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 א  63  -ו   63ים  א לחוק יסוד: הכנסת וסעיפ 7בקשה לפי סעיף  
 1969–לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט 

 
, הנכללת ברשימת היבא יזבק "כח, 1המשיבה כי  ,ת המרכזית מתבקשת בזה לקבועועדת הבחירו

  וזאת לפי סעיפים , 23-השתתף בבחירות לכנסת הל, מנועה מבל"ד – 2המועמדים של המשיבה 

 ן.שיפורטו להלוקים ניממה ,לחוק יסוד: הכנסת( 3))א(א7-ו ( 1))א(א7

 

 הקדמה 

ראיות שהונחו בפני ועדת הבחירות המרכזית  , כפי שעולה מההיבא יזבקח"כ  ,1המשיבה  .1

שוללת במעשיה את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית וכפי שיובהר להלן, 

ן של ארגון טרור נגד מדינת יותומכת במאבק מזוי ,(1א)א()7כאמור בסעיף  ,ודמוקרטית

 ( לחוק יסוד: הכנסת.3א)א()7בסעיף  כאמור  ,שראלי

 

 הצדדים לבקשה  

מטעם סיעת הליכוד והוא נכלל ברשימת המועמדים  22-הינו חבר הכנסת ה ,1המבקש  .2

 . תנועת הליכוד 2שהגישה המבקשת  ,23-לכנסת ה
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ע"י סיעת הליכוד ואשר הגישה   22-, הינה מפלגה רשומה המיוצגת בכנסת ה2 תהמבקש .3

 .23-ה לכנסתים ועמדימת מרש

  , אחת ממרכיביה של בל"ד מפלגת -  2מטעם המשיבה  22-הינה חברת הכנסת ה  1המשיבה  .4

כנציגת רשימה המשותפת רשימת המועמדים של הבוהיא נכללת  ,הרשימה המשותפת

 .משותפתה  ברשימה 8ומשובצת במקום    23-לכנסת המפלגת בל"ד 

אשר מרכיבות גות המפלכאחת מ 22-ההינה מפלגה רשומה, המיוצגת בכנסת  2המשיבה  .5

 "ש, תע"לחדמפגלות משותפת עם ושהגישה רשימת מועמדים  את הרשימה המשותפת

 .1הם נכללת גם המשיבה י , שבינ23-לכנסת ה ורע"ם

 

 המסגרת הנורמטיבית 

יסוד הכנסת, שקבע, בין היתר, כי הכנסת היא בית הנבחרים של מדינת ישראל, חוק  .6

ירות לכנסת ושהעניק את הזכות לבחור את שיטת הבחסת, שקבע את הרכבה של הכנ 

ים א את הזכות של רשימת מועמד7ולהיבחר לכנסת לכל אזרחי המדינה, הגביל בסעיף 

 מנויות בו. ושל מועמד להשתתף בבחירות לכנסת בהתאם לעילות ה

 

מדינה ה הכנסת מונה שלוש עילות נפרדות לשלילת הזכות מאזרח א לחוק יסוד:7סעיף  .7

 נסת והוא מורה לאמור: בבחירות לכ מודדלהת

 

)א( רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה   . א7" 

אדם מועמד בבחירות לכנסת אם יש במטרותיה או במעשיה של  

, אחד  במפורש או במשתמע לפי הענין,  הרשימה או במעשיו של אדם, 

 מאלה: 

 

 ; טית מוקר שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית וד (  1) 

 ; לגזענות ה  סת ( ה 2) 

 . נגד מדינת ישראל"  , מיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור ( ת 3)           

 

חר, לכל אזרחי גדולתה של הדמוקרטיה היא בכך שהיא מעניקה את הזכות לבחור ולהיב .8

ל  עכולם זכאים לבחור ולהיבחר לכנסת ודרך כך להשפיע  ,בלי להבחין בניהם  ,המדינה

ת שהיא  חולשתה של הדמוקרטיה היא שהזכו .ל תחומי החייםה בכותה של המדינמד

ולפגוע בעצם קיומה של על ידי חלק מהם לרעה להיות מנוצלת  המעניקה לאזרחיה עלול

 המדינה.   

  השופט אהרון ברק, נשיא טית לשיטה הדמוקרטית כונתה על ידי ננהריא דילמה זו שהיא .9

חבר   נ' 16 -כזית לכנסת ה ירות המרועדת הבח  0/021128בית המשפט העליון, בא"ב 

 :"פרדוקס דמוקרטי" הכנסת אחמד טיבי 
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"מחד גיסא, עומד השיקול כי הדמוקרטיה מבוססת על שוק חופשי של  

גם זו המבקשת לשלול את   -מועמדים  דעות, וכי כל מפלגה או רשימת 

ופן  זכאית להביע את דעתה ולהתמודד בא  -הדמוקרטיה או לפגוע בה 

ות הקובעות את פני החברה. על פי שיקול זה, שלילת  שוויוני בבחיר 

  השתתפותן בבחירות של רשימות אנטי דמוקרטיות אינה עולה בקנה 

עיון הבסיסי  אחד עם הדמוקרטיה עצמה. היא עומדת לכאורה בניגוד לר 

של קיום "שוק פתוח" של דעות. זאת ועוד, שלילת ההשתתפות של  

קיים מעוררת חשש של  ת על ידי רוב רטיו הרשימות האנטי דמוק 

תוך דיכוי כוחו הפוליטי של המיעוט. היא גם   , שימוש לרעה בכוח הרוב 

יכולה להיראות כפתרון קסם, שאינו מטפל בשורש הבעיה אלא מונע  

ך גם מקצין את פעולתן של הרשימות האנטי  את ביטויה ובכ 

להגן על   כאית דמוקרטיות. מאידך גיסא עומד השיקול כי הדמוקרטיה ז 

מפני הקמים עליה. זכותה של הדמוקרטיה לשלול את   עצמה 

ההשתתפות בהליך הדמוקרטי של רשימות השוללות את הדמוקרטיה  

צמה  מה. כדי להוכיח את חיותה אין הדמוקרטיה צריכה לאבד ע עצ 

לדעת. זאת ועוד, מי שאינו מקבל את עקרונות היסוד של הדמוקרטיה  

וקרטיה בשם אותם  קש להשתתף בדמ ל לב ומבקש לשנותם, אינו יכו 

[,  2)ראו פרשת ניימן הראשונה ]  שרבים עמדו עליו  -הכללים. מתח זה 

 מונח ביסוד הפרדוקס הדמוקרטי".   -( 321בעמ'  

 

נ' ד"ר עופר כסיף   21-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה  1806/19אב וכך גם נקבע ב .10

 "(: עניין כסיף")

טי אינן חירויות בלתי מוגבלות  פולי עם זאת, השוויון וחופש הביטוי ה " 

רטיה לשלול את השתתפות בהליך  ק זכותה של הדמו נפסק כי ' וכבר 

מוקרטיה עצמה ]...[ מי שאינו  לות את הד הדמוקרטי של רשימות השול

הדמוקרטיה ומבקש לשנותם, אינו יכול  וד של עקרונות היס  מקבל את 

ת  ועד  11280/02' )א"ב לבקש להשתתף בדמוקרטיה בשם אותם הכללים

 ... ( 2003)   14,  1(  4עשרה נ' טיבי, פ"ד נז) -ש הבחירות המרכזית לכנסת הש 

 ]...[ 

מדינת ישראל  , ולבא סתירה הכרחית בין הדברים, ה לצד עקרונות אל 

ו של העם היהודי  כמדינה יהודית מתוך כרה בזכות הריבונית הוקמה 

פט  ר השו ארצו. עקרון יסוד חשוב זה, שאותו הגדי מה לאומית ב לתקו 

המרכזית  רות אקסיומה' בהיותו יושב ראש ועדת הבחי ' חשין כ' מ

 וא הגנה".  חייב אף ה , מ 16-לכנסת ה 

 

 פי שנקבע בעניין כסיף: וכ .11
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יש להוכיח  גזרה בפסיקה התשובה לשאלה מה , נ ו מתוך נקודת מוצא ז "

מנת לבסס את התקיימותן של איזה מעילות הפסילה וכן נגזרו  על 

 . הראייתי הנדרש לרף  ממנה אמות המידה באשר  

 ..[ ]. 

 ת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית:  שליל 

יה של הרשימה או במעשיו של המועמד  טרותיה או במעש אם יש במ 

ה ישראל כמדינה  משום שלילת קיומה של מדינ  בהתבטאויותיו לרבות 

-בעניין טיבי נקבעו המאפיינים 'הגרעיניים  מוקרטית. יהודית וד 

יהודית וכן נקבעו המאפיינים   של מדינת ישראל כמדינה ' ים המינימלי 

, ונקבע שפגיעה  ' שלה כמדינה דמוקרטית המינימליים -ה'גרעיניים 

ינים אלה היא זו העשויה להקים עילת פסילה מתוקף סעיף  במאפי 

]...[ אלה כוללים את זכותו של כל יהודי לעלות  סוד ( לחוק הי 1א)א() 7

; כי עברית היא שפתה הרשמית  הודי ה רוב י למדינת ישראל שבה יהי 

שקפים בעיקרם  ה מ ה; כי סמליה וחגיה של המדינ המרכזית של המדינ 

יב מרכזי במרושת  את המסורת היהודית, וכי מורשת ישראל היא מרכ 

 תית של המדינה.  הדתית והתרבו 

  ]...[ 

כמדינה דמוקרטית  של מדינת ישראל  ' הגרעיניים' אשר למאפיינים 

ה בריבות העם  על הכר  ..[ ה מבוססים].ם אל מאפייני ' נקבע כי: 

את בבחירות חופשיות ושוות; הכרה בגרעין של זכויות אדם,  המתבט 

ובהן כבוד ושוויון, קיום הפרדת רשויות, שלטון החוק ורשות שופטת  

 עצמאית".  

 

סוד של האזרח במדינה הדמוקרטית, הן זכויות  הי זכויותבדומה להזכות לבחור ולהיבחר,  .12

  , פסיקהעל פי ה ים.אך ורק במקרים מיוחד ,כן יש להגבילןלהראשונה ו מעלהנשגבות, מה

 בדבר שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית (,1)א()א7המנויה בסעיף  ,העילה

פגוע ביסודות יו של המועמד ושאיפותיו חותרים למתקיימת כאשר מעש ,ודמוקרטית

 בצורה אינטנסיביתודמוקרטית ת הודי המאפיינים את מהותה של מדינת ישראל כמדינה י

יש להראות כי המועמד פועל להגשמת אלא תיאורטי, בעלות אופי  לא די במטרותוכי 

 מטרותיו. 

 

במאבק מזוין של  הוא תומך ( שולל את זכותו של אדם להיבחר לכנסת אם 3א)א()7סעיף  .13

הדברים את  ביטא 11280/02בא"ב ב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל. מדינת אוי

 ברק: א. הבאים הנשיא 

בחירות של רשימת מועמדים או  ן למנוע השתתפות ב ברור לכל כי נית "

ן המנהל מאבק מזוין נגד  ו אשר הם עצמם חלק מארג  –מועמד בודד 

או   – המדינה. כן ניתן למנוע השתתפות בבחירות של רשימת מועמדים 

ק מזוין  במאב אשר אינם נוטלים, הם עצמם, חלק פעיל  –מועמד בודד 
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לה להיות חומרית וכמוה  יכו אך הם תומכים במאבק זה. תמיכה זו 

תמיכה זו יכולה להיות פוליטית. זכותה של    . כנטילת חלק במאבק עצמו 

הדמוקרטיה להגן על עצמה כנגד תמיכה פוליטית זו. תמיכה פוליטית זו  

לבוש צורות שונות אשר מעניקות לגיטימציה למאבק המזוין  יכולה ל 

טיות שנתקבל  ( של החוק על המפלגות הפולי 3) 9ינה )ראו סעיף המד  נגד 

(. כמובן, הדרישות הכלליות שעמדנו עליהן  27.6.2002בספרד ביום 

לעיל( החלות לגבי כל עילה למניעת השתתפות בבחירות   6)בפסקה 

ילה של תמיכה במאבק מזוין נגד המדינה.  צריכות לחול גם לעניין הע 

ת או פוליטית( היא מאפיין דומיננטי או  ומרי על כן צריך שתמיכה )ח 

  –של המפלגה או הרשימה, וכי היא פועלת באופן חוזר ונשנה מרכזי 

להגשמתו. כמו כן, יש להצביע על ראיות משכנעות,   –ולא אך ספורדי 

של רשימת מועמדים או   ברורות וחד משמעיות המלמדות על מטרה זו 

 . מועמד..." 

 

 : ה, נקבע כיו בפסיק הראייתי שנקבע ףראמות המידה לעניין הבין  .14

ינים א הינה חלק מהמאפי7האמורה בסעיף יש להראות כי המטרה   14.1

הם  וכי לשם קידומם או המועמד רשימה ה ים של שאיפות הדומיננטי

 בבחירות;   במשים ליטול חלק

קנות מסתברות או מסהרות מפורשות מטרות אלו נלמדות מהצ 14.2

 ; שמעיתמ-ברורה וחד מעותןשמש

קטיבי להגשמת המטרות אן המועמד פועלים באופה או הרשימ 14.3

 רדית להוצאתן מן הכוח אלפוהאמורות, וכי נעשתה פעילות שאינה ס

 רת ונשנית עילות שיטתית, חוזהפועל. יש להצביע על פ

טרות לעיל, צריכות להיות  מעשים או המהראיות המבססות את ה 14.4

של ראיות  טית' 'מסה קרי, ונדרשת נעותמשמעיות ומשכ-ברורות, חד

   בעלות אמינות גבוהה להצדקת הפסילה.  

 

בעניין השאלה אם יש להחיל בהקשר   סיקהבפ ראייתי עלתה מחלוקתבנוגע לסוגיית הרף ה .15

לעניין   17וע )ר' ס עילות הפסילה למנ זה מבחני הסתברות להתממשות הסכנות שאותן נועדו

 כסיף(.

 

 

 טית  כמדינה יהודית ודמוקר שראל  שלילת קיומה של מדינת י   –דתית  וב המסגרת הע 

 

עולה שאיפה ברורה וחד משמעית לשלול את היבא יזבק בהצהרותיה ובמעשיה של ח"כ  .16

 קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. 
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ל  לצדו ש תמונה שלה עומדתכ יזבק ", פרסמה ח2020נואר בי 1מספר ימים בלבד, ביום לפני  .17

והינו   סתה ותמיכה בטרורלמאסר על עבירות של הדון מספר פעמים אשר ני ראאד סלאח

ראאד סלאח השתתף  . וצא מחוץ לחוקשה סלאמיתמנהיג הפלג הצפוני של התנועה הא

בקשריו עם   רור וכןטסתה לרצח ו, ה בהצהרות גזעניות ואנטישמיות וידועלעזה,  במשט

 . רו הקרוב בירכה על שחרו אנשיה" ו מ" א  עליו כתבה ח"כ יזבק שהו  .תנועת החמאס

 
 . 1כנספח  רף מצו ,2020בינואר  1של ח"כ יזבק מיום   הפייסבוקעמוד   העתק צילום

 

מען לריגול שהורשע ב ול'חהמחבל אמיר מבמסגרת מסיבת השחרור של , 2019במאי  5ביום  .18

שלה  הפייסבוק וד מע'ול ואת התמונה העלתה ל, הצטלמה ח"כ יזבק עם מחההחיזבאלל

 .מזל טוב לחופש" 'ול בין בני עמו,מח א אמירשנים בכל עאחרי תשוכתבה: "

 

   . 2  כנספח רף מצו, 2019במאי  5 של ח"כ יזבק מיום  פייסבוקעמוד המ העתק צילום

 

שנים בגין ריגול וריגול חמור, מגע עם סוכן חוץ   9רשע וישב בכלא הו אמיר מח'ולויובהר,  .19

לאסוף  יםכיזבאללה והסעם סוכנים של חפגש נוקשירת קשר לסייע לאויב וזאת לאחר ש

 ה. עבור חיזבאללמודיעין בישראל 

 

בד אל בעמוד הפייסבוק שלה את תמונתו של ג'מאל עה ח"כ יזבק , פרסמ2016ביולי  23ביום  .20

 ראלשמת בעצם קיומה של מדינת ישנלח ת מול ישראליה ראש החזית הערביהנאצר, אשר 

צר, כזכור, הכריז  נא ."צרמתגעגעים לנאוכתבה: ", ראלים בתקופת מלחמותיה בישונשיא מצר

בישראל יהיה ממושך ורצוף   ם ישראל וכי המאבקלא פעם כי לא יסכים לכרות שלום ע

 נות עד לשחרור פלסטין.ברוק

 
   . 3  כנספח רף מצו ,2016ביולי  23  של ח"כ יזבק מיום הפייסבוקעמוד   העתק צילום

 

סמיר ל בהמחח"כ יזבק תמונה של רסמה , פ, יום לאחר חיסולו2015בדצמבר  20ביום  .21

לא חזרתי מפלסטין יפה: "והוס, ם השהיד"ר הלוחאסמיר קונטתמונה: "ר, וכתבה לצד האקונט

 ". ר לפלסטיןאלא בכדי שאחזו

 

   . 4  כנספח רף מצו , 2015בדצמבר  2  של ח"כ יזבק מיום הפייסבוקעמוד   העתק צילום

 

ת משפחני ת בא וליה שרצחהאת החהוביל א מחבל צמא דם אשר אר הוויובהר, סמיר קונט .22

קונטאר פרצה לדירת בני משפחת הרן   ובילה החוליה אותה . 1979בשנת  שוטריםהרן ושני 

אם המשפחה, ה ששע 4-עינת בת ה יחד עם בתו 31-ן הולקחו כבני ערובה את דני הרן ב

נתיים יעל ושכנה נוספת. יעל בת השנתיים נחנקה למוות  מסתירה את בתה בת השסמדר 

של דני  גבו ב קונטאר ירה . ידי החוליה-שלא יתגלו עלה כדי תיקניסתה להשאשר אמה כ

. לאחר מכן, רוצץ עם קת הרובה  , עינת וזאת מול עיני בתו  במו ידיו  אותו  צח ור קצר מטווח 
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על   וסףאלי נריששוטר  נרצחף, בחילופי יריות בנוס . כנגד סלע  4-ה  גולתה של עינת בת את גול 

 אירוע.בפתח ה רצחשנהשוטר 

ח ונידון  לרצטיפה וניסיון ר אחד, ח, שוטע ברצח שני אזרחיםהורשונטאר ק, ת זאתמסגרב

שנות מאסר. הוא נחשב לאחד מהמחבלים הנבזיים ביותר שידעה   47-ישה מאסרי עולם ולחמ

ישראל. קונטאר השתחרר ושב ללבנון במסגרת עסקה עם חזבאללה שכללה את החזרת גופות 

לה שב לעסוק  , הלאחר שחרורו של קונטארסר. דווגוללדד רגב ואודי , אופיםילים החטהחי

 ידי ארה"ב כ"טרוריסט בינלאומי". -וכרז על ה בטרור בשליחות חזבאללה ואף 

 

אדמת ישראל  קרוא ל דמותו כדי ל השתמשה ב ו  "הלוחם השהיד" האיש לו קראה ח"כ יזבק  זה 

 . "אדמת פלסטין" 

 

ע  ורשסולטאני, אשר ה וי ו של ראואת תמונת , העלתה ח"כ יזבק 2014בפברואר  26ביום   .23

כה אותו על  ש בו, וביררה להתנקכנזי במטחרי גבי אשזבאללה ועקב אבריגול לטובת חי

 טחוניים.  ילשחרורם של שאר האסירים הב שחרורו, תוך שהיא מאחלת

 
  . 5  כנספח רף  מצו, 2014בפברואר  26  של ח"כ יזבק מיום הפייסבוקעמוד   העתק צילום

 

לחיזבאללה כדי לאסוף פרטים על הרמטכ"ל של ישראל, גבי  ויסג סולטאניראווי ויובהר,  .24

וזאת   ץוכן חו ס בעבירות של מסירת מידע לאויב ומגע עם  2010-. הוא הורשע באשכנזי

    . איש חיזבאללה עם"מחנה קיץ" של תנועת בל"ד  היכרות במהלך במסגרת

 

ה  עיסוואי, וכתבאל סיר סאמר יזבק את תמונתו של הא, פרסמה ח"כ 2013באפריל  23ביום  .25

האסירים האחרים הכלואים  4,900את  יצחון, והוסיפה כי אסור לשכוחהוא יום נו שחרורכי 

 ן הגדול. יצחוידי שחרור כולם יהיה הנ-כלא של הכיבוש ועלבבתי ה

 

   .6  כנספח רף  מצו, 2013באפריל  23  של ח"כ יזבק מיום הפייסבוקעמוד   העתק צילום

 

כלא הישראלי  עת ישב ב ך לסמל המאבק הפלסטיני בישראלפה יואסוסאמר אל עיויובהר,  .26

נגד ישראלים. שנות מאסר על חלקו בביצוע פיגועי ירי  30ליו נגזרו ע 2000ושבת רעב. בשנת 

גדה, אלא , אך נאסר עליו להיכנס לבמסגרת עסקת שליט שוחרר לביתו במזרח ירושלים

מעצרו ונכלא שוב. במסגרת רם -אמספר שבועות בלבד לאחר מכן נעצר בכניסה לכפר ש

 הנוסף החליט לשבות רעב.  

 

 .  "יום ניצחון" זה אמרה ח"כ יזבק שמדובר ב שחרורו של מחבל    על 

 

לים ב, כתבה ח"כ יזבק בחשבון הפייסבוק שלה פוסט תמיכה במח2013באפריל  2ביום  .27

ד נגנטישמיות אאר "קדושים". במסגרת פרסום זה הוסיפה טענות העניקה להם את התוו

 . ב"סש
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   .7  כנספח רף  מצו ,2013באפריל  2  ח"כ יזבק מיוםשל  הפייסבוקעמוד   העתק צילום

 

את תמונתו  2013בינואר  28יום ב כ יזבק, העלתה ח"סוואיאל עי של סאמר טרם שחרורווד ע .28

   ו. וקראה לשחרר

 

   .8  כנספח רף מצו, 2013בינואר  82  של ח"כ יזבק מיום הפייסבוקעמוד   העתק צילום

 

, לכנותם  באופן רציף לתמוך במחבלים מורשעים בק ממשיכה במשך שנים ו , ח"כ יז קרי  .29

מספר  פעמי או -פוסט חד לא הנלוזים. הם עשי לתמוך במ ם ו ר חרו , לברך על ש כשהידים 

אויבים והמתנגדים הקשים  על תמיכה ב  דורה ס ספורדיות כי אם משנה עקבית ו הצהרות 

 . ביותר של ישראל 

 

 

,  ח"כ היבא יזבק , 1המשיבה ה של ח"כ פועל ון ל עלי ה  התייחסות בית המשפט 

   בל"ד מפלגת    –  2והמשיבה  

גיל סגל  5487/19סגרת עב במכב' נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, ציינה לאחרונה,  .30

ממשלה בדבר י ל, כי חוות דעתו של היועץ המשפט(25.8.2019נ' איתמר בן גביר )פורסם בנבו, 

נבחנת בכובד ראש לו היו הם  הייתה זבק, היבא י ת כנספסילת מפלגת בל"ד וחברת ה

 דבריה: בים לעתירה, וכהמשי

 

נת  יף, כי לו הייתה נבח כפי שאף ציין בעניין כס היועץ מדגיש, עם זאת,  " 

בכובד ראש את  לגת בל"ד לבדה היה מקום לשקול התמודדותה של מפ 

פסילתה. זאת משום שאחדות מהראיות שיוחסו למועמדים מטעם  

תו להתפרש כהבעת הזדהות עם  ועשויות לשיט ות מאוד ריד ט בל"ד מ

 ו חלק במאבק מזוין בישראל.  חבלים שנטל מ

 ]...[ 

אחדים  ציין כי הוא ער לחשש שהובע על ידי היועץ מוסיף ומ 

ת 'עיר  מש מהלך של איחוד רשימו ש שמא י  מהשופטים בעניין כסיף 

ה  ר ז גביה מתקיימת לכאורה עילת פסילה ובהקש מקלט' למפלגה אשר ל 

מקום שבו יש  יין כי מעבר לאפשרות לפסילת הרשימה כולה, הוא מצ 

הצדקה מובהקת לכך קיימת גם האפשרות להגיש בקשה לפסילת  

 . מועמד או מועמדים מתוך הרשימה המאוחדת 

 .[ ].. 

מוד  מעטרידות ביותר לעומת זאת, הציגו המערערים ראיות מ 

בל"ד  במפלגת  ברה ה'פייסבוק' של ח''כ היבא יזבק )להלן: יזבק(, הח 

וצבת במקום השמיני ברשימה המשותפת. בהיעדר הסבר כלשהו  המ ו 

הבעת הזדהות ותמיכה מצדה  כ עשויות ראיות אלה בהחלט להתפרש 
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צח של  אר שהורשע בר המחבל סמיר קונטובהם  –בגורמים שונים 

חלק במאבק  וטלים הנ  – 1979ארבעה ישראלים בפיגוע בנהריה בשנת 

 י טרור. גונ ובאר  ראל ת יש מזוין נגד מדינ 

 ]...[ 

עץ המשפטי לממשלה, ההליך שבפנינו  זאת, כפי שציין בצדק היו עם 

שותפת והראיות  ת יזבק אלא לפסילת הרשימה המ אינו מכוון לפסיל

אין   –ככל שתהיינה חמורות  –ה'פייסבוק' של יזבק ד עמו הללו מתוך 

מן  את פסילת הרשימה המשותפת כולה באיזה בהן כדי להצדיק 

 א לחוק היסוד. 7סעיף  ות ב ט ת המפור ילו הע 

 ]...[ 

כי אילו   21-שהיועץ המשפטי לממשלה ציין כבר בבחירות לכנסת ה 

ת לבדה בבחירות לכנסת היה מקום  מפלגת בל"ד מתמודד  הייתה 

הראיות שהוצגו בעניינה של יזבק יש  לשקול בכובד ראש את פסילתה ו 

 עמדה זו".   הן בהחלט כדי לחזק ב 

 

 , כי:  אותו ענייןב  הוסיף ינץכבוד השופט ד' מ .31

לוש  ש עם  22-בחירות לכנסת ה ירת רשימת בל"ד כיום במסגרת ה "חב 

חברותיה ברשימה המשותפת אינה מהווה נסיבה להכשירּה, אלא נתון  

 שעשוי היה להוביל לפסילת הרשימה המשותפת כולה".  

 

בלגיטימיות של יסודות המדינה  כופרת  יזבקח"כ ם שלעיל, כי מן הדברי בנקל ניתן ללמוד .32

אינה מכירה  יזבקפוגעת בעקרונות הבסיסיים של הדמוקרטיה, ח"כ ת. היא יהיהוד

בלגיטימיות של בתי המשפט ובלגיטימיות של הממשלה. היא אינה מכירה בכך שמדינת 

בים וליישבם  מדינתו של העם היהודי והיא קוראת להשיב לישראל את הערישראל קמה כ

 ל כמדינתו של העם היהודי.נת ישראיבכל הארץ, ברור שנוסחה זו תביא לחיסולה של מד

 

ואכן   ,של השיטה הדמוקרטית והיא פועלת לנצלה למטרותיהאיתרה את חולשותיה  יזבקח"כ  .33

  כפי שצוטטו והובאו לעיל. היתוכוונה זו משתקפת גם באמיר

 

ברטוריקה   טרוריסטים וארגוני טרורמזוין של  תומכת במאבק, יזבקח"כ אות, ענינו הרו .34

ומעניקה לגיטימציה  ות בעד פעולות מחבלים בשנים ר רסומים חוזרים לאורךובפמתלהמת 

למאבק אלים נגד המדינה. המאבק המזוין במדינת ישראל הוא חלק ממשנתה הסדורה של  

 .יזבקח"כ 

  

 מות העובדות הנטענות בה. ינתמכת בתצהיר לא בקשה זו  .35
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  מנועה  היבא יזבקכי ח"כ  ,ועדת הבחירות הנכבדה מתבקשת לקבוע ,מור לעיללאור הא .36

 .  23-בבחירות לכנסת ה מלהשתתף

 

   המבקשים:באי כח 

 

 

 

___________________         __________________    ___________________       

 אבי הלוי, עו"ד              ניבה הלוי, עו"ד        תמיר )שורקי(, עו"ד שמואל

   

 

         

 


