  משום  יש  ארג'  אל  במחבל  תמיכה  פוסט 
 ת. מהתמודדו 

 
  להעביר   שידע"  פילוסוף  מחבל"  מעין  בהיותו  פלסטיני  לסמל  הפך'  ארג -אל   מותו  עם .114

, ובכל שנה מתקיים ברשות הפלסטינית יום לזכרו.  צעירים  למוחות  גם   ההתנגדות  את
להביע את    סעדיאוסאמה  ו  טיבי  הלכו חברי הכנסת אחמד  , 2020ביום לזכרו בשנת  

תו. בסיום הביקור הצטלמו השניים  תמיכתם במחבל ולביקור תנחומים אצל משפח 
  עם אבי המחבל. 

  
  ניתן לצפות בדברים גם בקישור:כנספח כ"ב. מצ"ב 

https://twitter.com/IshayFridman/status/1241994625600172039  

 
  נימוקי הבקשה: 

  
ריאת האמור לעיל, עולה תמונה קשה ומדאיגה באשר למטרות המשיבה  הנה כי כן, מק .115

מהשנים   חומר  הוא  שהוצג  החומר  שרוב  לציין  ראוי  כאשר  ולמעשיהם  וחבריה 
 האחרונות וחומר חדש שלא הוצג בעבר.  

 
  ים המבקשת תטען, כי מהחומר האמור הוכח מעבר לכל ספק כי המשיבה וחבריה שולל .116

  . מדינה יהודיתאת קיומה של מדינת ישראל כ
 

 בפרשת ניימן השנייה, נקבע כי: .117
  

התייחס" המחוקק  למעשים   א7בסעיף   כאשר  או  למטרות 
או   בהם משום שלילת האופי הדמוקרטי של המדינה  שיש 

פי אמת  -עלהסתה לגזענות, לא אבחן בין המטרות והמעשים  
על המוצעת  פעולות  -המידה  בין  המבדילה  המערערת,  ידי 
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חוקיות לפעולות בלתי חוקיות. מהותם ותוכנם של המטרה  
שכן  דא,  בכגון  הקובעים  הם  ותוצאותיהם  המעשה  של  או 

  ".א7 המחוקק ביקש למנוע תופעות כמפורט בסעיף
 

ת פעלו ופועלים כל העת, בין היתר בדרך של הצעות  ן שלנו, הוכח כי חברי המבקשבעניי .118
 חוק, על מנת לעקר את מדינת ישראל ממשמעותה כמדינה יהודית. 

 
  וחבריה   המבקשת תטען, כי מהחומר האמור לעיל, הוכח מעבר לכל ספק כי המשיבה .119

  .במאבק מזוין של מדינת אויב ושל ארגוני טרור נגד מדינת ישראל  יםתומכ 
 

  וכח שחבריה של המבקשת מסיתים לגזענות. המבקש תטען, כי ה .120
 

שהמשיבה .121 בבירור  עולה  האמור  מהחומר  כי  תטען,    תומכים   וחבריה  המבקשת 
  . באלימות כמכשיר לשינוי פני המשטר

 
כי המשיבה   .122 עולה,  לעיל  נגד    יםתומכוחבריה  מהאמור  תמיכה מלאה במאבק מזוין 

המשיבה המדינה.   בפעולות    ים מפרסמ  חברי  להשתתפות  מהללקריאות    ים טרור, 
לשחרורם של כלל האסירים    יםוקורא   יםבמחבלים שרצחו יהודים, מפגינ  יםותומכ

ישראל.   מדינת  נגד  טרור  בפעולות  שהשתתפו  חברי  הפלסטיניים  למעשה,  הלכה 
  במאבק המזוין הן תמיכה פוליטית והן תמיכה בפועל.  ים תומכ הרשימה

 
חבלים רוצחים הם שהידים  מ  ם ירי לעבר חיילים, מבחינת  ים המשיבה מעודדחברי   .123

  וד ועוד. . לוחמי חופש, אסירי חופש, ועומהפכני
 

דומיננטית למדי בשאיפות של  אין ספק, כי התמיכה במאבק מזוין נגד המדינה היא   .124
ה  וחבריה  המשיבה כך  האלימה,    יםמתמודד  םולשם  ההתנגדות  קידום  לכנסת: 

  ותמיכה בכלל האסירים הפלסטיניים.
 

ה   אכן, .125 משיבה מתייחסים בגלוי לארגוני הטרור, פעמים שהן אינם  פעמים שחבריה 
יפים לדברים    ם, ופעמים שהם מהללים ותומכים בחברי הארגונים השונים:מתייחסי

 דבריו של כב' הש' רובינשטיין בפרשת זועבי השנייה: 
  

על  " ויכוחים  הבינלאומי  ובמשפט  ומלואה  בתבל  יש  כידוע 
לו כי  שאמר,  מי  אמר  וכבר  טרור,  בעבור  הגדרת  חרות  חם 

אנושי ובר  האחד הוא טרוריסט בעבור השני. אבל היש אדם  
דעת שלא יראה בחטיפת נערים והריגתם בדם קר אלא טרור?  
בעבור   זועבי  ח"כ  לו  שמייחלת  הלאומי  השחרור  האם 
וההסבר   נתעב?  טרור  פשע  דרך  לעבור  צריך  הפלסטינאים 

ר טרור  שמייחסים  כיון  נאמרו  דבריה  כי  שנשמע  ק  הדחוק 
ת  לערבים ולא ליהודים אינו יכול לעמוד, בין היתר כי לא אח

יהודי',  'טרור  בשמו,  יהודים  של  טרור  למעשה  קוראים 
במרשתת בכותרת זו יוכיח. טרור הוא טרור הוא    ושיטוט קל

  . טרור, יהיו אשר יהיו מבצעיו, יהודים, ערבים או אחרים"
 

חברי  לים הכלואים בישראל,  המחב   כלל  ובנוסף לתמיכה הגורפת ולציפייה לשחרור .126
 .טרור ספציפייםבחברי ארגוני  תומכיםהמשיבה גם  
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להגשמת המטרה של תמיכה    יםפועלוחבריה  המשיבה  כל אלו מלמדים יותר מכל כי   .127
לידי    המשיבה באה   חברי   פעילותאין ספק, כי    בטרור באופן משמעותי, חוזר ונשנה.
 . ביטוי חמור וקיצוני מבחינת עוצמתה

 
המשיבה, אך במקרה  חברי  אם לתיקון לחוק מספיקות ההתבטאויות של  אכן, בהת .128

 נרחבת.   שלנו כאמור ישנה גם פעילות מעשית
 

מהחומרים  חברי  מטרות   .129 והמסקנה  שלה,  מפורשות  מהצהרות  נלמדות  המשיבה 
  לפסילת המשיבה.  שהובאו לעיל היא חד משמעית

 
יבה תומכים במאבק  שחברי המשגם מפרטי המצע שהובאו לעיל ניתן ללמוד על כך   .130

  המזוין של ארגוני הטרור ומדינות אויב במדינת ישראל. 
 

לא יכולה להיות מחלוקת, כי המדובר ב'מסה קריטית' של ראיות. אין כל ספק, כי   .131
  .משמעיות"- "משכנעות, ברורות וחדהמדובר בראיות 

 
של   .132 אפשרות  מונעת  הייתה  נורמלית  מדינה  כל  כי  תטען,  נסת  כ   חבריהמבקשת 

עם אויביה לפעול מתוך הכנסת. לא ייתכן כי חברי כנסת מתוך    ים ומזדה  יםהתומכ
המדינה   נגד  יסיתו  מלחמה,  בשעת  ושלא  במלחמה  לאויב  יסייעו  ישראל  כנסת 

, יקראו למאבק מזויין בישראל,  , ינסו לבטל את בסיס המדינה היהודיתומוסדותיה
 ויותר להם להתמודד לכנסת בשם הדמוקרטיה. 

 
פעם אחר פעם כי לא נפל    יםהמשיבה טוענ חברי  אלה, הרי שכאשר    לא די בכל ואם   .133

 חטא על פשע!    יםרק מוסיפ דופי בפעילותם, הרי שהם 
  

  סוף דבר:
  

א לחוק היסוד אינו בבחינת סעיף מהמילון אלא חוק שאמורים וחייבים לקיים!  7סעיף   .134
להפוך   מריצה לכנסת, הרי שיש בכך כדי המשיבה  תאם חברי הועדה לא יורו על פסיל

א לחוק היסוד בבחינת אות מתה, ויהיה בכך כדי לפגוע במדינת ישראל,  7את סעיף  
 בחיילי צבא הגנה לישראל ובדמוקרטיה הישראלית.

  
אכן, יש להתיר חופש ביטוי, יש להתיר קיומן של דעות המקוממות ואפילו מרגיזות   .135

ואולם, חופש   נגד  הביטוי איננה מילת קסם הפותחת כל שער!  ומגעילות.  מי שפועל 
של המדינה כמדינה יהודית, מי שנלחם נגד צבא הגנה    ההמדינה, פועל לשלילת קיומ 

נגד מדינת ישראללישראל, תומך במאבק מזוין של ארגוני טרור ומדינות   ומי    אויב 
והיצרים האש  את  לגזענות שמלבה  מסית  כו  ,  ישראל  של  קיומה  את  מדינה  שולל 

 של אותה מדינה יהודית. יהודית אין מקומו בבית המחוקקים 
  

להורות על פסילת  ו חברי הוועדה הנכבדים  אשר על כן ולאור כל האמור לעיל יתבקש
  מהתמודדות בבחירות לכנסת.רשימה המשותפת  ה
  

לחלופין, וככל וחברי הוועדה יסברו שאין לפסול את כלל רסיסי המפלגות המרכיבות  
חד מפלגת  את  לפסול  תבקש  שהמבקשת  הרי  הרשימה,  ו/או את  בל"ד  ו/או  "ש 

  בנפרד.   תל אחכתע"ל, 
  
  

 איתמר בן גביר, עו"ד                   חנמאל דורפמן, עו"ד


































































































































































