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 עו"ד איתמר בן גביר :4/23בשם המבקשת בפ"מ 

 2/23בפ"מ  1-2בשם המשיבות 
 :4/23בפ"מ  1, והמשיבה 3/23 ובפ"מ

 

 עו"ד חסן ג'בארין; חה"כ היבא יזבק

 עו"ד ענר הלמן בשם היועץ המשפטי לממשלה:

  
 פ ר ו ט ו ק ו ל

 1 

 2 :נוכחים

 3 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, כב' השופט ניל הנדל חברי המליאה:

 4 לבן , סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מטעם סיעת כחולגיל סגל  

 5 , סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מטעם סיעת הליכודחה"כ דוד ביטן  

 6 חה"כ עודד פורר, סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מטעם סיעת ישראל ביתנו  

 7 חה"כ משה ארבל, סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מטעם סיעת ש"ס  

 8 חה"כ איתן גינזבורג

 9 שמעון בראון  

 10 מרינברגערן   

 11 נטע אטיאס  

 12 מרדכי שוקרון  

 13 ערן יאראק  

 14 חה"כ אופיר כץ  

 15 יעקב דקל  

 16 יגאל הררי  

 17 חנה בן זקן  

 18 יעקב מצא  

 19 אלידור כהן  

 20 שלום יוסף חיים רוזנבוים  

 21 דורון אטיאס  

 22 חיים בעדני  

 23 מנשה לוי  

 24 רומן גרביץ  

 25 עומרי שגב  
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 1 ריצ'רד פרס  

 2 אורי זכי  

 3 רונית חייקין יעקבי  

 4 וויאם שביטה  

 5 שי נתן  

 6 אברהם יוסטמן  

 7 אברהם ובר  

 8 אריאל סלע  

 9 יוסף פדילה  

 10 חה"כ אוסמה סעדי  

   11 

 12 אורלי עדס ,מנכ"לית ועדת הבחירות משתתפים:

 13 דין ליבנההיועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית, עו"ד   

   14 

 15 מנהל מח' הבג"צים, פרקליטות המדינה -  עו"ד ענר הלמן :מוזמנים

 16 פרקליטות המדינה - עו"ד יונתן ברמן  

 17 פרקליטות המדינה - עו"ד שרון אבירם

 18 פרקליטות המדינה -  עו"ד רנאד עיד  

 19   פרקליטות המדינה -  עו"ד אודי איתן  

 20 ב"כ המשיבה  - עו"ד חסן ג'בארין  

 21 2/23ב"כ המבקשים פ"מ  -  עו"ד אבי הלוי

 22 4/23; 3/23; 2/23פ"מ  - יזבק היבאחה"כ 

 23 4/23; 3/23; 2/23ב"כ המשיבה פ"מ  - עו"ד חסן ג'בארין

 24 חה"כ אחמד טיבי

 25 חה"כ עופר כסיף

 26 חה"כ אנטאנס שחאדה

 27 חה"כ עאידה תומא סלימאן

 28 

 29 חנה כהן   קצרנית:

 30 ל ו ק ו ט ו ר פ



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  4עמוד 

 1 

 2 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 3בוקר טוב, זהו יום חשוב במהלך הבחירות, יום שאנחנו דנים במניעת השתתפות בבחירות,  

 4כאשר הכוונה היא ליחיד ולרשימה. ברקע הזכות לבחור ולהיבחר. אלה זכויות יסוד, אלה זכויות 

 5שעומדות בליבת הדמוקרטיה. אבל הזכויות אינן אבסולוטיות. ישנם מקרים בהם לא ניתן לרוץ לכנסת 

 6אתם, הוועדה, מחליטים. זו החלטה  –כפי שאגדיר עוד מעט  –קק החליט שבנושאים מסוימים והמחו

 7 חשובה מאוד, רצינית מאוד, שמשפיעה על הבחירות. 

 8אני אציג בקצרה את סעיף החוק הרלוונטי, סעיף שחלק מכם מכירים, מפני שבשנה האחרונה  

 9אבל כל דיון עומד בפני עצמו ולכן במספר   –חלק פעם, חלק פעמיים, ועכשיו פעם שלישית  –השתתפתם 

 10דקות ובקיצור אני אציג את הדברים. למעשה יש שלוש עילות: העילה הראשונה היא שלילת קיומה של 

 11מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. כאשר מדובר ביהודית ודמוקרטית, זה גם יהודית וגם 

 12המאפיינים הגרעיניים של המדינה כמדינה  דמוקרטית. מדובר בשלילת-דמוקרטית וזה גם יהודית

 13 יהודית וכמדינה דמוקרטית; 

 14העילה שנייה זה הסתה לגזענות. שימו לב, לא גזענות, אלא הסתה לגזענות. זאת אומרת, מי  

 15שפועל להסית את האחר ואין מה שקרוי "מבחן הסתברותי". לא צריך להוכיח הסתברות שזה כן השפיע 

 16אתני, -גזענות. "גזענות" מוגדרת: ליבוי יצרים שיטתי על יסוד לאומיעל האחר, אלא שיש הסתה ל

 17 קריאה לשלילת זכויות וביזוי שיטתי ומכוון של חלקי אוכלוסיה מוגדרים;

 18תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל,  –העילה השלישית 

 19 במאבק מזוין.  כאשר מדובר, כאמור, לא במאבק מזוין, אלא בתמיכה

 20העניין הראייתי מאוד חשוב פה. בגלל החשיבות של הזכות לבחור ולהיבחר, אנחנו לא ממהרים 

 21משמעיות ובכמות -לקבוע שמישהו לא יכול להשתתף בבחירות, ולכן הראיות צריכות להיות ברורות, חד

 22 ובאיכות הנדרשות. 

 23פלגה מסוימת והמפלגה הזאת יש גם הנושא של איחוד מפלגות, מה קורה אם יש בקשה נגד מ

 24, בפסק 21-היא חלק מרשימה, כאשר לגבי יתר הרשימה אין קיומה של עילה. נאמר כי בעתירה בכנסת ה

 25דין שניתן על ידי בית המשפט העליון, הדעות היו חלוקות, אבל נראה שדעת הרוב היא שנותנים לזה 

 26 פחות משקל כאשר מפלגה, כפי המצב שתיארתי, היא חלק מרשימה.

 27כתוב בתחילת הסעיף: "רשימת  –ופה אני אסיים בהצגת החלק הנורמטיבי  –דבר נוסף  

 28מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם מועמד בבחירות לכנסת אם יש במטרותיה 

 29"או במעשיו  –שים לב, כאשר מדובר ברשימה כתוב 'במטרותיה או במעשיה'  –ובמעשיה של הרשימה 

 30בטאויותיו לפי העניין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה". לכן, הגם שיש הטוענים של אדם, לרבות הת



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  5עמוד 

 1שכך היה כל הזמן, אבל כדי למנוע ספק או כדי להבהיר את המצב, התבטאויות של מועמד רלוונטיות 

 2 ואפשר לשקול את ההתבטאויות. כמובן שבהמשך נתייחס לכך. גם כאן יש דרישה ראייתית כבדה.

 3רתי שזה שלב חשוב מאוד בבחירות. יש לכם אחריות כבדה, אתם צריכים בפתח הדברים אמ 

 4להחליט. באחד מפסקי הדין כתבתי שההבדל בין פסילת בוחר לפסילת נבחר, שכאשר מדובר בפסילת 

 5בוחר רוב עילות הפסילה הן פורמליות, הן טכניות. כאשר מדובר בנבחר, יהא זה מפלגה או יהא זה יחיד, 

 6ינים ערכיים, עניינים כמו העילות שהצגתי עכשיו בפניכם. לכן זה דורש דיון רציני. אנחנו עוברים לעני

 7כאשר מדובר בעילות כאלה, מה שיוצא זה ניסיון של המדינה להגדיר את עצמה, היכן הקו האדום, היכן 

 8קו הגבול. אפילו שעל פני הדברים לא צריך להתערב בזה, החוק מסמיך אתכם להתערב בעניינים האלה 

 9שהדיון יהיה ענייני ומכובד. "ענייני ומכובד" זה  –ואני מדגיש את זה  –ם קיימת עילה. לכן חובה א

 10שאנחנו נשמע את כולכם ולא ניתן לאף אחד להשתיק את האחר. בסוף הבחירה בידכם איך להצביע, 

 11 אבל צריך לשמוע כל אחד ואחד. 

 12וף היום כנראה שזה עדיין יהיה קראתי את החומר וזה לא סוד שיש ביניכם מחלוקות רבות. בס

 13כך. הדיון היום הוא לא להביא את הצד השני למצב שאומר "עכשיו אני מבין שטעיתי", כי סביר להניח 

 14שזה לא יקרה. המטרה של הדיון היום היא ששני הצדדים יציגו על הצד הטוב ביותר את הטיעון, הדיון 

 15לא את הטוען, כי זה לא משכנע ולא מוסיף כבוד. לגופו. מי שרוצה להסתייג, חשוב לתקוף את הטיעון ו

 16היום, זה לא יהיה מוגזם לומר שהרבה בוחרים מסתכלים עלינו ועליכם, לא רק מבחינה טכנית כי העניין 

 17הזה משודר, אלא גם כדי לראות איזה טיב דיון, מה הוחלט ולמה הוחלט. לכן צריך להקפיד, לא רק 

 18 את עצמכם.  כדי לכבד את האחר, אלא גם כדי לכבד

 19אנחנו נוהגים לדבר על טוהר הבחירות. יש גם כלל של טוהר ההליך, וטוהר ההליך היום זה 

 20שהצדדים יטענו, יתנו למישהו אחר לטעון, כי אם אתה לא נותן לו לטעון, הוא לא ייתן לך לטעון. אני 

 21 עומד להקפיד על זה, כי בסופו של דבר זה לטובת העניין. 

 22אני אומר עוד דבר. כמי שישב לא פעם ולא פעמיים בהליכים שונים בבית המשפט העליון, אני 

 23קורא טוב את הפרוטוקול. לא פעם הפרוטוקול השפיע על החלטה זו או אחרת, וזה לא נכון רק לגביי. 

 24 לכן חשוב שהפרוטוקול יהיה מכובד. 

 25לא יכול לרוץ לכנסת, יש חובת  כפי שאתם יודעים, רק אם פוסלים מועמד או קובעים שמועמד

 26הליך אישור, אחרת יש ערעור. צריך לקחת גם את זה בחשבון. אבל העיקר הוא ההליך שבפנינו, בזה 

 27אנחנו עוסקים עכשיו. זו המטרה, והחובה שמוטלת על כולנו היא לנהל את זה בכבוד, בענייניות ובצורה 

 28 שמכבדת את כולנו. תודה.

 29 קשה. נתחיל עם התיק הראשון. בב 

 30 
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 1 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 2 חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה.  

 3 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 4 עומדות לרשותך ולרשות עו"ד אבי הלוי עשר דקות. תחלקו את הזמן ביניכם.  

 5 חה"כ אופיר כץ:

 6ראש ועדת הבחירות, השופט ניל הנדל, המנכ"לית, חברי הוועדה, אילן הוכמן נולד -אדוני יושב 

 7בקיבוץ נוה ים. אהב לשחק, לטייל בקיבוץ, ויותר מכול אהב את הים; רועי הוכמן, אחיו של אילן, אהב 

 8נולדה  לטייל בדשא, לנסוע עם סבו בשדות הקיבוץ ולבקר במפעל השימורים בו סבו עבד; נעמה הדני

 9עלתה חוליית מחבלים  1978בחיפה, אהבה לראות בעלי חיים, להכיר אנשים חדשים ולשחק. במרץ 

 10בהובלתה של המחבלת דלאל מוגרבי לאוטובוס מטיילים של אגד. מוגרבי וחוליית המחבלים החלו 

 11כשנרצח.  6כשנרצח. רועי היה בן  3לירות בכל נוסעי האוטובוס ולאחר מכן פוצצו אותו. אילן היה בן 

 12כשנרצחה. היא נורתה בראשה על ידי  5שניהם נרצחו מפיצוץ האוטובוס יחד עם אימם. נעמה היתה בת 

 13אנשים שנרצחו  32מוגרבי לנגד עיניה של משפחתה. יחד עם אילן, רועי ונעמה, זיכרונם לברכה, היו עוד 

 14 באותו היום. 

 15הארבע, על ידי המחבל סמיר שנה לאחר מכן, בנהריה, נרצחו דני הרן ובתו עינת הרן, בת 

 16 קונטאר. דני נורה בגבו והמחבל המתועב רוצץ את גולגולתה של עינת אל מול הסלע עם קת הרובה שלו. 

 17יזבק. יזבק, בעלת דפוס קבוע שך  היבאאת המחבלים האלה ועוד נוספים היללה חברת הכנסת 

 18ים ועד היום. האמירה תמיכה במחבלים ובמרגלים. התבטאויותיה המזעזעות נרשמות לאורך שנ

 19שמדובר בשתי התבטאויות חריגות בלבד, הינה טעות חמורה. קיימת שורה ארוכה של התבטאויות 

 20 תמיכה בטרוריסטים ורוצחים. 

 21רק לפני מספר שבועות ביקרה ותמכה בראאד סלאח, מנהיג הפלג הצפוני של התנועה 

 22 –ם אלה לגזר דינו לאחר שהורשע האסלאמית, תנועה שהוצאה מחוץ לחוק, והוא בעצמו ממתין בימי

 23 בהסתה והבעת תמיכה בטרור.  –איך לא 

 24הניסיון להציג התבטאויות אלה באור אחר, כפרשנות אחרת, מרתיח. אין פה שום פרשנות 

 25אחרת. הפרשנות היחידה היא תמיכה במחבלים והנצחת פועלם. להגיד שהדברים הוצאו מהקשרם לא 

 26 פוטר מהתמיכה המובהקת במחבלים. 

 27לשיטתו של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט כל מועמד יכול להלל ולשבח רוצחים, לפגוע 

 28במשפחות השכולות ולעבור על החוק. ואז, כשהכיסא מתנדנד לבצע סיבוב פרסה לכמה ימים, להגיד 
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 1שזה היה מזמן, שהוא מתנגד לאלימות, שהיה מתנסח אחרת, ואולי גם בכלל בעד שלום עולמי, כל מה 

 2 את הדרך לקבל תעודת הכשר מזוהמת לכהן כחבר כנסת.  שיסלול

 3בשבוע שעבר נפגשתי עם אחיו של דני הרן, זיכרונו לברכה, רוני קרן, לוחם שייטת. הוא סיפר 

 4לי על הכאב והקושי שהוא חווה שוב כשהוא רואה את התבטאויותיה של יזבק. הוא התבייש בעובדה 

 5ופיר, איפה הצדק? האמת, לא ידעתי מה לענות לו. הוא שהיא חברת כנסת בישראל. הוא שאל אותי: א

 6 ביקש ממני לעשות הכול כדי להביא לפסילתה. 

 7 –המשפחות השכולות נושאות עיניים אל הבית הזה ומצפות מאיתנו את הדבר המובן מאליו 

 8 שאלו המסיתים והמהללים את רוצחי יקיריהם, לא ישבו פה. 

 9, כפי שראינו במקרה של עזמי בשארה, מקים מפלגת מצופה מבג"ץ לא לחזור על טעויות העבר

 10בל"ד. בג"ץ הפך את החלטת פסילתו ובתמורה בשארה ברח מהארץ לאחר שנחשד בריגול חמור ובסיוע 

 11לארגון חיזבאללה במהלך מלחמת לבנון השנייה. כזכור, גם בשארה טען ערב פסילתו שהוא מתנגד 

 12 לאלימות. 

 13ל יזבק על חוק יסוד: הכנסת. נדרש מבג"ץ להפסיק עם יש בידינו הוכחות חותכות לעבירה ש

 14 הסלחנות לחברי בל"ד ולקטוע את הרצף ההזוי של חברי כנסת שתומכים בטרוריסטים. 

 15חובתנו המוסרית והמשפטית להצביע בעד פסילתה של חברת הכנסת יזבק. אין מקום בכנסת 

 16פשעים ופיגועים מהקשים  ישראל למי שתומכת באופן סיסטמתי במחבלים ובמרגלים אשר ביצעו

 17שידעה מדינתנו. אני מצפה מחברי הוועדה מכל המפה הפוליטית להצביע בעד הדחתה ולעשות צדק עם 

 18 המשפחות השכולות. תודה רבה. 

 19 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 20 תודה לך. עו"ד הלוי, בבקשה.  

 21 עו"ד אבי הלוי:

 22ראש הוועדה, ועדת בחירות נכבדה, הליכוד, חבר הכנסת אופיר כץ ומפלגות נוספות -אדוני יושב 

 23יזבק, חברת  היבאמבקשים, סבורים, כי על ועדת הבחירות המרכזית הנכבדה להחליט כי חברת הכנסת 

 24בל"ד, שמשובצת במקום השמיני ברשימת המועמדים שהוגשה על ידי הרשימה המשותפת, אינה זכאית 

 25 . 23-התמודד בבחירות לכנסת הל

 26חברת הכנסת יזבק הכניסה לפנתיאון הלאומי שלה, תוך כדי ברכות, דברי שבח והלל, 

 27טרוריסטים, מרגלים ורוצחים נתעבים שתמכו ותומכים במאבק מזוין ובטרור נגד מדינת ישראל, 

 28טית.  שני אלה וכאלה שביקשו ומבקשים לשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקר
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 1א לחוק יסוד: הכנסת, שלאחר שתוקן 7הם עילות לפסילת מועמד או למניעת התמודדותו לפי סעיף 

 2 מאפשר לפסול רשימה ומועמד גם בהסתמך על התבטאויות. 

 3מי שבירכה לפני כמה ימים את שיח' ראאד סלאח לקראת שחרורו מהכלא, אינה זכאית להיות 

 4י שבירכה את המחבלים אמיר מח'ול וראווי סולטאני, שנאשמו ליהנות מהזכות להיבחר לכנסת; מ

 5בריגול חמור למען חיזבאללה, ושבירכה את המחבל סאמר אל עיסאווי לףרגל שחרורו מהכלא, אינה 

 6זכאית להיבחר לכנסת; מי שהעלתה לדרגה של לוחם קדוש, לדרגה של שהיד, רוצח שפל ונתעב, סמיר 

 7 , זיכרונם לברכה, אינה זכאית להיבחר לכנסת.קונטאר, שרצח חלק מבני משפחת הרן

 8אם אתם, ועדת הבחירות הנכבדה,  תחליט למנוע מחברת הכנסת יזבק מלהתמודד בבחירות,  

 9שבזאת הפעם בית המשפט העליון יאשר את החלטתכם. אני  –ברמה גבוהה של ודאות   –אני צופה 

 10,  5487/19אסתר חיות, בערעור אזרחי מסתמך על עמדתה של כבוד נשיאת בית המשפט העליון השופטת 

 11. שם הנשיאה חיות כתבה בפסק הדין כי  בראיות שהונחו 22-גיל נגד בן גביר, שניתן לא מזמן, בכנסת ה

 12בפני בית המשפט יש, או היה, כדי לבסס תשתית ראייתית לפסילתה של בל"ד וחברת הכנסת יזבק. אני 

 13פטי לממשלה ששם, בפרשת בן גביר שנידונה בבית מביע תמיהה, פליאה, נוכח עמדתו של היועץ המש

 14המשפט העליון, הביע אף הוא עמדה שעל סמך אותן ראיות שהיו בפניו בעת ההיא, שלעת הזאת הצטרפו 

 15אליהן ראיות נוספות, יש כדי לבסס תשתית ראייתית לפסילתה של חברת הכנסת יזבק. והנה, בעתירה 

 16 שמתבררת כאן הוא חוזר בו מעמדתו. 

 17נות הזאת חשוב להתייחס לעוד טענה אחת שנשמעת, לצערי מחלק מהאגף השמאלי, בהזדמ

 18לפיה יש לשלול מהוועדה את הסמכות לפסול רשימה ומועמדים, משום שהוועדה היא גוף פוליטי, 

 19ולהותיר את הסמכות בידי בית המשפט העליון. ובכן, ועדת הבחירות המרכזית היא אכן ועדה פוליטית, 

 20החלטותיה של הוועדה  –כלומר אתם, נציגים שמבטאים את עמדת העם  –היא  וטוב שכך, אולם

 21 מבטאות את חוכמת העם, וחוכמת העם אינה אמורה לעמוד בסתירה לחוכמת המשפט. 

 22, שם הוועדה החליטה 2003-כולכם זוכרים את המקרה של עזמי בשארה, שהובא בפני הוועדה  ב

 23 –ליון דחה או לא אישר את אותה החלטה. והסוף ידוע לפסול את עזמי בשארה, אולם בית המשפט הע

 24 בשארה הואשם בריגול, נמלט מהארץ והוא שוהה עד היום בניכר, וטוב שכך. 

 25מה שחשוב הוא שהשיח שמתקיים כאן, בוועדת הבחירות, שהיא אכן ועדה פוליטית, בעד ונגד 

 26מפלגות לחופש ביטוי פוליטי פסילה של רשימה מסוימת או של מועמד מסוים, הוא מימוש זכותן של ה

 27ומימוש זכותו של הציבור לדעת. זכותם של הבוחרים לדעת מי הן המפלגות שתמכו בפסילת מועמדותה 

 28של חברת הכנסת יזבק, ואלה מפלגות סבורות שלח"כ יזבק, שתומכת בטרור ובמאבק מזוין במדינת 

 29טית, יש זכות להיבחר לכנסת. ישראל וששוללת את קיומה של  מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקר

 30זאת היא אחת התרומות החשובות של השיח שמתקיים כאן בוועדה. הייתי אומר שהבירור של האמת 
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 1מתחיל כאן, בוועדת הבחירות, שבו חברים נציגים אותנטיים של העם, ואנחנו מקווים שהאמת שתוכרע 

 2 כאן, בית המשפט העליון יאמץ אותה. תודה. 

 3 המרכזית כב' השופט ניל הנדל:יו"ר ועדת הבחירות 

 4 תודה לך. 

 5 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 6 הדובר הבא: חבר הכנסת עודד פורר.  

 7 חה"כ עודד פורר:

 8ראש ועדת הבחירות המרכזית, חבריי לוועדת הבחירות -תודה, אדוני. כבוד השופט הנדל, יושב 

 9בהתאם לאותו  23-המרכזית, הנחנו בפניכם בקשה למנוע התמודדותה של חברת הכנסת יזבק לכנסת ה

 10א לחוק יסוד: הכנסת, המפורסם. המטרה של הסעיף הזה היא אחת: היא להגן על מדינת ישראל 7סעיף 

 11 דינה יהודית ודמוקרטית. כמ

 12( באותו חוק לא נועד רק להירשם בספר החוקים. זה לא 3( וגם סעיף קטן )1גם סעיף קטן )

 13איזושהי אות מתה. זה נולד מהעובדה שיש כאלה שבאמת שוללים את קיומה של מדינת ישראל 

 14ומנסים לעשות  כיהודית ודמוקרטית, ולצערי גם יש כאלה שתומכים במאבק המזוין נגד מדינת ישראל

 15 את זה דרך השימוש בכנסת ישראל. זה מה שהביא אותנו לכאן. 

 16חשוב לזכור, חבריי חברי ועדת הבחירות, עוד לפני שאתם מצביעים, שהסעיף הזה לא מבקש 

 17צריכים להצטבר ביחד. מספיק שכל אחד מהם עומד בפני  3-ו 2, 1הצטברות של תנאים. זה לא שתנאים 

 18לפחות שניים בוודאות שעומדים בפני עצמם. גם כאן, חשוב לשים לב, לא צריך עצמו. במקרה שלנו יש 

 19במעשים ממש, די בהתבטאויות כדי להביא לפסילת המועמדות. זכיתי לחוקק את התיקון הזה לסעיף, 

 20כדי להבהיר שכדי לתמוך במאבק המזוין כנגד מדינת ישראל, זה לא שהמועמד צריך לקחת נשק ממש 

 21 בית. גם התבטאות שתומכת במאבק המזוין צריכה להביא לפסילת המועמדות. ולבצע פעולה אקטי

 22במקרה שלפנינו גב' יזבק מנהלת קמפיין נגד מדינת ישראל במשך שבע שנים לפחות, עקבי 

 23ופומבי, במחבלים האכזריים והקטלניים שהכרנו. במשך שנים היא טרחה לפרסם דברי שבח והלל 

 24תם שהידים. ולא זאת בלבד, אלא גם לאחר שהיא נבחרה לכנסת, לאותם מחבלים, תוך שהיא מכנה או

 25כשעל תלוש השכר של חברת הכנסת יזבק מופיע סמל המדינה, היא המשיכה להלל מחבלים ולנהל 

 26 מאבק נגד התנועה הציונית. 

 27מכלול ההתבטאויות שלה, אדוני השופט, מצביע באופן חד וברור כי כניסתה לזירה הפוליטית 

 28י מניעים עיקריים: האחד, שלילת אופייה היהודי של המדינה, והשני קידום מאבק מזוין נועדה לקדם שנ

 29 של ארגוני טרור נגד מדינת ישראל. 
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 1הזכות להיבחר היא זכות חשובה, חברים, אבל הפסיקה בעניין חשיבותה הברורה, ברורה גם 

 2ם החריגים שבהם חשוב לכולם פה, וברור שההגבלה רק במקרים חריגים, אבל זה ללא ספק אחד המקרי

 3לקבוע קווים אדומים. וגם במבחן הראייתי, אדוני, נקבע כבר גם בפסיקה שמאסה קריטית יכולה 

 4להצטבר אפילו ממקרה אחד. השאלה היא איכות המקרה. אמר כבוד השופט מינץ בפסק דינו בעניין 

 5בודדת יכולה להיות פסילת עופר כסיף  שלא מדובר במבחן כמותי, אלא במבחן איכותי וגם הראיה ה

 6 מאסה קריטית.  

 7חריץ שדרכו אפשר להקל  –ובמקרה הזה אני אצטט את אדוני  –הפסיקה גם נתנה עוד מקום, אדוני 

 8עוד ולאפשר את ההתמודדות, וקבע שהתנצלות או חרטה יכולים לבוא לזכותו של המועמד. אני אצטט 

 9הצהרתי גרידא. צריך לבחון אם יש בסיס  את כבוד השופט הנדל בעניין הזה שאומר: "לא מדובר במבחן

 10 כי ההצהרה אינה כנה".  –למסקנה כי ההצהרה כנה. או בצורה מדויקת יותר 

 11לצערי, במקרה שלפנינו, חברים, גם כאשר קיבלה חברת הכנסת יזבק את ההזדמנות לחזור בה 

 12 מתמיכתה בטרור, בחרה יזבק לעמוד ולהתעקש על התבטאויותיה. 

 13י לנסות ולקצר, אדוני. גם בהיבט העילות, וכפי שכבר ציינתי, לא צריכה אני אדלג קצת, כד

 14להיות ודאות הסתברותית שאכן הנושא הזה יתממש. אני כבר אומר לכם, אין סיכוי, לא לחברת הכנסת 

 15יזבק ולא לשותפיה, לשלול את מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, וגם תמיכתם במאבק המזוין לא 

 16ן הזה, הוא לא יצלח. אנחנו לא צריכים לבחון אם מבחינה הסתברותית יש סיכוי תועיל למאבק המזוי

 17שבאמת המאבק שלהם יצליח. זאת לא השאלה. השאלה היא מה הם מקדמים ומה האג'נדה שהם 

 18 מקדמים. 

 19כמובן ששלילת קיומה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית ואופייה כבר מעוגן גם בפסיקה 

 20דמיי גם ציינו איך קובעים מהי מדינה יהודית ודמוקרטית. מבין המאפיינים עליהם לגבי הגרעיניים, וקו

 21ביקש המחוקק להגן, גם התפיסה האידיאולוגית של הציונות. הציונות ביקשה, ועוד מבקשת, לממש 

 22את זכותו של העם היהודי להקים בית לאומי במדינת ישראל. ביטול הציונות כמוהו כביטול זכותם של 

 23 זכותו של העם היהודי להקים בית לאומי במדינת ישראל.  היהודים,

 24עילה נוספת, אדוני, היא תמיכה במאבק המזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת 

 25ישראל. גם כאן, צריך לזכור שחוקי היסוד והחוקה והדמוקרטיה והחופש הם לא מרשם להתאבדות 

 26די לכלות את האופי הלאומי של מדינת ישראל כיהודית של מדינת ישראל וזכויות אזרח אינן במה כ

 27א מבקש 7סעיף   –ופה חשוב להדגיש, כי תמיד מסתתרים מאחורי העניין הזה  –ודמוקרטית. גם כאן 

 28להגן על מדינת ישראל. הוא לא מבקש להגן רק על אזרחי ישראל שאינם לובשים מדים; הוא לא מבקש 

 29גן על מדינת ישראל, ומדינת ישראל זה אזרחי המדינה להגן רק על חיילי צה"ל. הוא מבקש לה

 30שמשרתים בצה"ל ובכוחות הביטחון, וכן, גם אזרחי המדינה שחיים ביהודה ושומרון. ולכן הוא לא 
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 1מבדיל בין המיקום הגיאוגרפי של איפה מישהו גר, איפה מישהו חי או איזה מדים הוא לובש. גם בעניין 

 2 יזבק מנסה לעשות את ההבחנה הזאת. הזה אנחנו נראה איך חברת הכנסת 

 3אני חייב לצטט את בית המשפט העליון שדן בנושא הזה והזכיר את חברת הכנסת יזבק בפסק  

 4הדין. כבוד הנשיאה חיות אמרה ש"המערערים במקרה הזה הציגו ראיות מטרידות ביותר מעמוד 

 5בר כלשהו עשויות ראיות יזבק". היא הוסיפה ואמרה ש"בהעדר הס היבאהפייסבוק של חברת הכנסת 

 6ובהם המחבל סמיר קונטאר  –אלה בהחלט להתפרש כהבעת הזדהות ותמיכה מצדה בגורמים שונים 

 7...עומדים הדברים האלה לחובתה של 1979שהורשע ברצח של ארבעה ישראלים בפיגוע בנהריה בשנת 

 8כי אילו הייתה  21-חברת הכנסת יזבק... הגם שהיועץ המשפטי לממשלה ציין כבר בבחירות לכנסת ה

 9מפלגת בל"ד מתמודדת לבדה בבחירות לכנסת היה מקום לשקול בכובד ראש את פסילתה והראיות 

 10 ".שהוצגו בעניינה של יזבק יש בהן בהחלט כדי לחזק עמדה זו

 11אותו פוסט מפורסם, שכבר צוין, של הבעת תמיכה במחבל סמיר קונטאר, שנידון לחמישה 

 12גין חטיפתם ורציחתם של בני משפחת הרן, ואני לא אחזור ואתאר את שנות מאסר ב 47-מאסרי עולם ו

 13לאומי על ידי ארצות -, אותו קונטאר גם הוכרז כטרוריסט בין2015-האכזריות שבה בוצע הרצח. אגב, ב

 14הברית. היא שיתפה את תמונתו של קונטאר בפייסבוק, שם נכתב: לא חזרתי מפלסטין, אלא שאני חוזר 

 15פה גב' יזבק והיללה: השהיד הלוחם סמיר קונטאר. המשמעות של הפוסט ברורה: לפלסטין. ועוד הוסי

 16יזבק רואה בקונטאר, טרוריסט ורוצח ילדים, כגיבור לאומי ותומכת במאבקו לשחרור פלסטין מהאויב 

 17 היהודי. 

 18את  אבל כפי כבר צוין קודם לנושא האפשרות לחזור בה מדבריה, קיבלה חברת הכנסת יזבק

 19חברת הכנסת יזבק  –בלשון המעטה  –ההזדמנות לחזור בה מהפוסט ומהראיות הנוספת שהוצגו, אבל 

 20, ריאיון של רביב 13בספטמבר התפרסמה כתבה בחדשות  12לא ניצלה את ההזדמנות הזאת. ביום 

 21דרוקר ותמר איש שלום אודות הבחירות במגזר הערבי, במסגרתו התראיינה הגב' יזבק. בראיון הם 

 22ביקשו התייחסות לפרסומים שהטרידו את בית המשפט העליון, במרכזם אותו פוסט תמיכה בסמיר 

 23קונטאר. לא זו בלבד שחברת הכנסת יזבק סירבה להביע הסתייגות או חרטה על דברי האהדה שפרסמה 

 24אודות קונטאר, אלא שהגדילה ושללה מפורשות כי מעשיו של קונטאר מהווים מעשי טרור. הריאיון 

 25, כמעשה 4ממחיש כי חברת הכנסת יזבק לא רואה ברצח של בני משפחה חפים מפשע, כולל ילדה בת  הזה

 26טרור. והיא גם איננה רואה פסול באותו מחבל שביקש לפגוע ברמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי. כל 

 27האמצעים כשרים לדעתה למען המאבק נגד הכיבוש, מילה שלכאורה מכשירה את כל האמצעים 

 28 אים שאין בינם לבין המציאות שום קשר. והדברים הנור

 29אבל גם אי אפשר לקבל את ההסבר שכתבה גב' יזבק לגבי זה שהיא רק שיתפה את הפוסט. היא 

 30רק שיתפה, היא לא תמכה. גם כאן, אדוני, צריך להבין שפעולת השיתוף ברשתות החברתיות אינה 

 31החברתיות. השיתוף כמוהו כאמירה  פעולה תמימה. זו פעולה מודעת ומכוונת של פרסום דעה ברשתות
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 1בציבור שלפיה הדעה ששיתפתי כמוה כדעתי. לצד השיתוף הזה יש גם הרחבה משמעותית של החשיפה 

 2לפוסט. לאחרונה אפילו אמרה השופטת דפנה ארז על מידת השפעתה של "שיתוף" ברשת הפייסבוק, 

 3לשון הרע. וכך אומרת השופטת  להבדיל מ"לייק", שהיא מצדיקה את כניסתו של השיתוף לתחולת חוק

 4דפנה ארז: "באופן כללי ניתן לומר כי פעולה של שיתוף עשויה להקנות לפרסום מסוים תפוצה נרחבת 

 5יש מקום להכיר בפעולה של שיתוף ברשת החברתית  ותהודה רבה מעבר למה שהיה מקבל לולא שותף...

 6יש תביעות גם כנגד משתפים, ולא רק נגד כפרסום במובנו של חוק איסור לשון הרע, כך שניתן יהיה להג

 7 המפרסם המקורי".

 8אוסף הראיות וההתבטאויות מהשנה האחרונה שלה יש בו כדי לשפוך אור על הלך רוח של 

 9 31-המועמדת כיום. החלק המובהק של הראיות, אדוני, הוא מכלי ראשון, אם זה הביקור שלה ב

 10אודות הביקור בעמוד הפייסבוק למוחרת; אם את השיח' ראאד סלאח וכמובן הפרסום  2019בדצמבר 

 11, שהיא אומרת שהם רוצים להיאבק בכל הכוח 13זה מה שצוין בתוכנית, שאותה ציינו, בחדשות 

 12היא פרסמה פוסט תמיכה במרגל אמיר מח'ול,  2019נות; כמובן שבמאי -יו-צ-בגזענות, באפרטהייד וב

 13מרגל שביצע פעולות ריגול  –מי זה אותו מרגל איחלה לו מזל טוב לרגל שחרורו מהכלא. צריך להבין 

 14 לטובת החיזבאללה. 

 15במאי שיתפה גב' יזבק פוסט  10אני רוצה לסיים בעוד פוסט אחד ובעוד סיפור אחד, אדוני. ביום 

 16שנות מאסר  40-תמיכה בעמוד הפייסבוק שלה ובו ציטוט מפי המחבל כרים יונס, ערבי ישראלי שנידון ל

 17. אני אצטט מדבריו של יונס: " או שננצח 1980של החייל אברהם ברומברג בשנת בגין חטיפתו ורציחתו 

 18אנו שוב מדגישים בפני בני עמנו על תפקידם למען סיום המערכה באמצעות הגברת  או שנמות שהידים...

 19והסלמת פעילותם מחוץ לבתי הסוהר בכל המישורים...ממשיכים עד הניצחון ואין משהו מלבד הניצחון. 

 20. שיתפה הגב' יזבק את הפוסט והוסיפה: 2017במאי  9-רים יונס". כך הוא כותב מכלא רמלה באחיכם כ

 21 ימים לשביתת הכבוד.  24

 22כמובן שבשיתוף הביעה יזבק הזדהות עם מעשיו של יונס וכן עם מעשיו של מרואן ברגותי, מנהיג 

 23ת המסך של השיתוף הזה ידוע לשמצה של חללי אלאקצה. אבל המעניין הוא, אדוני, שאנחנו צילמנו א

 24. בדיקה חוזרת של עמוד הפייסבוק שלושה ימים לאחר מכן העלתה כי מאז צילום 2020בינואר  16ביום 

 25הפוסט, הפוסט הוסר מהעמוד. הסרת הפוסט, חברים, נושאת בחובה משקל מהותי לא פחות מהבחירה 

 26ט מייד לאחר שמתחילים של האדם מה לפרסם. יש משמעות גם במה למחוק. הבחירה למחוק את הפוס

 27לדבר על כך שיפנו לפסול את מועמדותה של חברת הכנסת יזבק, כשברקע הבחירות, משמע הודאה 

 28באשמה ומשקף ניסיון לטשטש עקבות, שמא תיפסל מועמדותה. כנראה שהחשש מאובדן השכר 

 29 שמדינת ישראל משלמת גדול מהעקרונות האידיאולוגיים לפגוע במדינת ישראל. 

 30ות שזו עוד סיבה מדוע אנחנו צריכים לשרטט את הקווים האדומים האלה, שמי שרוצה יכול להי

 31להיות במשחק הדמוקרטי, מי שרוצה לשחק במגרש הזה, צריך גם לפעול לפי הכללים של המגרש הזה 
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 1ולא לנסות לפוצץ את המשחק. פה, ההכרעה מגיעה אלינו, שלא נעשה מדרון חלקלק. יש פה סמל גם 

 2חבריה של חברת הכנסת יזבק לרשימה, וגם לאויבינו שמנסים לפגוע בנו מבית. תודה, לאחרים, גם ל

 3 אדוני. 

 4 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 5 תודה לך. 

 6 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 7 הטוען האחרון מטעם המבקשים, עו"ד איתמר בן גביר. 

 8 עו"ד איתמר בן גביר:

 9ראש הוועדה, מנכ"לית, יועץ משפטי, חברי ועדה -במקום בו אני עומד בפניכם, כבוד יושב

 10נכבדים, אני לא עומד לבד. יחד איתי עומדים עוד מיליוני אזרחי מדינת ישראל ועוד אלפים שנרצחו 

 11ונטבחו ונשרפו. יחד איתי עומד כאן ממש דני הרן, ה' יקום דמו, שהמחבל השפל סמיר קונטאר ירה 

 12גבו אל מול הבת שלו הקטנה; עומדת איתי עינת הרן, ה' יקום דמה, שאותו רוצח נאלח רוצץ את ראשה ב

 13בסלע; ועומדת איתי גם התינוקת הקטנה והחמודה יעל, ה' יקום דמה, שנחנקה למוות לאחר שאימא 

 14ודים יה 35שלה ניסתה להסתיר אותה; עומדים כאן שני שוטרים שהגיעו למקום ונרצחו; עומדים כאן 

 15 שנרצחו על ידי המחבלת השפלה דלאל מוגרבי. דמם זועק, אך קולם לא יישמע. אהיה אני להם לפה. 

 16משמעית: היא לא צריכה להיות בכנסת ישראל, היא לא יכולה להיות -אני אומר בצורה הכי חד

 17 בכנסת ישראל. אין מדינה נורמלית אחרת שהיתה נותנת לה להיות בפרלמנט. רק בישראל. 

 18נפרוס את הנקודות המרכזיות, אבל לפני כן אני חייב לדבר על תחושה מאוד קשה שמלווה מייד 

 19אותי כשקראתי את חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה. ראשית, לגבי ההתנהלות. פתאום לגבי 

 20שתנמק, שתסביר. איפה זה היה כשעמדו פה על הדוכן ד"ר מיכאל בן ארי,  –יזבק מבקשים הסברים 

 21בנצי גופשטיין?  למה אז אותו יועץ משפטי לממשלה לא בא ואמר אני רוצה שתסבירו. למה  ברוך מרזל,

 22הוא נתן את חוות דעתו לפני שהוא שמע אותם בכלל, לפני שהוא קרא את העמדה שלנו? אבל יותר חשוב 

 23המהות. מה אומר לנו היועץ המשפטי לממשלה? היועץ המשפטי לממשלה בעצם אומר לנו: תראו, יש  –

 24עיות קשות, זה נורא מה שהיא אומרת, אבל היום, היום אני מאמין לתצהיר שלה. היא נתנה תצהיר, ב

 25 היא כתבה תצהיר. 

 26איפה הבעיה? שגם בעניין בן ארי אמרנו שיש תצהיר. ומה אמר אז היועץ המשפטי לממשלה? 

 27ם לא היה לכך הוא אמר: אף אם כיום בן ארי טוען שהוא התכוון לאויבים, הרי שבעת אמירת הדברי

 28כל זכר. אין כל סיבה להניח כי לכך התכוון בן ארי בזמן אמת או כך הבינה את הדברים אוכלוסיית 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  14עמוד 

 1היעד. ולכן, אומר היועץ המשפטי לממשלה, לא מסתכלים על התצהיר היום. הפוקוס, המרכז, זה 

 2 דברים שהוא אמר מקודם. 

 3ודים ודין אחד לערבים? דין אחד ליזבק אז רגע, רגע, חברי ועדה נכבדים, מה, יש דין אחד ליה

 4ודין שני לד"ר בן ארי? מה, היועץ המשפטי לממשלה לוקה בגזענות? לוקה באכיפה בררנית? כבודו הרי 

 5מצטט ומדקלם פעם אחר פעם שאין לך יותר קשה מהתחושה שמפלים את בניה ובנותיה של החברה. 

 6 ם. לא יכול להיות שיש דין אחד ליהודים ודין שני לערבי

 7ברשותכם, היינו צריכים שעה, שעתיים, שלוש,  כדי למנות את כל הדברים, את כל האמירות, 

 8בבקשה שלנו כתבנו שביום  39אבל כמה נקודות קצרות שאולי מספרות על דמותה של הגב' יזבק. בסעיף 

 9ם פרסמה יזבק את תמונתו של המחבל סאמר עיסאווי וכתבה: השחרור שלו הוא יו 2013באפריל  23

 10האסירים האחרים. אגב, מה זה  4,900הניצחון.  היא גם לא שוכחת להזכיר: אסור לשכוח את 

 11"אסירים"? מחבלים. מחבלים, רוצחי תינוקות, רוצחי ילדים. והשחרור של כולם, לשיטת יזבק, יהיה 

 12הניצחון הגדול. פשוט לא להאמין. פשוט לא להאמין. חברת כנסת במדינת ישראל אומרת שזה יהיה 

 13 יום ניצחון גדול כשמשחררים רוצח שמשסף תינוקת? 

 14לתצהיר שלה, אומרת יזבק שבפוסט אין דבר אחד שמעיד על תמיכה באלימות. זה  42סעיף 

 15 נכון, אבל יש שם תמיכה בארגון טרור, ותמיכה בארגון טרור מהווה הצדקה לפסול מועמדות. 

 16מונה של ראווי סולטאני שהורשע היא מעלה ת 2014בפברואר  26יום  –לבקשה שלנו  41סעיף 

 17במגע עם סוכן חיזבאללה ובירכה אותו על שחרורו. היא מאחלת לשחרורם של האסירים הביטחוניים. 

 18, שהזכיר חברי עודד פורר, אומר המראיין: האם זה חלק 13פשוט לא להאמין. אגב, בכתבה בערוץ 

 19לפגוע ברמטכ"ל? קשרו קשר לרצוח  מהתנגדות סבירה מבחינתך, לגיטימית, לכיבוש? לפגוע בחיילים,

 20לאומי בעצמו מאפשר לעמים שהם תחת כיבוש לפעול -את הרמטכ"ל. ומה אומרת הגברת? "החוק הבין

 21למען שחרורם. המראיינת: כלומר, את תופסת פגיעה בחיילים כלגיטימית? יזבק: מה שלא לגיטימי זה 

 22 המשך הכיבוש. שימו לב. שימו לב. 

 23ומה היא אומרת בסעיף  –ברנו עליה כולם. הגיבור סמיר אל קונטאר הלאה. פרשת קונטאר שדי

 24לתצהיר שלה? הפוסט הוא מחאה על מדיניות החיסולים הממוקדים, אין פה הסכמה למעשיו של  23

 25קונטאר, אני לא מסכימה. את מגנה את קונטאר, גב' יזבק? עד היום לא שמענו אותך אומרת את זה. 

 26 את מגנה את סמיר קונטאר?  

 27 אגב, תגובת היועץ המשפטי לממשלה היא שזה לא חוצה את הקו האסור. אחלה. 

 28היא מפרסמת על כרים יונס. כן, הזכירו את זה גם חבריי.  2017במאי  10יום  –לבקשה  53סעיף 

 29יום לשביתת הכבוד. לבני עמנו היקר, אנחנו קוראים לכם היום מתאי  24שימו לב מה היא כותבת: 

 30ה וזאת כדי לתת לכם את הבטחתנו שאנו ממשיכים בשביתת החירות והכבוד עד הבידוד של כלא רמל
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 1להשגת הניצחון. או שנשיג את הניצחון או שנהיה שהידים. ואנו חוזרים ומזכירים לבני עמנו את 

 2 חשיבות תפקידם בסיום ובהעצמת פעילותיהם מחוץ לכותלי בית הכלא בכל הרמות. 

 3? מה זה השיתוף הזה? כמובן, הזכיר חברי את הפסיקה מה זה? מה זה? מה זה הדברים האלה 

 4 של בית המשפט העליון שאומרת בצורה מפורשת שמי שמשתף כמוהו ככותב.

 5לעצור מחבל. במהלך  –גם חיילים, ילדים של כולנו  -במרץ  הגיעו לוחמי ימ"מ   6-הלאה. ב

 6 –כמה שעות  –ת כמה שעות ניסיון המעצר המחבל פותח באש. ברוך השם, הם הורגים אותו. לא עוברו

 7 –זה השם שלו. המחבל השפל, הנאלח הזה  –והיא כותבת את הדברים הבאים: "באסל אלערג' 

 8האינטלקטואל  שלא נשבר, גיבור מלחמה ומוות בקידוש השם את אמירותיו. כל מחיר שאתה משלם 

 9ר יותר. זה נקרא למען ההתנגדות ולא קיבלת תמורה ישירה אליו, אתה תקבל את התמורה הזאת מאוח

 10תועלת רציפה". מה זה "תועלת רציפה"?  מה זה "תועלת רציפה"? ועוד: "ההתנגדות לא נגמרה, היא 

 11תימשך לנצח". כן? עד מתי? עד מתי תימשך ההתנגדות? וכלפי מי? כלפי ילדים קטנים? כלפי תינוקות? 

 12 כלפי נשים?

 13  - - -י, במצב כזה בן אדם היא ממשיכה שם: "אין דבר כזה ישועה פרטית, זה משהו שקר

 14 

 15 עו"ד חסן ג'בארין:

 16 זה לא נכון. 

 17 עו"ד איתמר בן גביר:

 18 ...לא, חשפנו אתכם. העסקנו תחקירנים 

 19 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 20 ....סליחה, עו"ד בן גביר, קודם כול 

 21 עו"ד איתמר בן גביר:

 22 הוא הפריע לי, אדוני. אתה אמרת שלא יהיו הפרעות, הוא הפריע לי. 

 23 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 24לא על זה דיברתי. הזמן שלך תם, אני אתן לך עוד מספר דקות. אתה גם מתבקש לדבר לקהל  

 25 ולא בדרך שדיברת בחצי הדקה האחרונה. 

 26 עו"ד איתמר בן גביר:

 27 רק מבקש שלא יפריעו לי. אדוני אמר ואני מבקש שלא יהיו הערות ביניים.אדוני, אני  



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
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 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 2 אדוני יודע מה גרם לזה לפני זה. אז אדוני ידבר אל האנשים שהוא צריך לשכנע. בבקשה. 

 3 עו"ד איתמר בן גביר:

 4 יש קול יותר גבוה מקולו של השהיד?".  "כל דבר שקרה פה בכפר הוא מלחמה אמיתית". "האם

 5איך? איך אנחנו נותנים לזה לקרות? איך אנחנו מסוגלים שבכנסת ישראל נמצאת מישהי שכמה 

 6דקות אחרי שיורים בחיילים שלנו, או כמה שעות, מהללת, מפארת? ואיפה תגובת היועץ המשפטי 

 7 את הקו האסור. לממשלה, אדוני? זה לא חוצה את הקו האסור. רק בן ארי חוצה 

 8 מעלה שוב סרטון, שוב תמיכה.  – 51סעיף 

 9באמת, צריך לקצר כאן. על אמיר מח'ול דיברו חבריי, גם אופיר כץ, חבר הכנסת המוכשר שהגיש 

 10, אותו שיתוף על דלאל מוגרבי, 2013במרץ  11-ב –בקשה וגם סקר את הדברים. אבל אתן עוד אחד 

 11ילדים. והנה מה שהיא כותבת בפוסט: "הלוחמת  12ם ישראלים, ביניה 35אותה מחבלת שרצחה 

 12מוגרבי מתה כשאהידית כשהובילה את פיגוע כביש החוף". וואי, הובילה. כן, -והגיבורה דלאל סעיד אל

 13מלמיליאן הוביל את בית"ר ירושלים לניצחון ומוגרבי מובילה לשיטתה את הפיגוע. פשש, איזה גבורה, 

 14מלא בנוסעים, שהיה בדרך מחיפה לתל  –מה שהיא כותבת, אדוני זה  –איזה גבורה. חטפה אוטובוס 

 15ככה היא קוראת לזה, אדוני. מחסלים ילדים שלנו והיא  -אביב. לאחר מכן התנהלה מערכה. מערכה 

 16ישראלים,  30-קוראת לזה "מערכה", שבמהלכה היא וחבריה נהרגו. והיא מתגאה גם: נהרגו יותר מ

 17אחריה צוואה שבה היא אמרה: המשיכו במאבק. התרחקו  , השהידית דלאל השאירה80נפצעו 

 18 ממחלוקות, התרכזו באויב המשותף. 

 19אני לא יודע איך קוראים  –אגב, שלא תהיה כאן טעות, חבריי ממרצ, מהעבודה, מהמחנה הציוני 

 20כחול לבן, כולנו האויבים. הם לא בודקים מי הצביע עוצמה יהודית ומי הצביע מרצ. כולנו  –לכם היום 

 21 האויבים שלהם.

 22היא מסבירה שבאותה שנה החליטו  18אדוני, כשקוראים את ההסבר, פשוט נדהמים. בסעיף 

 23לאומי ולכן היא העלתה את הפוסט שתומך בדלאל מוגרבי. -ארגוני הנשים לציין את יום האישה הבין

 24על הדרת לאומי, לדבר -מעכשיו אמור את הדברים הבאים: מי שרוצה לעשות מחווה ליום האישה הבין

 25 במרחב הציבורי, יתמוך ברוצחת, יתמוך במחבלת. –כך היא אמרה, כך היא כתבה  –נשים 

 26 יעקב מצא:

 27 אי אפשר לשמוע, אדוני, מדברים פה כל הזמן. 

 28 
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 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2 אדוני צריך לעשות שקט.  

 3 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 4 בבקשה לא לדבר.

 5 אתה מתבקש לסיים. עו"ד בן גביר,

 6 עו"ד איתמר בן גביר:

 7 אבל אפשר להוציא את טיבי החוצה אם הוא מדבר. 

 8 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 9 סליחה, עו"ד בן גביר, שמרנו על דיון מתורבת ואני מבקש ממך לסיים. 

 10 עו"ד איתמר בן גביר:

 11 אני מסיים. 

 12 :ביניים קריאות

 13 -לא ניתן לפענוח-

 14 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 15 בבקשה לא להגיב למה שאני אומר. אני לא צריך עזרה. בבקשה. אתה מתבקש לסיים.  

 16 עו"ד איתמר בן גביר:

 17דקה. גב' יזבק חושבת שכולם כאן טיפשים, שכל עם ישראל חסר אינטליגנציה. אני חושב 

 18ות מעט צדק. תחשבו, תחשבו על דני, ה' יקום דמו, שביכולתכם היום, חברי הוועדה הנכבדה, לעש

 19 תחשבו על התינוקת יעל, תחשבו על עינת, תחשבו על כולם. 

 20ומשפט אחרון, אדוני, על פסיקת בית המשפט העליון שאדוני היה שותף לה. בפעם הקודמת, 

 21רו התירוצים. מה אמרו שופטי בית המשפט העליון? היינו פוסלים, אבל אין בפנינו בקשה. אז היום נגמ

 22 - - -יש בקשה, ואני מבקש מכם, כבוד חברי הוועדה 

 23 חה"כ אוסאמה סעדי:

 24למה אתם מטעים? גם אתה וגם עו"ד הלוי.  בית המשפט העליון אמר: בהיעדר הסבר. אתם לא 

 25 מצטטים את זה. 
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 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2 אתה עורך דין, אתה אמור לקרוא. לקרוא. 

 3 חה"כ עודד פורר:

 4 עדיף שלא תסביר. 

 5 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 6 אנחנו נשמע את הסיום. 

 7 עו"ד איתמר בן גביר:

 8אני מבקש מכם לעשות מעט צדק ולהביא לפסילתה של מי שתומכת טרור ונמצאת היום בכנסת 

 9 ישראל. 

 10 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 11 יר. תודה לך, עו"ד בן גב

 12 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 13 דקות.  15עמדת היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד ענר הלמן. עומדות לרשותך 

 14 קריאה:

 15 זה השותף שלכם.  

 16 יעקב מצא:

 17 אלף כמוהו יותר טובים ממכם.  

 18 קריאה:

 19 זה השותף שלכם, בן גביר.  

 20 חה"כ אופיר כץ:

 21 כל מדינת ישראל שותפה שלנו.

 22 קריאה:

 23 . כהניסטים 

 24 
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 1 חה"כ אופיר כץ:

 2 כל מדינת ישראל שותפה שלנו.  

 3 חה"כ אוסאמה סעדי:

 4 אחדות עם הגזענים.  

 5 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 6 בבקשה, אנחנו נמשיך את הדיון. 

 7 קריאה:

 8 סמל, סמל.  

 9 חה"כ אוסאמה סעדי:

 10 בטח, יהודית. סמל. 

 11 ניל הנדל:יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט 

 12 בבקשה, אנחנו נמשיך את הדיון באותה צורה עד לפני כמה דקות. מי שיפריע, אני אוציא אותו. 

 13 חה"כ אנטאנס שחאדה:

 14 אפס. 

 15 יעקב מצא:

 16סליחה, אדוני, אני מתנצל. אני מבקש סליחה על ההפרעה, אבל אני לא מוכן שחבר כנסת יסתכל 

 17 עליי ויקרא לי אפס. 

 18 קריאות:

 19 -לא ניתן לפענוח-

 20 יעקב מצא:

 21 אדוני, אני לא מחפש פרובוקציות, אבל עם כל הכבוד, לא יעמוד כאן חבר כנסת ויקרא לי אפס.

 22 חה"כ אופיר כץ:

 23 זה הסגנון דיבור שבגללו רצינו שיפסלו אותו.

 24 
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 1 קריאה:

 2 שב בשקט, תתבייש לך.  

 3 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 4זה לא מוסיף כבוד. בלי מילים כאלה. שמענו צד אחד, עכשיו נשמע את הצד השני. כל אחד, בלי  

 5 יוצא מן הכלל, מתבקש לשמור על השקט. בבקשה. 

 6 עו"ד ענר הלמן:

 7כבוד השופט הנדל, חברי ועדה נכבדים, אני רוצה להתחיל במה שהיועץ המשפטי לממשלה 

 8ות: יש בחלק מההתבטאויות והפרסומים של חברת התחיל בתגובה שהגשנו שלשום לוועדת הבחיר

 9הכנסת יזבק דברים חמורים ביותר, מעוררי שאט נפש. זו המילה המדויקת. הפוסט והדברים שצורפו, 

 10למשל בעניינה של המחבלת דלאל מוגרבי, הם קשים ומחפירים. לבוא ולהגיד שבח כלשהו כלפי מישהי 

 11 , זה דבר נתעב. ילדים 12אנשים, מתוכם  35שהשתתפה ברצח של 

 12 חה"כ משה ארבל:

 13 זה לא שבח, זו הזדהות. 

 14 עו"ד ענר הלמן:

 15 זה דבר מעורר שאט נפש.  

 16 עו"ד איתמר בן גביר:

 17 אז למה אתם לא פוסלים אותה? 

 18 חה"כ אופיר כץ:

 19 מה רף ההרוגים שצריך להספיק? 

 20 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 21 לו לדבר מספר דקות.סליחה, הוא רק התחיל. תן  

 22 חה"כ דוד ביטן:

 23 כל הזמן משנים את המאסה הקריטית, מעלים, מורידים.  

 24 חה"כ אופיר כץ:

 25 מה זה מאסה קריטית? מה המספר שלו? 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  21עמוד 

 1 יעקב מצא:

 2 אולי כשהיא תבוא, אדוני, עם חגורת נפץ, זה יספיק. אולי אז יפסלו אותה. 

 3 הנדל:יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל 

 4סליחה, עכשיו אנחנו בכיוון לא טוב ואני לא ארשה את זה. אנחנו נשמע אותו ואחר כך, אם יש 

 5לכם מה להעיר, תעירו. אי אפשר שכשאתה מסכים עם הצד הזה, וכשבאים לשמוע את הצד שיש פחות 

 6 הסכמה, לא ניתן להם לדבר. אחר כך אפשר להעיר. 

 7 עו"ד איתמר בן גביר:

 8 תמיד? מה, הם לא בעד המדינה?למה הם הצד השני 

 9 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 10סליחה, אני לא צריך עזרה וזה לא מוסיף. אנחנו מדברים על דבר בסיסי, שיש לו זכות לדבר 

 11ואתם תשמעו. אם קשה לכם לשמוע, תצאו. אבל הוא ידבר ואנחנו נשמע אותו, בין אם זה נעים ובין 

 12. מי שהגיש בקשה לא ציפה שהצד השני לא יקבל תשובה. אם הגשתם בקשה, המחיר אם זה לא נעים

 13שהצד השני יגיד דברים שאולי אתם לא תסכימו איתם, אבל זה חלק מההליך. אז תדברו, תשמעו, אחר 

 14 כך יש שאלות ואנחנו נתיר גם את זה, אבל לא כל משפט אנחנו נקבל הערה. בבקשה.

 15 עו"ד ענר הלמן:

 16ר היום, אנחנו לא הצד השני. היועץ המשפטי לממשלה מוזמן בדיונים האלה רק הערה לסד

 17להביע את עמדתו, חוות דעתו המשפטית בפני חברי הוועדה. יש מבקשי פסילה ויש מי שמבוקש פסילתו. 

 18 היועץ המשפטי לממשלה הוא לא הצד השני. 

 19 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 20 מסקנה. לא התכוונתי לשום צורה אחרת. בבקשה. הצד השני מבחינת ה

 21 עו"ד ענר הלמן:

 22הבקשות של חבר הכנסת כץ וחבר  –אנחנו נתייחס לשלוש הבקשות במשותף, שתיים מהן 

 23ראיות.  17-נתמכו בתשע ראיות. הבקשה של עוצמה יהודית נתמכה, למיטב זיכרוני, ב –הכנסת פורר 

 24יתה אכן קשה מאוד. גם בית המשפט העליון אמר התמונה שעלתה מהבקשות והנספחים אליהן ה

 25בסיבוב הקודם מי מחברי הוועדה שהיה בדיון  -בסיבוב הקודם, אך כמו שנאמר פה קודם בקריאת אגב 

 26לא ניתנו הסברים, משום שעלתה השאלה אם יינתנו הסברים תהיה חקירה נגדית. בסופו של  -הקודם 

 27 ברים. דבר נציגי הרשימה המשותפת בחרו שלא לתת הס
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 1 עו"ד חסן ג'בארין:

 2 תצהירים. 

 3 עו"ד ענר הלמן:

 4תצהירים, ולא לתת הסבר בדיון בוועדה. זו היתה בחירה שלהם, אבל שם לא ביקשו לפסול את 

 5 הגב' היזבק אישית, אלא את כל הרשימה. 

 6עמדת היועץ המשפטי לממשלה באותו עניין היתה שההתבטאות שם אכן מעוררת שאלה. שם 

 7תבטאויות, שחלק גדול מהן צורפו גם לבקשות הנוכחיות. נאמר שהדבר הזה אכן מעלה נתנו רצף של ה

 8שאלה, אבל לא היה צריך להידרש לזה, משום שלא היתה בקשה לפסול את חברת הכנסת יזבק באופן 

 9 אישי. 

 10שאיש לא יחשוב שהיועץ המשפטי לממשלה  –השורה התחתונה היא שהיועץ המשפטי לממשלה 

 11לות ראש או לא אכפת לו מדברי שבח כאלה ואחרים או דברי הדהוד כאלה ואחרים עובר באיזושהי ק

 12לדברי שבח שנעשו. בשורה התחתונה, היועץ המשפטי לממשלה סבור שחברת הכנסת יזבק התקרבה 

 13מאוד קרובה לקו האסור. אני אסביר את עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה, כי זה -קרבה מאוד

 14 ת.תפקידנו מול הוועדה הנכבד

 15בסופו של יום, אם מסתכלים על הראיות, לשיטת היועץ המשפטי לממשלה היו ארבע ראיות 

 16חמורות מאוד שלגביהן, לשיטת היועץ המשפטי לממשלה היה מקום לתת הסבר לפני שהיועץ המשפטי 

 17לממשלה ייתן את חוות דעתו. דיברו על ארבע הראיות האלה פה, אחת מהן זה הפוסט שנכתב לגבי 

 18לאל מוגרבי, שכמו שאמרתי, אתה רואה את הפוסט ואתה רואה את הדברים שנאמרו מעליו, המחבלת ד

 19, אבל הדבר הזה 2013והדבר היחיד שעוד אפשר להגיד עליו זה שהוא נכתב לפני שבע שנים, במרץ 

 20 בוודאי מחייב הסבר. 

 21ונטאר, הדבר השני זה הפוסט שפורסם אחרי הריגתו של סמיר קונטאר. כפי שגם נאמר, סמיר ק

 22בצורה אכזרית שקשה להעלות על  4-מעבר לפיגוע שהוא עשה, שבו הוא רצח אזרח ואת בתו בת ה

 23שלא ישראל רצתה, אלא כרגיל  –הדמיון, צריך לזכור שסמיר קונטאר, לאחר שהוא שוחרר בעסקה 

 24ו הוא חזר לפעילות צבאית עוינת נגד ישראל, וישראל פגעה ב  –סוחטים את ישראל בעסקאות האלה 

 25בזמן שהוא מנסה לפגוע בה בעימות מזוין. דרך אגב, המילה החמורה בפוסט הזה אינה "שהיד", אלא  

 26 "מוג'אהד", לוחם. 

 27הפרסום השלישי שהיועץ המשפטי לממשלה ראה בחומרה הוזכר על ידי עו"ד בן גביר. זה 

 28זבק לא הוסיפה בעקבות הריגתו של באסל אלערג' לפני שלוש שנים. זה פוסט ששותף. חברת הכנסת י

 29 לו, היא שיתפה אותו. הפוסט מדבר  על המאבק וכיוצא באלה. 
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 1, בספטמבר האחרון, שגם בו 13הדבר האחרון, ראיון שניתן לאחר הבחירות האחרונות לערוץ 

 2הדגשנו את השורות האחרונות. לאחר שסופר על שחרורו של מחבל מסוים שריגל לטובת החיזבאללה, 

 3דאז גבי אשכנזי, שאלו את חברת הכנסת יזבק בעניין הזה. עולה מהריאיון בין היתר כלפי הרמטכ"ל 

 4הזה שלא ברור, בניגוד לדברים שהיא אומרת בתחילת הריאיון שהיא נגד פגיעה בחפים מפשע, אם 

 5 להבדיל מחפים מפשע חברת הכנסת יזבק סבורה ותומכת בפגיעה בחיילי צה"ל ומפקדיו. 

 6כאן  –הכנסת יזבק הגישה תשובה ביום ראשון האחרון  לאחר שהגיעו בקשות הפסילה וחברת

 7אני רוצה לפתוח סוגריים, כי זה דבר שעו"ד בן גביר העלה אותו בפעם הקודמת. בדרך כלל, לרוב, ליועץ 

 8המשפטי לממשלה ניתן לו זמן להגיב אחרי אנשים שהתבקשה פסילתם. לדעתי עקב תקלה, בפעם 

 9ז הגשנו אחרי שקיבלנו את התגובה של ד"ר בן ארי ושל עו"ד האחרונה, להבדיל מהבחירות באפריל, שא

 10בן גביר, אנחנו הגשנו ביחד, ועל כך אמר עו"ד בן גביר: זה לא בסדר, גיבשתם את עמדתכם לפני שראיתם 

 11את תשובתנו. אז נתחיל שבין הגשת התשובה היה כמובן זמן לראות אם משנים את העמדה ולא נמצא 

 12אחרי זה היה עוד שבוע עד הדיון בבית המשפט. אני חושב שכלקח מהדבר מקום לשנות את העמדה וגם 

 13שעות אחרי  24ראש הוועדה קבע שהיועץ המשפטי לממשלה יגיש את התגובה שלו רק -הזה הפעם יושב

 14שהתגובות של מי שמבוקשת פסילתם יוגשו, כדי שכבר בתגובה ניתן יהיה להביא בחשבון את העמדות. 

 15יקש, כאשר היינו מראש, שנראה מה תשיב חברת הכנסת יזבק, וחברת היועץ המשפטי לממשלה ב

 16הכנסת יזבק השיבה את אשר השיבה בתצהירה ביום ראשון. היא תדבר אחרינו, או באי כוחה, והיא 

 17 תסביר את מה שהשיבה. 

 18סבר היועץ המשפטי לממשלה שלעניין  לאחר שהוא נדרש לתשובה של חברת הכנסת יזבק

 19הריאיון יכולה לעלות מסקנה שחברת הכנסת יזבק עושה הבדל בין פגיעה בחפים מפשע לבין פגיעה 

 20בחיילי צה"ל. לפיכך ביום ראשון בערב נשלח מכתב לחברת הכנסת יזבק, שבו היועץ המשפטי לממשלה, 

 21לה מה היא התכוונה בריאיון הזה, כי בטרם יגבש עמדה, מבקש לקבל הסבר מלווה בתצהיר אישי ש

 22מהריאיון אפשר להבין ככה ואולי אפשר להבין אחרת. אני מזכיר, צריך התבטאויות או ישירות או 

 23משמעי אתה מבין את התוצאה שלהם. בתצהיר שחברת הכנסת יזבק העבירה -משתמעות שבאופן חד

 24כתבנו את זה גם בתשובתנו, הוא ליועץ ולוועדה, חשוב להגיד שמבחינת היועץ המשפטי לממשלה, ו

 25רואה בזה חשיבות רבה ביותר. חברת הכנסת יזבק הבהירה שהיא לא קראה וגם מתנגדת לפגיעה גם 

 26 באזרחים וגם בלובשי מדים. 

 27 אברהם ובר:

 28 את זה היא אמרה גם בעבר?

 29 

 30 
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 1 עו"ד ענר הלמן:

 2ל אותי. חברת אדוני, היועץ המשפטי לממשלה ביקש התייחסות. קודם כול, אין צורך לשאו

 3הכנסת יזבק תהיה אחרינו, אבל חברת הכנסת יזבק, בתצהיר שהיא הגישה לבית המשפט, זה מה שהיא 

 4 אמרה בתשובה לריאיון. 

 5 אברהם ובר:

 6 ומה היתה ההוכחה שלכם לדברים האלה?

 7 עו"ד ענר הלמן:

 8דבר נוסף שהיועץ המשפטי לממשלה ראה אותו בחשיבות רבה, וזה בתצהיר שהוגש ביום 

 9ראשון, להבדיל מהמאמר שחברת הכנסת יזבק פרסמה יומיים קודם לכן בעיתון, זה חרטה. צריכים 

 10אני חושב שכל מי שיושב באולם, החומרה  –להבין שבנושא הזה הפוסט שהיה בעניינה של דלאל מוגרבי 

 11 צמה, היא קשה ביותר. חברת הכנסת יזבק כתבה שהיא שגתה בעניין הזה, מעבר להכל. שלו, כשלע

 12 כרגיל הוועדה שואלת מדוע הגיע היועץ המשפטי למסקנה שהוא הגיע.  –עכשיו שואלים 

 13 אברהם ובר:

 14 כמה זמן יש חרטה, אין חרטה? איך זה עובד? 

 15 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 16 דבר. אל תשאל אותי שאלות. בבקשה.תן לו ל

 17 עו"ד ענר הלמן:

 18כפי שהשופט הנדל אמר בהתחלה, על פי הפסיקה של בית המשפט העליון, כדי לפסול רשימת 

 19מועמדים או מועמד, יש תנאים מאוד מחמירים שנקבעו בפסיקה. אתה צריך להוכיח שזה מטרה 

 20לוגיה של הבן אדם ושבכוונתו אחרי זה, דומיננטית, שזה לא ביטויים אקראיים, שזה חלק מהאידיאו

 21למעשה כחבר כנסת, לפעול למימוש. בעניין הזה אמרנו שחברת הכנסת יזבק קרובה ביותר, לאור 

 22חומרת הדברים שנאמרו. בדיון האחרון בבית המשפט העליון, כבוד השופט הנדל אולי זוכר, גם היועץ 

 23ל ראיות. כלומר, מתי מצטברות מספיק המשפטי לממשלה עמדתו היא שמדברים על מאסה קריטית ש

 24ראיות שמוכיחות שמועמד עונה על אחת מעילות הפסילה. בדרך כלל רוב האנשים לא אומרים משהו 

 25אחד או מצטלמים בסרט כשהם יורים ועושים פיגוע או אומרים משהו מסוים כמו: אני, בכנסת, כל מה 

 26איה ועוד ראיה ועוד ראיה מגיעות למאסה שאני אעשה זה להסית לגזענות. בדרך כלל ההצטברות של ר

 27קריטית. אבל עמדת היועץ המשפטי לממשלה בנושא הזה, והיא כבר הובאה בפני בית המשפט העליון, 

 28שיכול להיות מצב שמעט מאוד ראיות, ולפעמים אולי אפילו ראיה אחת, ראיית זהב, יכולות לבסס 
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 1שת של מועמד לבוש במדי חמאס, עם רובה, עכשיו מתפרסם סרטון בר -מאסה קריטית. דוגמה שנתנו 

 2יורה בבן אדם. מה, צריך יותר מזה? והוא אומר: יחי החמאס, עמדתם זו דרכי. אז לפעמים יכולה 

 3להיות ראיה אחת, ראיית זהב, שאומרת את זה. אבל לרוב אין דברים כאלה בעולם, והדברים האלה 

 4 הם אוסף של עוד ועוד ראיות. 

 5המשפטי לממשלה הגיע למסקנה שישנן ארבע ראיות, שחלק חמורות במקרה הנוכחי, היועץ 

 6מאוד, ואולי אפילו בסדר שהן נעשו. אולם, בסופו של דבר מדובר בארבע ראיות שנפרסות על שבע שנים. 

 7אחת מהן, הקשה ביותר, מלפני שבע שנים; אחריה, זאת בעניינו של סמיר קונטאר, היא מלפני ארבע 

 8', לפני שלוש שנים; ויש את הריאיון שחברת הכנסת 17אלערג' זה היה במרץ  ומשהו שנים; בעניינו של

 9 יזבק הסבירה מה היא אמרה בו.

 10 חה"כ אופיר כץ:

 11 החשבון הוא לכל החיים. 

 12 עו"ד ענר הלמן:

 13  - - -אדוני 

 14 חה"כ אופיר כץ:

 15 אנחנו מבינים שקשה לך להגיד. 

 16 עו"ד ענר הלמן:

 17בנסיבות אלה, כאשר מסתכלים על המבחנים שנקבעו בפסיקה, אם מדובר בביטויים חוזרים 

 18ונשנים; מאסה קריטית של ראיות שמצביעה במפורש ולאחר שחברת הכנסת יזבק נתנה את ההסברים 

 19 - - -שהיא נתנה, זה לא אומר 

 20 יעקב מצא:

 21 הנייר סופג הכול. 

 22 עו"ד ענר הלמן:

 23שכתבנו בפניכם, הוא לא תמים ואם היה חושב שהוא מאמין לכל היועץ המשפטי לממשלה, כפי 

 24מילה של חברת הכנסת יזבק, הרי לא  היינו אומרים שהיא מתקרבת לקו האסור. היינו אומרים שהיא 

 25שגתה, ומודה ועוזב ירוחם. אבל מה שאומר היועץ המשפטי לממשלה, וחשוב לזכור את זה, שעל פי 

 26 ק פועל לטובת המועמד. כל ספק פועל לטובת מועמד או רשימה. הפסיקה של בית המשפט העליון ספ

 27 
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 1 יעקב מצא:

 2 כשיש ספק. 

 3 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 4עו"ד מצא, בסוף, אחרי שהוא יגמור, אני אתן לכם ומי שירצה לשאול שאלה, ישאל שאלה, אבל 

 5 אי אפשר להעיר הערה כל דקה. בבקשה. 

 6 עו"ד ענר הלמן:

 7ופה נפתח, כי חבר הוועדה עו"ד מצא היה  –ולכן, בסופו של דבר, היועץ המשפטי לממשלה סבר 

 8שכאשר מסתכלים על אותם מקרים שהיועץ המשפטי לממשלה בפעמים  –גם בשתי הפעמים הקודמות 

 9הקודמות תמך בפסילה, כמות הראיות שהיתה והזמן שבו הראיות נאמרו שונה מאוד ממה שקורה 

 10הגב' יזבק. שוב, לא עושים שום השוואה, כל אדם עומד, וכל מועמד וכל רשימה עומדים בעניינה של 

 11בפני עצמם, ובוודאי שכל עילה עומדת בפני עצמה. אלה לא אותן עילות. אבל מי שזוכר את הבקשות 

 12בפעמים הקודמות, כמות הראיות שהצטברה באותם מקרים והמועדים שבהם אותן ראיות נאמרו או 

 13 תה שונה מהמקרה הזה. פורסמו, הי

 14ברור מאליו שכל אחד יכול להגיד שהוא מתחרט. לעשות, לעשות , לעשות, ואני  –לעניין חרטה 

 15מתחרט.  הכול נכון, אבל בסופו של דבר נושא החרטה אינו עולה בפעם הראשונה לא על שולחנה של 

 16העליון. כך לדוגמה, למי ועדת הבחירות המרכזית ולא, בשלב כזה או אחר, על שולחנו של בית המשפט 

 17, 2015ובשנת  2003שאינו זוכר, ברוך מרזל, פעמיים בית המשפט העליון התיר את ריצתו לכנסת, בשנת 

 18לאחר שהוא הודיע בתצהיר לבית המשפט שהוא לא התכוון ושהוא מתחרט. הפסילה בפעם האחרונה 

 19חרטה, היא מסוימת. אבל היתה משום שאחרי שלוש פעמים רמת האמון שאפשר לתת בסופו של דבר ל

 20 2003-גם אחרים בעבר, וזה חשוב לדעת ולא משנה מה המצב והצד ואת מי הם מייצגים, בית המשפט ב

 21ראה לנכון לקבל שאדם מתחרט. יכול להיות שאתה לא מאמין לו לגמרי ואתה מאוד מסופק,  2015-וב

 22בחור ולהיבחר, ובעיקר הזכות אבל כל עוד יש ספק, הספק פועל לטובת המועמד. אני מזכיר, הזכות ל

 23 של הציבור לבחור, אלה זכויות יסוד במשטר דמוקרטי. 

 24לכן זו עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה לאחר ההסברים שניתנו. בכך יש , שוב, הבדל. בפעם 

 25לא נתבקשה פסילתה האישית, גם לא ניתנו הסברים, עכשיו,  הקודמת, מלבד זה שחברת הכנסת יזבק

 26כשניתנו ההסברים היועץ המשפטי לממשלה סבור שנותר ספק, ספק כזה במידה שלא מצדיק פסילה 

 27 של מועמד מהבחירות לכנסת. 

 28אבל לא לעולם חוסן, ואנחנו אומרים את זה לכל מי שרץ או מעוניין לרוץ בעתיד בבחירות 

 29ה גם כב' השופט סולברג בפעם האחרונה בפסק דינו: אנשים אינם צריכים לצאת לכנסת. כתב את ז

 30 מנקודת הנחה שכל חרטה תתקבל ושכל אחד יהיו לו יותר מהזדמנות אחת.
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 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 2תודה. חבר הכנסת פורר ביקש לשאול. אני אתן גם לאחרים לשאול שאלה, אבל שאלה ולא 

 3 ום, כי בסוף אתם תקבלו שתי דקות לסכם את העניין. נא

 4 חה"כ עודד פורר:

 5אדוני, אני אוותר על שתי הדקות בסוף, כי יש לי שלוש שאלות, העיקר שאני אקבל תשובה 

 6. נציגו של היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד הלמן, אתה הפנית לתצהיר של חברת הכנסת 1לשאלות: 

 7שלכם. אבל התצהיר מתייחס אך ורק לראיון, כאשר העבירה  יזבק, משהו משמעותי בשיקול הדעת

 8המיוחסת היא בפוסט שכתבה הגב' יזבק על אותו מחבל סמיר קונטאר. הריאיון נותן לה את ההזדמנות 

 9לחזור בה מהדברים שהיא אמרה גם בפוסט וגם בדברים אחרים. היא לא חוזרת בתצהיר מהדברים 

 10ני עומדת מאחורי שני המשפטים שאמרתי. היא לא חוזרת שהיא אמרה קודמת, היא פשוט אומרת: א

 11לתצהיר היא אומרת: אני עומדת מאחורי שני המשפטים שאמרתי. היא רק אומרת:  4בה. בסעיף 

 12היא מגדילה ואומרת, כשהיא כאילו מתנצלת  6במשפטים האלה שאמרתי אין תמיכה באלימות. בסעיף 

 13בראיון. כלומר, היא אומרת: בראיון לא קראתי. היא או חוזרת בה: אני חוזרת ומדגישה שלא קראתי 

 14 לא חזרה בה מהדברים שהיא כתבה באותו פוסט. זה פעם אחת. 

 15 עו"ד ענר הלמן:

 16 יהיה יותר נוח שאני אשיב שאלה שאלה. שאלה תשאל, ואני אשיב.  

 17לתשובה הזאת, אם לא הבהרתי. כמובן שחברת הכנסת יזבק תסביר את ההסברים שלה, אבל 

 18התצהירים ההסבר שניתן על המאבק הנשי בחברה הפלסטינית ושלכן ניתנה הדוגמה של מוגרבי, מתוך 

 19הסבר דחוק ביותר. לגבי סמיר קונטאר ולגבי אלערג', ההסבר של חברת הכנסת יזבק בתצהירים שלה 

 20זה שהיא לא מתייחסת לדברים שלהם, אלא לעצם ההתנגדות שלה לסיכולים הממוקדים. זו הטענה 

 21 היר. שלה בתצ

 22 חה"כ עודד פורר:

 23 בקיצור, לא חזרה בה מהדברים. 

 24אדוני לא התייחס לנושא העלאה של פוסט מסוים שמביע תמיכה במאבק  -השאלה השנייה 

 25המזוין והמחיקה שלו, ולמשמעות של המחיקה שלו. זה פוסט מלפני שנתיים, זה לא פוסט שהיא מחקה 

 26לאחר שהיא שומעת שהולכים להגיש בקשה לפסילתה, הפוסט נמחק.  בלי קשר למציאות.  במקרה, מייד

 27 זה לא חרטה, זה שיבוש ראיות. 

 28 עו"ד ענר הלמן:

 29  - - -אני לא יודע אם זה שיבוש ראיות במובן המשפטי. מוטב היה לפוסט הזה 
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 1 חה"כ עודד פורר:

 2 העלמת ראיות. תקרא לזה איך שאתה רוצה. 

 3 עו"ד איתמר בן גביר: 

 4 ושים אם מרזל היה עושה את זה?מה הייתם ע

 5 חה"כ עודד פורר:

 6 אני יודע לשאול היטב את השאלות, חברים. אל תעזרו לי. 

 7 עו"ד ענר הלמן:

 8אני חושב שכולנו נסכים שמוטב לפוסט הזה שלא היה מועלה מלכתחילה והיה מוטב שהיה 

 9תו מלכתחילה. אני רק נמחק דקה אחרי שהוא מועלה, אם הוא כבר הועלה, כי לא היה צריך להעלות או

 10יכול להגיד לאדוני שאני  מניח שחברת הכנסת  יזבק הניחה, מאז ההליכים בכנסת הקודמת, שתוגש 

 11 בקשה לפסילתה. 

 12 חה"כ עודד פורר:

 13 לא, המחיקה בוצעה מייד אחרי ההודעה שתוגש. 

 14 עו"ד ענר הלמן:

 15 ילה. אדוני, שאלת, והתשובה היא שכל מי שעיניו בראשו ידע שתוגש בקשת פס

 16 חה"כ עודד פורר:

 17 זאת אומרת, תוגש בקשה, אז מעלימים ראיות. 

 18גם כאן, אני ציטטתי את כבוד השופט הנדל שאומר שהחרטה או החזרה של  –לעניין החרטה 

 19המועמד זה לא מבחן הצהרתי וזה צריך להיות חזרה מאחת העילות הקשורות לאחת העילות החקוקות 

 20לחזרה. על פניו, גם מהתצהיר וגם ממה שאדוני מספר, בחזרה שלה וצריך לבחון  אם יש בסיס אמיתי 

 21הכול כללי, הכול באוויר, אין אמירה ברורה שאומרת שאסור לפגוע בחיילים, נקודה. לא בחיילים, לא 

 22במתנחלים, לא באף אחד. תמיד אמירות כלליות. האמירות שלה בפוסטים לא היו כלליות, היו 

 23 יפית. ספציפיות. יש מקום לחרטה ספצ

 24 עו"ד ענר הלמן:

 25אמרנו, אם היועץ המשפטי לממשלה היה משתכנע בכל מה שכתוב, הרי הוא לא היה אומר 

 26שחברת הכנסת יזבק הגיעה קרוב מאוד לקו האסור. השאלה אם נותר ספק, אדוני. זו השאלה. ספק 

 27 משפטי בהתייחס למספר הפוסטים. 
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 1 חה"כ עודד פורר:

 2 בדברים שלה כחרטה או חזרה בה מהם.אני חייב לומר שאני לא רואה 

 3 עו"ד ענר הלמן:

 4 בהתייחס למספר הפוסטים ולמועד. 

 5 יגאל הררי:

 6זה היה שניים ואתם  ממתי זה מצטבר למאסה קריטית? מה זה מאסה קריטית? אצל ברוך מרזל

 7אומרים שהיה עוד מקרה שהיה קרוב לבחירות. פה אנחנו רואים שלפני כמה ימים היא הורידה פוסט. 

 8לבין מי שבאמת עושה את   –ברוך מרזל, גופשטיין  –השאלה היא למה הדין שונה בין עוצמה יהודית 

 9 כל ההסתות? 

 10 עו"ד ענר הלמן:

 11 - - -הקודמות  אני לא זוכר רק אם אדוני היה בוועדות

 12 יגאל הררי:

 13 השנים האחרונות אני פה.  25-היה. בוא נגיד שב

 14 עו"ד ענר הלמן:

 15אז אדוני בוודאי זוכר את בא כוח היועץ המשפטי לממשלה עומד פה לפני הבחירות באפריל, 

 16לפני הבחירות בספטמבר, ואומר לכבודכם שאין מקום לפסול את עו"ד בן גביר ואין מקום לפסול את 

 17 - - -ה יהודית עוצמ

 18 עו"ד איתמר בן גביר:

 19 מה ההשוואה בכלל?

 20 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 21 סליחה, זה לא אומר שאתה יכול להתערב. 

 22 עו"ד איתמר בן גביר:

 23אדוני, הוא הזכיר אותי, אז אני צריך להגיב. הוא רשאי להזכיר אותך וזה לא אומר שאתה יכול 

 24 להתערב. 

 25 
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 1 נר הלמן:עו"ד ע

 2 גם אם הוא חשב שלמי מהם יש התבטאויות קשות וכיוצא באלה. 

 3אני מפנה את חברי הוועדה למה שכתבנו. זו היתה הטענה בתצהיר: אני לא   -לענייני אסירים 

 4הולכת לשבח את מעשיהם חלילה וחס, אני שמחה שהם משתחררים, אני מברכת אותם. זה התצהיר 

 5הוועדה יסתכלו, בכל הפוסטים לגבי האסירים, מה שמובע בהם זה של חברת הכנסת יזבק. אם חברי 

 6השמחה לשחרור, והטענה שלה: אני לא מברכת את המעשה, אלא מברכת את הבן אדם שהשתחרר. זו 

 7הטענה בתצהירים. זה כמו שנעשה למשל בפוסט שהיא העבירה על סמיר קונטאר, ששם נאמר "השהיד 

 8זו הטענה שלה: כל הזמן אני מברכת את  –סטים על האסירים הלוחם". זה משהו אחד. אבל לגבי הפו

 9 השחרור ולא מעודדת את המעשים שהם עשו. זו הטענה בתצהיר. 

 10באופן כללי, מאסה זה אומר שיש מספיק ראיות שמשכנעות במידה שמצדיקה  -לגבי המאסה 

 11, אבל כבר אמרנו לפסול מועמד או רשימה ולפגוע בזכות להיבחר. לרוב זו תהיה הצטברות של דברים

 12שעמדתנו היא שיכול להיות שזה יהיה מעט דברים ולפעמים, במקרים נדירים, זה יכול להיות גם אפילו 

 13ראיית זהב אחת. במקרה הזה, לאור מספר הפוסטים שהיועץ המשפטי לממשלה רואה אותם כקשים 

 14אחרי השני במהלך מאוד והפריסה שלהם, שלא מדובר, כמו שהיינו פה בחודש אפריל, בפוסטים אחד 

 15, היועץ המשפטי לממשלה אומר שזה 2019-וראיון ב 2017, 2015, 2017-השנה האחרונה, אלא פוסט מ

 16 כמעט, אבל לא מספיק כדי לפסול מועמד. 

 17 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 18 חבר הכנסת ארבל, בבקשה. 

 19 חה"כ משה ארבל:

 20בצורת בכינרת, לפני כמה שנים, כשהגענו לקו האדום היתה עצה להזיז את  בימים בהם היתה

 21ופה באמת צריך  –הקו האדום ולהסיט אותו טיפה למטה, כדי שלא נגיע לקו האדום. התחושה בציבור 

 22שלגבי שאלת המאסה הקריטית משחקים עם הקו האדום.  –לעשות הכול כדי לחזק את אמון הציבור 

 23מדיניות ברורה. כאשר מדובר באנשים שהסיתו לרצח, כל דמיה של משפחת הרן אין עמדה ברורה, אין 

 24זועקים מהאדמה, מהסלע, וכאשר מדובר במקרים כל כך קשים, אנחנו, הרוב היהודי במדינת ישראל 

 25רוצה להכיל את המיעוט הערבי ולשם כך מסיט את הקו האדום של המאסה הקריטית. בעיניי אנחנו 

 26אם מדובר במועמד שאיננו יהודי וגם אם המועמד יהודי, כאשר עילות סעיף  צריכים לייצר מצב שגם

 27א לחוק מתקיימות, חייבים לייצר אחידות בתהליך הזה באופן שיהיה ברור לכולם שאין כאן עמדות 7

 28 שונות.

 29עמדת היועץ המשפטי לממשלה במקרה הזה היא עמדה נוספת  –נקודה נוספת לפני שתשיב 

 30ם השופט ביקש מכם להשיב את עמדתכם, אבל אני חושב שעמדת היועץ שהיא לא מחויבת. אומנ
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 1המשפטי לכנסת  לא יכלה גם כן להינתן. לא בהכרח מדובר כאן בהליך שיפוטי שמתחייבת עמדתו של 

 2היועץ המשפטי לממשלה. אין כאן ממשלה בעניין הזה ולכן עמדתכם היא עמדה חשובה, חשוב שייאמר 

 3 וספת כמו עוד עמדה שיש כאן. עם כל הכבוד לכבודו, חשוב שזה ייאמר. לפרוטוקול, אבל היא עמדה נ

 4 חה"כ אוסאמה סעדי:

 5 יש ממשלה לדברים אחרים. 

 6 עו"ד ענר הלמן:

 7 - - -א 7ככול שחבר הכנסת ארבל סבור שיש מקום לעשות הבהרות/תיקונים/שינויים בסעיף 

 8 חה"כ משה ארבל:

 9 תו. כוונת המחוקק, תשאל אותו. נעשה. חבר הכנסת פורר פה לידי, הוא תיקן או

 10 חה"כ דוד ביטן:

 11עושים תיקון וזהו. אתם מתייחסים לזה איך שאתם רוצים, זה הכול. בשביל מה לתקן את 

 12 החוק? בואו לא נתקן את החוק. 

 13 אברהם ובר:

 14 אני חושב שכל הדיון פה מיותר. 

 15 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 16 בבקשה, תשיב. בוודאי לא מיותר.  

 17 אברהם ובר:

 18 כבוד השופט, אם היה בסמכותך לבטל את הדיון הזה, זה היה יותר טוב.  

 19 עו"ד ענר הלמן:

 20אם הכנסת סבורה שעדיין יש צורך בתיקונים, הכנסת היא נציגת הריבון והיא סוברנית להחליט 

 21 א לחוק יסוד: הכנסת. 7על תיקונים, כמו שהיא עשתה עד היום בסעיף 

 22סעיף השני, אני אעמיד דברים על דיוקם. ליועץ המשפטי לממשלה יש מעמד בחוק לגבי ה

 23הבחירות בהליכים כאן. למשל, היועץ המשפטי לממשלה יכול לערער על החלטות של ועדת הבחירות 

 24 א. 64המרכזית וכיוצא באלה. אני מפנה את אדוני לסעיף 

 25 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  32עמוד 

 1 חה"כ דוד ביטן:

 2 אבל לא חייבים תגובה. 

 3 :עו"ד ענר הלמן

 4 אנחנו פה בכל מקרה, כי הוועדה ביקשה. 

 5 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 6 חבר הכנסת כץ, בבקשה. 

 7 חה"כ אופיר כץ:

 8העלינו את הפוסטים עם ראאד סלאח ולא קיבלנו התייחסות, אלא אמירה כללית איך אתם 

 9סלאח הוא אסיר משוחרר, כי הוא ישב כמה פעמים  מתייחסים לאסירים משוחררים. נכון שראאד

 10בכלא, אבל הוא גם אדם שהואשם ומחכה עכשיו לגזר הדין שלו. לא היתה כל התייחסות לפוסט הזה. 

 11איך אתם רואים את זה? התייחסתם כאמירה כללית לאסיר משוחרר. הוא גם אסיר משוחרר, אבל יש 

 12 לזה לא היתה התייחסות. נגדו גם כתב אישום והוא מחכה לגזר דין שלו. 

 13 עו"ד ענר הלמן:

 14 אמרנו, ההתייחסות לסוגיית האסירים של חברת הכנסת  יזבק היא כללית. 

 15 חה"כ אופיר כץ:

 16 אבל הוא לא אסיר משוחרר. כרגע הוא בן אדם שהורשע ומחכה לגזר הדין. 

 17 עו"ד ענר הלמן:

 18, להסביר את העמדה בכל נושא האסירים החובה להסביר היא כמובן על חברת הכנסת יזבק

 19האישית שלה בנושא הזה. זו העמדה שלהם. אנחנו כמובן מתנגדים לעמדה זאת, שוללים, לשיטתנו היא 

 20לא נכונה. לטענתם הם נגד מעצרים מינהליים, הם טוענים נגד התנאים שנותנים לשיטתם לאסירים 

 21רים האלה. אני מניח "הם", מי שאומר את הדב –ביטחוניים. הם טוענים שמדינת ישראל מתייחסת 

 22  - - -שחברת הכנסת יזבק תגיד שזו עמדתה 

 23 חה"כ אופיר כץ:

 24אבל העמדה היא לגבי אסירים משוחררים שרוצים לקלוט אותם מחדש בחברה. פה זה בן אדם 

 25לפני שהוא נכנס לכלא. אז איך אנחנו מסתכלים על זה? לא היתה התייחסות שלכם. אתם הייתם 

 26וכחה שלנו, ולא התייחסתם. התייחסתם בכלליות לאסיר משוחרר, והוא לא צריכים להתייחס, כי זו ה

 27 בתקן של אסיר משוחרר. 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  33עמוד 

 1 עו"ד ענר הלמן:

 2את זה אדוני ישאל. העמדה שלהם אינה רק לגבי משוחררים. מי שמכיר, יש בג"ץ על ביקורים 

 3ם רק בזה של חברי כנסת אצל האסירים הביטחוניים, לגבי התנאים שלהם עכשיו . הם לא מסתפקי

 4שהם הולכים ומצטלמים כשמישהו משתחרר. אני חושב שכל חבר כנסת יודע את זה. אדוני חבר כנסת. 

 5זה לא רק אחרי שחרורם. הם טוענים שהכול לא בסדר, שמדינת ישראל פועלת לא בסדר. אנחנו, כמובן, 

 6 חושבים שזה לא נכון לחלוטין. 

 7 חה"כ אוסאמה סעדי:

 8 קידו הקודם את הביקור שלנו כחברי כנסת אצל האסירים.חבר הכנסת כץ היה מאשר בתפ

 9 חה"כ אופיר כץ:

 10 בחיים לא. 

 11 חה"כ אוסאמה סעדי:

 12 אתה והשר שלך. 

 13 חה"כ אופיר כץ:

 14 בחיים לא. אנחנו הפסקנו את זה. הפסקנו את החגיגה זאת. 

 15 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 16 צא. זה לא הנושא. עכשיו נשמע את עו"ד מ

 17 חה"כ אוסאמה סעדי:

 18 ביקורים של הרשימה המשותפת אצל אסירים ביטחוניים. 

 19 חה"כ אופיר כץ:

 20 הפסקנו לכם את החגיגה הזאת. 

 21מחפשים כל הזמן תצהירים וכל מיני הצהרות כלליות. כדי לבדוק את האמינות למה לא לשאול 

 22הוא הלוחם השהיד? למה לא  שאלה פשוטה: האם סמיר קונטאר הוא מחבל מתועב או שסמיר קונטאר

 23 שואלים אותה את זה ונראה את התשובה?

 24 עו"ד ענר הלמן:

 25 סמיר קונטאר הוא מחבל מתועב.



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  34עמוד 

 1 חה"כ אופיר כץ:

 2אני לא שואל אותכם. אתם צריכים לשאול את מי שמועמדת לפסילה. לשאול אם הוא מחבל 

 3 או לוחם שהיד.

 4 עו"ד ענר הלמן:

 5ש לו מחשבות שלו ודעות שלו ומה הוא אומר אולי בבית אני חושב שזה ברור לכולם. כל אדם י

 6שלו, אולי למשפחה שלו. גם אם הדברים הם האיומים ביותר, על מחשבות של אדם לא פוסלים אותו 

 7מלרוץ לכנסת. העילה צריכה להיות שבמעשיו, לרבות התבטאויותיו, יש תמיכה במאבק מזוין של מדינת 

 8  - - -ול לבוא ולהגיד אויב או של ארגון טרור. לכן אדם יכ

 9 חה"כ עודד פורר:

 10 זה לא היה בבית, הכול היה בפייסבוק. 

 11 עו"ד ענר הלמן:

 12אדם יכול להגיד: לא רוצה לענות לך. השלילה לא הופכת את זה לראיה חיובית, הרי צריכה 

 13 להצטבר מאסה של ראיות.

 14 חה"כ אופיר כץ:

 15 היא כתבה את זה. 

 16 עו"ד ענר הלמן:

 17 דלאל מוגרבי היא כתבה דברים שאמרנו שהם מעוררים שאט נפש.היא הדהדה. לגבי 

 18 יעקב מצא:

 19אתם הסתפקתם במה שחברת הכנסת יזבק אמרה, שהפוסט שלה היה קשור לחיסולים 

 20ממוקדים, שהיא נגד חיסולים ממוקדים. אם חברת הכנסת יזבק היתה מוציאה פוסט בפייסבוק והיתה 

 21ה מי הבן אדם, ניחא. אבל מה הקשר בין הטענה של יזבק אומרת: אני נגד חיסולים ממוקדים לא משנ

 22בתצהיר, שהיא נגד חיסולים ממוקדים, לבין להלל ולפאר את הרוצח המותעב עצמו?  יש הבדל בין לומר 

 23אני הגישה שלי, כחברת כנסת, נגד חיסולים. הוא צריך לעמוד למשפט. שתגיד את זה, לא היו אומרים 

 24לקבל טענה כזאת כאשר היא מפארת ומהללת את המעשים עצמם  כלום, זו דעתה. אבל איך אפשר

 25 וקוראת למבצעי המעשים "שהיד" וכינויים אחרים.  

 26 

 27 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  35עמוד 

 1 עו"ד ענר הלמן:

 2חברת הכנסת יזבק הוסיפה עליו דברים. לגבי הפוסטים האחרים  2017-אמרנו, לגבי הפוסט מ

 3תזכרו את פסק  –גב, גם מקובל היא הדהדה אותם, העבירה. אלה דברים שהיו בתוך הפוסטים. דרך א –

 4הדין של כב' השופטת ברק ארז, כן, בכיכר העיר החדשה שנקראת אינטרנט אתה יכול לדבר בעצמך 

 5 אומר אותם.  -ואתה יכול פשוט להעביר דברים שאחרים אומרים ומי שמעביר ומשתף אותם 

 6 יעקב מצא:

 7 אבל לגבי קונטר היא כתבה, היא לא העבירה. 

 8 עו"ד ענר הלמן:

 9 לא, זה בתוך הפוסט. 

 10בסופו של דבר, ואת זה חשוב להדגיש, כי חברי הוועדה שואלים שאלות נוקבות, עמדתו של 

 11ספק מסוים,  –היועץ המשפטי לממשלה היא שבסופו של התצהיר יש ספק מסוים. זה מה שהוא אומר 

 12ול בסדר, ולכן הוא חושב שאין עילת פסילה. זה לא מצב שבו היועץ המשפטי לממשלה אומר: הכ

 13 השתכנעתי שהכול בסדר.. 

 14 יעקב מצא:

 15אז למה, כדי להסיר את הספק לחלוטין, היועץ המשפטי לממשלה לא ביקש ממנה בתצהיר 

 16שתגנה את המעשים של האנשים האלה, ואז יבוא שלום על ישראל והיתה באה לוועדה ואיכשהו, ניחא, 

 17צעד אחד קטן קדימה ולשאול: האם את אפשר היה לקרוא את זה. למה היועץ המשפטי לא יכול ללכת 

 18 מתחרטת על מעשים אלה?

 19 עו"ד ענר הלמן:

 20אמרתי בפתיחה, חברת הכנסת יזבק כתבה כבר בתצהיר הראשון: שגיתי. שגיתי, זה אומר 

 21 טעיתי. הרבה פעמים אנשים מתחילים לתרץ, היא אמרה: שגיתי.

 22 יעקב מצא:

 23סמיר קונטאר; אני מגנה את הפעולות  באותיות  קידוש לבנה: אני מגנה את הפעולות שביצע

 24 שביצע המחבל א', ב', ג'. אין יותר פשוט מזה.

 25 עו"ד ענר הלמן:

 26 ...מה שהיועץ המשפטי לממשלה, אחרי שהוא ראה "שגיתי" לגבי הפוסטים הראשונים 

 27 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  36עמוד 

 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2 אבל על ברוך מרזל אף פעם לא היה "שגיתי".

 3 השופט ניל הנדל:יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' 

 4 מר ערן יאראק, בבקשה. בזה נסיים את השלב הזה.  

 5 ערן יאראק: 

 6לעמדתכם וגם בעל פה ציינת שיש חרטה שהביעה. אולי לא קראתי מספיק בעיון, בניגוד  4בסעיף 

 7 לשני התצהירים, אבל אולי תוכל להפנות אותי היכן אותה חרטה? 

 8 עו"ד ענר הלמן:

 9 רש "שגיתי".חברת הכנסת יזבק כתבה במפו

 10  קריאה:

 11 אתה עורך דין שלה?

 12 עו"ד ענר הלמן:

 13 ממש לא!

 14 אני בא כוח היועץ המשפטי לממשלה. 

 15 ערן יאראק:

 16חרטה זה משהו מאוד משמעותי ורציני. אתה דיברת גם על כך בעל פה ואפילו ציינת את זה 

 17אתם גם כותבים את זה. אני לא מצאתי את זה, אבל אולי תפנה אותי היכן  4יותר מפעם אחת, ובסעיף 

 18 אותה חרטה. 

 19 עו"ד ענר הלמן:

 20תבתי, היתה שגויה : ההתנסחות שלי בפוסט, זה שכ21, פסקה 9עו"ד ג'בארין אומר בעמוד 

 21 ובעייתית. 

 22 ערן יאראק:

 23כלומר, במקרה הטוב, מפוסט אחד יש איזה מין חרטה במילים קלות, אבל לא מכלל הדרך שלה  

 24 ומכלל הנושא. 

 25 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  37עמוד 

 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 2 נצא עכשיו להפסקה של עשר דקות. תודה לכם.  

 3 

 4 (11:05בשעה  ונתחדשה 10:50)הישיבה נפסקה בשעה 

 5 

 6 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 7 אנחנו מבקשים להמשיך. בבקשה.  

 8 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 9 דקות.  30 יחדיו עו"ד חסן ג'בארין ולאחר מכן חברת הכנסת יזבק. עומדות לרשות שניכם 

 10 עו"ד חסן ג'בארין:

 11כבוד יו"ר הוועדה השופט הנדל, חברות וחברי הוועדה, אני, כעורך דין שמייצג את חברת הכנסת  

 12יזבק, בחרתי ברור, מתוקף התפקיד הזה, לא לנאום מהכתוב כי אני צריך להגיב על עיקר הטענות 

 13 שהועלו על ידי המבקשים. 

 14יתה מוטעית. היא ה 2013-ברור לחברת הכנסת יזבק שהפוסט שהוציאה וההתנסחות שניסחה ב

 15אמרה שזו טעות: שגיתי ולא אתנסח בצורה כזאת, ולא תיארתי לעצמי. הדברים האלה נמצאים בעמוד 

 16, בתצהיר שלה. אבל היא לא התעוררה בבוקר לכתוב את מה שהיא כתבה. כדי שאדם הגון, 21, פסקה 9

 17גם את הקונטקסט של  דובר עברית, צריך להבין את התרבות הפוליטית הערבית בישראל, עליו להבין

 18הדברים. הקונטקסט היה בערבית, זה היה שיח שהתלהם נגד מעמד נשים ערביות וכדי לנצח את 

 19הוויכוח כתבה את מה שכתבה. יכול להיות שאנשים לא מאמינים לערבי כי הוא תמיד חשוד, אבל 

 20ותם תאריכים, כשהולכים לסביבת הפוסט הזה ורואה על מה היה השיח, הוא יופתע שבאותו מועד, בא

 21היתה גם ביקורת על ההנהגה הערבית וגם על חמאס וגם על אחרים. זה הקונטקסט, אבל אני לא אומר 

 22, בקונטקסט אחר. היא לא תיארה לעצמה שזה 2013-והיא לא טוענת שהפוסט הוא קל. אבל זה היה ב

 23 יגיע לעברית.

 24את לאלימות? אין אף אחד. אבל החשוב ביותר, האם יש ערבי אחד או ערבייה שהבינו שהיא קור

 25כי מי שרואה את המשוב באותם מועדים, רואה על מה היה הדיון. זה לגבי הפוסט הראשון. לגבי הפוסט 

 26 הראשון, היא מכירה בעובדות, אבל היא נותנת להם את הקונטקסט. 

 27היא הסבירה יותר מפעם ומייד, מתוך אחריות פוליטית כחברת  –לגבי הפוסט של קונטאר  

 28כשהיא קראה את ההערות של הנשיאה חיות שהפוסט הזה מצריך הסבר, באותו שבוע פרסמה  כנסת,
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 1מאמר בעברית כדי להסביר למה היא התכוונה. ושוב, אף ערבי לא חשב ולא סבר שהיא כותבת בערבית 

 2 כדי להלל את המעשה המזעזע של קונטאר.

 3 יעקב מצא:

 4 שזה עוד יותר מדהים. 

 5 עו"ד חסן ג'בארין:

 6 אותך הרבה דברים, אבל זו לא תדהמה שהרבה דברים מדהימים אותך. ידהימו 

 7 עו"ד איתמר בן גביר:

 8 אבל אתה מזלזל בכל החברה הערבית. אתה מתסיס את כל החברה הערבית. 

 9 עו"ד חסן ג'בארין:

 10 מבחינתך כל החברה הערבית אויב.  

 11 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 12 סליחה, לא להעיר. זה לא ויכוח, אתה צריך לשמוע. קשה לך? תשב.  

 13 עו"ד חסן ג'בארין:

 14ואפילו לא תיארה לעצמה להיות בפוליטיקה, אבל  27היה כשהיתה בת   2013-הפוסט הזה מ 

 15היא לא אומרת אני לא מתנסחת אחרת בגלל שאני בפוליטיקה, אלא בגלל שזה לא מייצג אותי. אבל 

 16וחמש או שבע שנים  90-עו"ד בן גביר, בחישובים של תקופת הזמן לא הלכו לשנות הכאשר אישרו את 

 17 אחורה על ההרשעות הפליליות שלו ועל תמיכה בארגון טרור.

 18 עו"ד איתמר בן גביר:

 19 שנה, יש התיישנות.  19

 20 עו"ד חסן ג'בארין:

 2019-21ת הלכו לתקופה האחרונה. מבחינת חברת הכנסת יזבק התקופה האחרונה אמורה להיו 

 22 . אפס ראיות.2019

 23 חה"כ עודד פורר:

 24 לא נכון.

 25 
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 1 עו"ד חסן ג'בארין:

 2 תזכיר לי, אני אגיע לשיח' ראאד סלאח.  –שיח' ראאד סלאח 

 3 חה"כ אופיר כץ:

 4 אמיר מח'ול. 

 5 עו"ד חסן ג'בארין:

 6 ואמיר מח'ול.  

 7 חה"כ אופיר כץ:

 8 אה, יופי.  

 9 עו"ד חסן ג'בארין:

 10 , אם אתם רוצים. יפה. וראווי סולטאני 

 11 חה"כ אופיר כץ:

 12 זה כבר שלוש. זה לא אפס.  

 13 יעקב מצא:

 14הרי רק עכשיו היא, שתמיכה בקונטאר זה לא תמיכה בטרור. לפני כמה ימים היא אמרה  

 15 שתמיכה בקונטאר זה לא תמיכה בטרור. 

 16 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 17עו"ד מצא, סליחה, אתה לא יכול להעיר מתי שאתה רוצה. אני אתחיל לקרוא לך לסדר, ואני  

 18לא רוצה לעשות את זה. אבל אי אפשר, הוא רשאי לטעון ותשמעו. זה שאתם לא מגיבים לא אומר שהוא 

 19 משכנע אתכם. זה אומר שיש לו אפשרות להשיב, זה הכול. 

 20 עו"ד חסן ג'בארין:

 21שהו של אדם לבין נושא אחר. אם אני מבקר אסיר בכלא, האם אני מזדהה לגבי ההבחנה בין מע 

 22עם המעשים שלו? היא הבהירה בתצהיר שלה, וזו לא הפעם הראשונה שהיא מבהירה, אלא גם חברי 

 23כנסת אחרים. בבחירות האחרונות, באוגוסט, הרשימה המשותפת גם הבהירה. בבחירות שלפני כן, 

 24הבהירו. גם בפסילות אחרות שקדמו הובהר הדבר שיש עמדה עקבית, באפריל, גם הרשימות הערביות 

 25ונכונה, לוועדת המעקב העליונה, כן, לבקר אסירים משוחררים. לא כדי להזדהות עם המעשים שלהם, 

 26אלא במטרה לשלב אותם בעשייה הפוליטית. ההבחנה הזאת ברורה. כשהיא נגד מעצרים מינהליים, זה 
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 1יום עתירות -ה זה או אחר. אני, כעורך דין למען זכויות אדם, מגיש יוםלא אומר שהיא מזדהה עם מעש

 2נגד מעצרים מינהליים. כאשר היא בעד שביתת רעב של אסירים, זה לא אומר שהיא מזדהה עם מעשיהם 

 3של האסירים. גם אני עם שביתת הרעב, בגלל שאני טוען, בתחום שלי כעורך דין זכויות אדם, שיש 

 4יטחוניים ואסירים פליליים, אבל אני לא מזדהה עם אף מעשה, לא של הפליליים אפליה בין אסירים ב

 5 ולא של הביטחוניים. לכן לאדם ההגון ההבחנה הזאת צריכה להיות חשובה. 

 6מה המבחנים אומרים? כפי שציין כב' השופט הנדל, התמיכה במאבק מזויין של ארגון טרור  

 7ארגון טרור. התמיכה חייבת להיות פעילה. כדי לפסול צריכה להיות תמיכה פעילה במאבק מזויין של 

 8אדם, התמיכה לא צריכה להתבטא כפעילה פעם אחת או פעמיים, היא צריכה להיות אג'נדה פוליטית. 

 9כלומר חוזרת על עצמה יום ולילה. כשבית המשפט פסל שני גזענים, הוא לא אמר שהאידיאולוגיה שלהם 

 10עקבי על המעשים וההתבטאויות הגזעניות. בית המשפט אמר:  גזענית, אלא בגלל שהם חוזרים באופן

 11 הראיות העיקריות שלי זה הקלטות של הקול שלהם. 

 12על בסיס זה אם הם רוצים לפסול מישהו או מישהי על תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור, 

 13מעשים שלו. כפי שהגזען צריך לעמוד ולהיראות כגזען בכל רמ"ח אבריו, הטרוריסט צריך להיות בכל ה

 14אבל, בואו נסתכל עכשיו על העובדות. בעובדות שלפניכם אין ראיה אחת, ממש אחת, שמעידה שחברת 

 15. היא לא היתה, 33שנה ולא לפני  20הכנסת יזבק אמרה, התבטאה, ביטוי, לא לפני עשר שנים ולא לפני 

 16ם שהוא טרוריסט ואין היום היא הצעירה ביותר בכנסת. אין מילה אחת. איך יכול להיות שפוסלים אד

 17לו אף התבטאות אחת שתומכת בטרור, תומכת באלימות? אין מילה. אבל לא רק אין מילה, אין מילה 

 18כדי לדייק, בהינתן ההסבר לגבי מוגרבי, אין גם מילה אחת שכתבה שהיא תומכת באלימות.  –אחת 

 19-. מביאים לנו אחד מ1,361 -מביאים פוסטים בודדים. אתם יודעים כמה פוסטים יש לה? ספרנו אותם 

 20 .2015-ואחד מ 2013

 21לפחות חוקרים אותו  –כי תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור זו עבירה פלילית  –הטרוריסט 

 22 במשטרה. חברת הכנסת יזבק מעולם לא נחקרה במשטרה. 

 23 עו"ד איתמר בן גביר:

 24 אתה יודע למה.   

 25 עו"ד חסן ג'בארין:

 26 לא כמוך, לא כמוך. אתה נחקרה, ונעצרת, והואשמת והורשעת. לא כמוך.  

 27 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 28 לא להפריע.  

 29 
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 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2 הוא פונה אליי ואני צריך לענות לו. מה זה?  

 3 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 4 ענה לך.  לא, אתה פנית אליו והוא 

 5 עו"ד איתמר בן גביר:

 6 46כבוד השופט הנדל, אתה צריך לשמור על שמי. לא יכול להיות שהוא יגיד לי דברים. מה זה?   

 7 זיכויים יש לי. 

 8 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 9 עו"ד בן גביר, אתה לא הנושא.  

 10 חה"כ אוסאמה סעדי:

 11 כמה הרשעות יש לך? 

 12 בן גביר:עו"ד איתמר 

 13 -לא ניתן לפענוח-

 14 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 15 עו"ד בן גביר, תשב. אם יש צורך, אני אגן על שמך. אל תתערב.  

 16 עו"ד חסן ג'בארין:

 17כב' השופט הנדל, אני בטוח שחברת הכנסת יזבק גם תאשים אותי שאני משווה אותה עם בן  

 18י כמו בן גביר, כי אחרת הוא היה בכלא. אם אדם כמו בן גביר, הוא גביר, ואני מודה שאין אדם ערב

 19 בכלא. 

 20 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 21 סליחה, זה לא במקום. אתה תטען לגבי העניין. אנחנו דנים בחברת הכנסת, זה הנושא.  

 22 עו"ד חסן ג'בארין:

 23היא מעולם לא אמרה מילה אחת שתומכת, מעולם לא כתבה, לא בנאומים שלה, לא בהרצאות  

 24שלה וגם לא במאמרים שהיא כותבת. אין הקלטה אחת, כמו הגזענים שהוצאו מחוץ לחוק, שהיא 

 25 אומרת את הדברים האלה. 
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 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2 אתה אומר את זה.  

 3 עו"ד חסן ג'בארין:

 4 לא, בית המשפט העליון אמר את זה.  

 5 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 6 סליחה, בהשוואות אין התאמה לגבי המקרה הזה.  

 7 עו"ד חסן ג'בארין:

 8זה מעיד בדיוק על הפער בין העובדות והמשפט. שיח' ראאד  –שאלת לגבי שיח' ראאד סלאח  

 9ור. שיח' ראאד סלאח לא מואשם ולא יואשם. אם הוא מנהל סלאח לא מנהל מאבק מזוין של ארגון טר

 10שאלת  –פחם. אגב, הביקור של חברת הכנסת יזבק -מאבק מזוין של ארגון טרור, הוא לא היה באום אל

 11איך קרה?  הוא במעצר בית. הביקור של חברת הכנסת יזבק והמשלחת של הרשימה  –ואני עונה 

 12 במעצר בית, באישור בית המשפט השלום בחיפה. המשותפת אצל שיח' ראאד סלאח היה כשהוא

 13 שו בדאק אחסן מן הכ?  

 14 חה"כ אופיר כץ:

 15נו, אז? אז מה זה אומר? כמה פעמים הוא ישב בכלא על עבירות ביטחון? כאילו שעכשיו הוא 

 16 יקבל פרס נובל לשלום. 

 17 עו"ד איתמר בן גביר:

 18 איך קוראים לשופט בחיפה?

 19 עו"ד חסן ג'בארין:

 20י מסיים. תמיד יש לכם טעות משפטית גדולה. רציתי לגלות לכם, חשבתי שאני שימו לב, ואנ

 21אחסוך את זה לבית המשפט העליון, אבל האינסטינקט שלי אומר שלא. אנחנו מדברים על תמיכה 

 22במאבק מזוין של ארגון טרור. בית המשפט העליון אמר שארגון טרור המוגדר כארגון טרור צריך להיות 

 23לושת הדוברים שדיברו והבקשות לא הזכירו ארגון טרור אחד שמוגדר על פי המשפט ספציפי ומוגדר. ש

 24 הישראלי. לא היה אחד מכם, תסתכלו על הפרוטוקול. אז על מה אנחנו מדברים?

 25 עו"ד איתמר בן גביר:

 26 מה זה אש"ף? זה ארגון טרור. 
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 1 עו"ד חסן ג'בארין:

 2לי ביקורת, יש לי הסתייגות על מה אז על מה אנחנו מדברים, חבר'ה? יש פער עצום. אם יש 

 3 שציין היועץ המשפטי לממשלה, אבל זה לא הזמן. אני אחסוך את זה לבית המשפט העליון. 

 4אני מעביר את הזמן שנותר לחברת הכנסת יזבק. הייתי צריך לדבר אחריה כדי לא לקחת מהזמן 

 5 שלה. אני מקווה שיתאפשר לה והיא תיתן את דבריה.

 6 יגאל הררי:

 7 אפשר לשאול אותו שאלה?  

 8 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 9דקה. עכשיו נשמע מחברת הכנסת יזבק. אני רוצה להסביר, ואני אקפיד על זה, שהיא לא עומדת  

 10לחקירה נגדית. היא תאמר את הדברים שהיא רוצה לומר. אם קשה לכם לשמוע את זה, תצאו החוצה, 

 11 ברים שהיא רוצה לומר. לא יהיו שאלות לאחר מכן. אבל היא תאמר את הד

 12 עו"ד איתמר בן גביר:

 13 למה, אדוני? את מרזל כן חקרו. את מרזל, אותי ואת גופשטיין כן חקרו. שאלו אותנו.  

 14 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 15 כי אני מנהל את זה ולא אתה. אתה תשב. אמרתי שלא תהיה חקירה נגדים.  

 16 עו"ד איתמר בן גביר:

 17 למה?  

 18 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 19כי אני מנהל את זה וכך אני חושב שזה נכון. אני לא צריך להצדיק את עצמי, ואני חושב שכנראה 

 20גם אז לא היו צריכים לעשות את זה. אני לא בוויכוח ואני לא צריך להצדיק את העמדה, אני אומר את 

 21 זה.

 22 יעקב מצא:

 23 זו אפליה מתקנת, אדוני? 

 24 

 25 
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 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 2לא, לא, לא. כך אני מתנהג כלפי כל אחד מהמועמדים, ויש רק מועמדת אחת. זה העניין. בדקתי 

 3 פרוטוקולים וגם בעבר לא היה הליך כזה. 

 4 עו"ד איתמר בן גביר:

 5 זה לא נכון, אני אראה לך.  

 6 ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:יו"ר 

 7 חוץ ממקרה אחד. חוץ ממקרה אחד, בסדר. 

 8 יעקב מצא:

 9 אדוני, יש לנו זכות לשאול אותה שאלות. 

 10 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 11לא, לא. סליחה, אמרתי את הדברים ואני לא פותח את זה לדיון. אני אומר מה שיהיה. זה המצב 

 12 וכך גם יהיה.  

 13 עו"ד איתמר בן גביר:

 14 זה היה גם בסבב הראשון וגם בסבב השני.  

 15 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 16ך כל הדיון. היא שמעה את כל אני אומר שני דברים נוספים: חברת הכנסת היתה כאן במהל 

 17השאלות שנשאלו וגם את השאלות לגבי היועץ המשפטי לממשלה. כשם שיש משמעות לשאלות שהיא 

 18עונה עליהם, יש משמעות לנושאים שהיא לא מתייחסת אליהם. גם מזה אפשר להסיק מסקנות, וזה 

 19ה להשתתף בבחירות. אחד מהשיקולים. היא לא כאן כנאשמת, היא כאן כמשיבה לבקשה לא לאפשר ל

 20כך היה. היה שופט אחד, היתה לו דעה אחרת. השופטים האחרים לא נהגו בצורה כזאת ואני חושב שזה 

 21יותר נכון. היא תשמע, יכול להיות שזה יהיה קשה, והיא תאמר את הדברים שיש לה לומר. אחרי זה, 

 22לומר את מה שיש לו לומר, וזה חלק מהעניין, כל אחד מאלה שצריכים להצביע יקבל שתי דקות כדי 

 23ואתם בסוף מצביעים. כוח ההחלטה בידיכם, לא אצל אף גורם אחר. אתם אלה שמחליטים ואתם 

 24 תחליטו.

 25 עכשיו נשמע אותה, אם קשה לכם לא להגיב, תצאו, אבל אנחנו נשמע אותה. בבקשה.

 26 

 27 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  45עמוד 

 1 יזבק: היבאחה"כ 

 2יזבק, חברת כנסת, ילידת  היבאראש השופט הנדל, חברות וחברי הוועדה, אני -כבוד היושב 

 3, אימא לאיאס ובת זוג לחסן. התחלתי את דרכי המקצועית בעבודה ובהתנדבות בארגוני 1985-נצרת ב

 4נשים, כך שהדבר היחיד שנוגע לאלימות שעסקתי בו בחיי הוא המאבק באלימות בכל מישוריה. היום 

 5אבקה כל חייה למען ערכי החיים, אני מבקשת לדבר על איך כוחות אפלים במדינה הופכים אישה שנ

 6הצדק והשלום לתומכת טרור, רק כי זה משרת את ראייתם הפוליטית ומטרתם האלקטורלית. איך 

 7אישה שנאבקת נגד אלימות בכל צורותיה הופכת לתומכת רצח? אני רוצה לדבר על האבסורד שבו מי 

 8 מוקרטי. שדוגל בקיפוח ודיכוי, הוא זה שבא לתקוף את בעל החזון הצודק והד

 9על פניו נראה שאני עומדת היום בפני שתי ברירות: או שאני מתעלמת או לתקוף חזרה את מי 

 10לקיים שיח, לשמוע ולהשמיע, וכן, גם  -שתוקפים אותי בגזענות. אבל אני בוחרת בדרך השלישית 

 11יית שיח; כי אני מאמינה בחשיבות של בנ-להסביר, כי אני מאמינה בחשיבות ובערך המוסף של הדו

 12שותפות צודקת ושוויונית המושתת על ערכים ועל אינטרסים משותפים. חשוב לי לדבר לכלל האזרחים, 

 13 כי אני מאמינה בחזון מדינת כל אזרחיה, מדינה שמתייחס לכל האזרחים כאל שווים. 

 14למה חשוב לי להגיד דברים אלה ואחרים דווקא כאן, דווקא בוועדה זו ובדיון זה? פשוט כי יש  

 15לפסול אותי. לפני שתצביעו חשוב שתשמעו אותי. יכול להיות שאני נאיבית לחשוב שיש סיכוי  הצעה

 16שההצבעה לא תהיה אוטומטית. מי יודע, אולי. הציבור שלי, הציבור שאני מייצגת כאן, עשה בחירה 

 17. ברורה במאבק ציבורי לגיטימי ובלתי אלים במסגרת החוק. זו דרכנו וכך אנחנו מנהלים את מאבקנו

 18ולכן אני כאן, בכנסת. אני מאמינה בדרך הזאת ואני מאמינה בכוחה להביא שינוי ממשי, אחרת לא 

 19 הייתי בוחרת בה. 

 20אני רוצה לומר שפעמים רבות הנוכחות בכנסת, בפוליטיקה, אינה קלה לערבים אזרחי המדינה, 

 21ההכרעה הפוליטית אך זו הדרך שלנו ואנחנו נחושים להמשיך בה. הנוכחות שלי כאן היא התגלמות 

 22לטובת מאבק פרלמנטרי וציבורי. הכרעה זו היא שהופכת את הניסיון להאשים אותי בתמיכה באלימות 

 23הקשר היחיד ביני ובין אלימות הוא  –ושוב אני מדגישה  –או עידוד לאלימות לאבסורד מוחלט, שכן 

 24 חלקי במאבק באלימות. 

 25טענות נגדי, שחלקן הגדול גם מסולף. תגובתי אין לי כוונה ואיני יכולה בנאום זה לענות על ה

 26  - - -המנומקת נמצאת בידיכם בצורת תצהיר ברור 

 27 יעקב מצא:

 28 אז למה את פה?

 29 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  46עמוד 

 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 2 סליחה. 

 3 יעקב מצא:

 4 לא, אדוני, זה לא כך.

 5 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 6 היא תדבר ואתה תשמע. 

 7 יעקב מצא:

 8 היא צריכה לענות על הטענות שטענו נגדה. 

 9 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 10היא לא צריכה לדבר. סליחה, היא לא חייבת לדבר והיא לא חייבת להשיב. אם אתה חושב  

 11המסקנה, אף אחד לא  שהיא לא משיבה, בסוף תסביר את הצבעתך על הרקע הזה. תשמע ותסיק את

 12 מונע ממך. בבקשה.

 13 יזבק: היבאחה"כ 

 14תודה, כבוד השופט. אין לי כוונה ואיני יכולה בנאום זה לענות על הטענות נגדי, שחלקן הגדול  

 15משמעי, וגם התייחסתי בפירוט -אכן מסולף. תגובתי המנומקת נמצאת בידיכם בצורת תצהיר ברור וחד

 16שנים שעוררו את כל הסערה הפוליטית. למען הסר ספק, אני חוזרת  רב לשני הפוסטים מלפני חמש ושבע

 17ומדגישה שמעולם לא קראתי לאלימות וגם לא התכוונתי להלל את השימוש באלימות. אבל כן, יש לי 

 18כוונה להאיר את המקום, שכל מי שהגיש בקשת פסילה נגדי ניסה להסתיר ולהעלים: המצע הפוליטי 

 19 צעה של הרשימה המשותפת על כל מרכיביה. הברור שאני מחויבת לו הוא מ

 20-יתר על כן, הניסיונות להשתיק את הוויכוח הפוליטי האמיתי לא יצליחו. גם אם הנרטיב הערבי

 21פלסטיני האותנטי נרמס, הושתק ונהפך לבלתי לגיטימי בעיני מרבית הפוליטיקאים במשך שנים, הוא 

 22 א אומר שהוא לא קיים. לא נמחק ולא יימחק. עצם העובדה שרומסים את השיח ל

 23ברור לי שהמטרה האמיתית של בקשות הפסילה אינה שמירה על הדמוקרטיה, במיוחד שהן 

 24הוגשו מצד גורמים אנטי דמוקרטיים, אלא שהן נובעות מחוסר יכולת להתמודד עם המחשבה של 

 25קשות הרשימה המשותפת ככוח פוליטי משמעותי בתוך הכנסת שמאתגר את הקונצנזוס ומעלה שאלות 

 26על טיבו של הסדר הפוליטי הבנוי על התכחשות לזכויות העם שלי ועל הדרה, אפליה ודיכוי של האזרחים 

 27 הערבים. 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  47עמוד 

 1 יעקב מצא:

 2 בני העם שלך? 

 3 חה"כ אנטאנס שחאדה:

 4 די כבר. 

 5 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 6 עו"ד מצא, סליחה. 

 7 יעקב מצא:

 8ערביי ישראל לא את הפלסטינים. היא צריכה לייצג את ערביי  את בכנסת ישראל, תייצגי את

 9 ישראל. 

 10 קריאות:

 11 -לא ניתן לפענוח-

 12 יעקב מצא:

 13 הם לא יכולים לעמוד שם. 

 14 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 15 עו"ד מצא, אני קורא אותך לסדר. 

 16 יעקב מצא:

 17 משפחת הרן לא יכולה לעמוד כאן. 

 18 הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:יו"ר ועדת 

 19 עו"ד מצא, אני קורא לך פעם שנייה. 

 20 יעקב מצא:

 21הם לא יכולים לענות לך. משפחת הרן לא יכולה לענות לך. תייצגי את ערביי ישראל, לא את 

 22 הפלסטינים. 

 23 עאידה תומא סלימאן:

 24 ...אתה לא יכול לדבר ככה  
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 81מתוך  48עמוד 

 1 יעקב מצא:

 2 את בכנסת ישראל לא ברמאללה. 

 3 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 4עו"ד מצא, קראתי לך לסדר פעמיים. בפעם הבאה אני אוציא אותך. אני מאוד לא רוצה לעשות  

 5את זה, אבל אתה לא משאיר לי ברירה. אני מעדיף שתישאר. אפשר לראות את זה גם בחוץ, אני מעדיף 

 6 שתראה את זה בפנים. כרגע זו החלטה שלך. 

 7 יזבק: היבאה"כ ח

 8ברור לי שהעתירות נגדי הוגשו אך ורק ממניעים גזעניים, פופוליסטיים ושאין כל עילה אמיתית 

 9לפסילה שלי. אני יודעת שלא את כללי המשחק הדמוקרטי הם רוצים לאכוף, אלא את הוצאתי 

 10 מהמשחק עצמו. 

 11פוסטים, אחד משנת   צוותי החפירות של הימין הקיצוני השקיעו מאמצים רבים כדי למצוא שני

 12, מדף הפייסבוק שלי ולבנות סביבם נרטיב ותדמית בדיונית ובדלנית, תדמית 2015ואחר משנת  2013

 13של מפלצת, אישה שלא אכפת לה לא מרצח ילדים, לא מרצח של אזרחים חפים מפשע, לא מפיצוץ 

 14 . אוטובוסים. אבל המפלצת הזאת שנוצרה על ידי הימין הקיצוני, פשוט לא קיימת

 15כשפרסמתי ושיתפתי את הפוסטים האלה לא חשבתי לרגע לפגוע במישהו או להלל מעשה 

 16כלשהו. היה קונטקסט והיו נסיבות. הסברתי בתצהירי המפורט את הקשרם של הדברים וגם הסברתי 

 17 מדוע אכן היום הייתי מתנסחת אחרת. 

 18אי אפשר להתעלם מההקשר של הדיון שמתקיים היום והוא הניסיון של אנשי הימין הקיצוני 

 19להסתיר את העוול האמיתי שהוא הכיבוש, המצור ומדיניות הדיכוי המתמשכת על כל העם הפלסטיני. 

 20לאומי ועל החלטות -אני דורשת מכל מי שמתייחס לעצמו כשומר חוק לכבד ולשמור גם על החוק הבין

 21. בכל הקשור בסוגיה הפוליטית זוהי עמדתי הפוליטית ואיני מתכוונת להתנצל עליה. מדינת האו"ם

 22ישראל מקיימת משטר של כיבוש, של מצור ושל דיכוי על העם הפלסטיני ושום בקשת פסילה לא תשנה 

 23 לאומי. -את העובדה הזאת, לא בעיניי ולא בעיני הדין הבין

 24 ..גם לתוכנית המאה של טראמפ 

 25 ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:יו"ר 

 26לא, סליחה, זו לא המטרה. אנחנו לא דנים בזה, לא בתוכנית המאה. אמרת מה שאמרת ואם  

 27 את רוצה לומר עוד כמה דברים על בקשת הפסילה לגופה, אפשר לומר. בבקשה.  
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 1 יזבק: היבאחה"כ 

 2לא לבוא בטענות ליתר העולם כולו ולא אם מישהו מעוניין לפסול אותי בשל עמדה זו, אין לו א 

 3רודפים פוליטיקאית ערבייה על דעותיה ולא על מעשיה.  -רק אליי באופן אישי. אך כזו היא הצביעות 

 4 ואם לא די בכך, על דעות המקובלות במרבית המדינות הדמוקרטיות בעולם. 

 5ו הדמוקרטיה כל ניסיון לנמק את בקשות הפסילה נגדי בטיעון של הגנה על הדמוקרטיה א

 6המתגוננת, מופרך מהיסוד, שכן במקרה זה ההפך הוא הנכון. מדובר בניסיון למנוע מחברי הכנסת 

 7הערבים את אחת הזכויות הבסיסיות ביותר: הזכות לבחור ולהיבחר. זה ריטואל קבוע וארוך שנים ואני 

 8 מודעת לכך שאני לא הראשונה לעמוד כאן ולשאת דברים בהקשר זה. 

 9 ...ם לאורך השני

 10 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 11 לא, לא, סליחה.  

 12הנקודה הזאת מוצתה, הבנו את הטענה. את יכולה להמשיך לטענה הבאה. כפי שאמרתי, אנחנו 

 13 דנים בבקשה שלך. 

 14 יזבק: היבאחה"כ 

 15תודה. ברור שוועדת הבחירות המרכזית היא גוף פוליטי לכל דבר. פוליטיקאים בוחרים לדון  

 16ולשפוט פוליטיקאים אחרים על עמדות והתבטאויות פוליטיות, והוועדה מקבלת את החלטותיה 

 17ממניעים פוליטיים. מדובר בסמכות דרקונית וחורצת גורלות. חזקה על חברי ועדת הבחירות לנהוג 

 18 רות ובריסון עצמי מבלי שייכנעו לפופוליזם, דווקא בגלל שהם פוליטיקאים ונציגי מפלגות. במשנה זהי

 19הרדיפה נגדי לא תועיל, וכך גם לא בקשות הפסילה. אני אמשיך לפעול בהתאם לעקרונות 

 20והמטרות שבזכותן נבחרתי:  הפמיניזם, זכויות אדם, השגת שלום ובניית חברה צודקת ושוויונית 

 21 לכולם.

 22 איתמר בן גביר: עו"ד

 23 להלל שהידים. 

 24 יזבק: היבאחה"כ  

 25 את זה אף אחד לא יוכל למחוק או לשנות, אפילו באיומי פסילה.  

 26 לבסוף, חשוב לי לציין שכל מה שאמר עו"ד ג'בארין בשמי מקובל עליי ומייצג אותי. תודה. 
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  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  50עמוד 

 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 2וא שלב חשוב. כפי שאמרתי בהתחלה, האחריות נופלת עליכם להצביע. עכשיו נעבור לשלב, שה 

 3לדבר, יינתנו לו שתי דקות ואנחנו נשמע אותו. כמובן מצופה  –לא חייבים  –לכן כל אחד שמבקש 

 4שתתייחסו לבקשה למנוע מחברת הכנסת להשתתף בבחירות. אחרי שנשמע את מי שרוצה לדבר, אנחנו 

 5 נעבור להצבעה. 

 6 יעקב מצא:

 7  - - -אני מבקש  

 8 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 9 סליחה, סליחה, אתה בוודאי לא תדבר ראשון.  

 10 יעקב מצא:

 11 - - -אני מבקש מאדוני לא להעליב אותי. רציתי לשאול את אדוני 

 12 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 13 זו לא העלבה.  

 14 יעקב מצא:

 15 רציתי לשאול את אדוני שאלה וזה לא נעים לי, אדוני, אם אדוני מזלזל בי.  

 16 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 17 אני לא מזלזל באף אחד. אדוני יודע את זה. 

 18 יעקב מצא:

 19 אבל כך זה משתמע. 

 20 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 21 דיון להתנהל. אני מצטער. לא, משתמע שאדוני לא נותן ל

 22 יעקב מצא:

 23אני לא היחיד שהעיר כאן. אני לא מבקש לדבר, יש לי רק שאלה. על פי חוק, ואדוני יודע, 

 24שהסמכות לנהל את סדר הדיון היא לא בידי אדוני, אלא בידי הוועדה. אין יותר לגיטימי מכך שמי 

 25 דה. לאדוני אין את הסמכות. שמבקשים את פסילתו יעמוד ויענה על שאלות מטעם חברי הווע



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  51עמוד 

 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 2 סליחה, יש לי את הסמכות. תאמין לי שבדקתי כל דבר בחוק ואין חקירה נגדית.  

 3 קריאות:

 4 שב, שב, תסתום.  גם אתה תתבייש.  - - - 

 5 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 6 סליחה, סליחה. עו"ד מצא, תן לי לנהל את העניין.  

 7 חה"כ עאידה תומא סלימאן:

 8  - - -איך יכול להיות שהוא מדבר כך  

 9 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 10להצביע. קבעתי מה שקבעתי, זה לא חידוש.  –זה לא יעזור. אנחנו פה בשביל דבר חשוב ועיקרי  

 11 חרת, זה בגדר חידוש. ההפך, כל מי שעשה א

 12 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 13 מי שמעוניין לדבר, שירים את ידו.  

 14 אברהם ובר:

 15 כבוד השופט, האם השופט קיבל תשובות לכל מה שהוא ביקש? 

 16 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 17 אדוני לא צריך לשאול אותי, אדוני צריך לשאול את עצמו. 

 18 וד ביטן:חה"כ ד

 19 ברור שהיא לא נתנה תשובות.  

 20 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 21 בבקשה, מי רוצה לדבר? פתאום אף אחד לא רוצה לדבר? 

 22 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 23 חבר הכנסת אוסמה סעדי, בבקשה, שתי דקות.   

 24 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  52עמוד 

 1 חה"כ אוסמה סעדי:

 2הוועדה, חבריי לרשימה המשותפת, הצביעות כאן חוגגת, ראש, חבריי חברי -אדוני היושב 

 3 - - -במיוחד כשאנחנו עדים לבקשות פסילה מצד גזענים, טרוריסטים 

 4 עו"ד איתמר בן גביר:

 5 מי? תן שמות. 

 6 חה"כ אוסאמה סעדי:

 7 תן שמות? 

 8 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 9  - - -לא, אל תיתן שמות. עו"ד בן גביר  

 10 עו"ד איתמר בן גביר:

 11 אני אתבע אותו. הוא יודע שאני אתבע אותו.  

 12 חה"כ אוסאמה סעדי:

 13 תתבע, תתבע, תתבע, אתה אלוף בתביעות. אתה מאיים עליי? אתה מאיים עליי? שב.  

 14 עו"ד איתמר בן גביר:

 15 אתה פוחד לתת שמות?  

 16 חה"כ אוסאמה סעדי:

 17 שב.  

 18 ניל הנדל:יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט 

 19 עו"ד בן גביר, שב.  

 20 עו"ד איתמר בן גביר:

 21 אדוני, תגן עליי. אדוני צריך להגן עליי.  

 22 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 23 אתה יכול לדבר לגבי העמדה שלך לגבי הבקשה, לא דברים אחרים.  

 24 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  53עמוד 

 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2 אדוני הבטיח שיגן עליי.  

 3 סעדי:חה"כ אוסאמה 

 4תשמעו, ותשמע עו"ד מצא, שאתה מעלה תמונה של  – 1994בפברואר   25-אדוני היושב ראש, ב 

 5   - -אז יש גם בצד שלנו קורבנות. אנחנו מגלים סימפתיה ואמפתיה  –קורבנות 

 6 חה"כ אופיר כץ:

 7 מה זה "הצד שלנו"?  

 8 חה"כ אוסאמה סעדי:

 9 לנפגעי הקורבנות. - - 

 10 יעקב מצא:

 11 - - -אומר "בצד שלנו". לפחות אתה אומר את זה טוב שאתה 

 12 חה"כ אוסאמה סעדי:

 13  - - -לך אין אפילו את החוכמה והשכל להקשיב כשיש דברים  

 14 יעקב מצא:

 15 מה זה הצד שלכם?  

 16 חה"כ אוסאמה סעדי:

 17  - - -אמרתי שיש נפגעים  

 18 חה"כ אנטאנס שחאדה:

 19 מה, אתה ערבי?  

 20 פט ניל הנדל:יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השו

 21 חבר הכנסת סעדי, אתה יכול לדבר לנושא.  

 22 חה"כ אוסאמה סעדי:

 23 אז שלא יפריעו לי, אדוני.  

 24 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  54עמוד 

 1 עו"ד איתמר בן גביר:

 2  - - -סעדי יודע שהצד  

 3 יעקב מצא:

 4 הם יותר חכמים. 

 5 חה"כ אוסאמה סעדי:

 6 בטח, בטח, אני יכול לחלק שכל גם לך וגם לו. גם לך וגם לו. 

 7 הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:יו"ר ועדת 

 8 עו"ד סעדי, אתה רוצה לדבר על הנושא? דבר על הנושא. 

 9 חה"כ אוסאמה סעדי:

 10  - - -אני מדבר, אדוני. אמרתי 

 11 יעקב מצא:

 12 דבר בתור אזרח ישראלי. 

 13 חה"כ אוסאמה סעדי:

 14 איך אפשר לדבר ככה?

 15 יעקב מצא:

 16 בתור אזרח ישראלי. מה זה בצד שלנו? אתה אזרח ישראלי או לא? מה זה בצד שלנו בצד שלכם? 

 17 קריאות:

 18 -לא ניתן לפענוח-

 19 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 20 סליחה, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.  

 21 חה"כ אוסאמה סעדי:

 22  - - -אתם תתביישו. כשאני מדבר על הצד שלנו, אז אני מדבר על שהידים שהיו ביישוב שלי  

 23 קריאות:

 24 -לא ניתן לפענוח-



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  55עמוד 

 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 2 סליחה, חבר הכנסת כסיף, קראתי לך פעמיים לסדר. בפעם הבאה אני אוציא אותך.  

 3 קריאות:

 4 -לא ניתן לפענוח-

 5 ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:יו"ר 

 6 סליחה, אני לא צריך עזרה. לשבת. זה לא יעזור.  

 7 חה"כ אופיר כץ:

 8 את הטרור שלכם תעשו במקום אחר, לא פה.  

 9 עו"ד איתמר בן גביר:

 10 כולם טרוריסטים. כולכם טרוריסטים.  

 11 חה"כ אנטאנס שחאדה:

 12 אתה טרוריסט. גזען ופשיסט אתה. זה מה שאתה.  

 13 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 14 בבקשה. אתה יכול להסביר את העמדה.  

 15 חה"כ אוסאמה סעדי:

 16 אז אני מסביר, אדוני, לא נותנים לי. עוד לא התחלתי את המשפט, אדוני.  

 17 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 18 אדוני עוד לא התחיל, אז שיתחיל.  

 19 חה"כ אוסאמה סעדי:

 20טרוריסט נתעב, רוצח בשם ד"ר ברוך גולדשטיין נכנס וירה במתפללים  1994בפברואר  25-ב 

 21  - - -מוסלמים 

 22 חה"כ אופיר כץ:

 23 מה זה קשור? 

 24 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  56עמוד 

 1 חה"כ אוסאמה סעדי:

 2 מוסלמים.  29אה, זה לא קשור פתאום. זה לא קשור. הרג  

 3 בחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:יו"ר ועדת ה

 4 סליחה, זה לא קשור.  

 5 חה"כ אוסאמה סעדי:

 6 אני אגיד איך זה קשור.  

 7 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 8 זה לא קשור לנושא.  

 9 עו"ד איתמר בן גביר:

 10 -לא ניתן לפענוח-

 11 חה"כ אוסאמה סעדי:

 12 זה לא מהלל טרור?כשאתה תולה את התמונה שלו בסלון שלך,  

 13 קריאה:

 14 הוא הוריד את זה.  

 15 חה"כ אופיר כץ:

 16 תמונה זה מהלל טרור? 

 17 חה"כ אוסאמה סעדי:

 18הוא הוריד את זה כי הוא רצה את הכיסא. הוריד את זה כי רצה את הכיסא. הוריד את זה כי  

 19ו. אתם רצה את הכיסא, אבל בבית המשפט העליון אתם הצבעתם בעדו. אתם הצבעתם נגד הפסילה של

 20 צבועים.

 21 חה"כ אופיר כץ:

 22  - - -הוא הוריד  

 23 

 24 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  57עמוד 

 1 חה"כ אוסאמה סעדי:

 2שנה. הוא תלה את זה בסלון שלו, לא שמענו אתכם אומרים שזה  20הוא תלה את התמונה שלו  

 3 להלל את הטרור. לא שמענו את זה. מתי הוא הוריד את זה? כשהוא רצה לשמור על הכיסא שלו. 

 4 ת כב' השופט ניל הנדל:יו"ר ועדת הבחירות המרכזי

 5סליחה, זה לא הנושא. זה לא הנושא בכלל, הנושא הוא חברת הכנסת. אם אין לך מה לומר, אז  

 6 תפסיק. 

 7 חה"כ אוסאמה סעדי:

 8 יש לי.  

 9 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 10 אז דבר רק עליה ולא על שום דבר אחר.  

 11 עו"ד איתמר בן גביר:

 12 - - -ההבדל אתה יודע מה 

 13 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 14 לא, אתה לא הנושא. חבר הכנסת בן גביר, לשבת. אני לא צריך עזרה.  

 15 עו"ד איתמר בן גביר:

 16 אני רוצה להגיב. אתה צריך להגן עליי. 

 17 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 18 לו שאני לא אתן לו.  אם יש צורך להגן, אני אגן. אמרתי 

 19 חה"כ אוסאמה סעדי:

 20ראש, חבריי חברי הוועדה, כשאנחנו מבקרים אסירים, -אדוני היושב -לעניין ביקור האסירים  

 21אני וחבריי חברי הכנסת במשותפת, ואנחנו הולכים לבקר אותם בבתי הכלא, אין לראות בזה כתמיכה 

 22את זה ואנחנו מקבלים אישור מהמשרד  או כאשרור או כאישור המעשים שהם עשו. אנחנו עושים

 23 לביטחון הפנים שמאשר לנו את הביקורים האלה.  

 24 יעקב מצא:

 25  - - -ומידי פעם מבריחים 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  58עמוד 

 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 2 עו"ד מצא, תפסיק.  

 3 חה"כ אוסאמה סעדי:

 4ראש, אנחנו -אדוני היושב מי שפועל בניגוד לחוק, הוא יועמד לדין והוא יקבל את העונש שלו.

 5פועלים אך ורק כפעילות פוליטית, מאבק ציבורי, מאבק פוליטי במסגרת החוק, מאבק לגיטימי. ואם 

 6 -אני מקבל בכפר שלי, אחרי שהיא משתחררת ומרצה את עונשה ומשלמת את המחיר שלה לחברה 

 7וני, חוזרת לכפר ואני הולך ואם שכנה שלי, לינה ג'ארב –ואנחנו רוצים לשלב אותם חזרה לתוך החברה 

 8לבית שלה, אז אתם רוצים להגיד שזה תמיכה בטרור? שזה להלל טרוריסטים? שזה לעודד אלימות? 

 9תפסיקו כבר. אם אני הולך למשפט של שיח' ראאד סלאח ואני אומר ומאמין לו שהוא לא עשה את 

 10 העבירות, אז זה תמיכה בטרור? תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור?

 11 "ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:יו

 12 סליחה, הזמן שלך תם. 

 13 חה"כ אוסאמה סעדי:

 14גשר. כל הזמן -ראש, אני פונה לחבריי מכחול לבן בוועדה וחבריי בעבודה-ולכן, אדוני היושב

 15אמרתם, גם בספטמבר וגם באפריל וגם בשנים שעברו, בבחירות קודמות, שאתם תמיד הולכים בעקבות 

 16ה של היועץ המשפטי לממשלה. היום אנחנו שומעים מכם שאתם הולכים להצביע בעד פסילתה העמד

 17 יזבק. תתביישו לכם. היבאשל 

 18 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 19 יגאל הררי, בבקשה.  

 20 יגאל הררי:

 21 הבעיה שלי פה היא ההיתממות, שגם כשאנחנו בטוח לפני בג"ץ, לא מזכירים את כל הפוסטים 

 22למיניהם.  וזה שאומרים לי שהולכים לבקר אסירים, האם את כל האסירים מבקרים? לשמוע שהם 

 23מתנגדים להעביר כספים על פעולות איבה. לשמוע את העמדה של חברי הכנסת שלנו, שהולכים לבקר 

 24אנשים שמקבלים תקציב שהוא יותר גדול ממה שהאדם היה מקבל משכורת אם היה עובד. אם הוא 

 25הוא מקבל יותר. אז את אלה אנחנו  –ים, הוא מקבל משכורת יותר גדולה. אם הוא רצח ארבעה רצח שני

 26 הולכים לבקר ואומרים שזה לגיטימי? זאת השאלה שלי אליהם.

 27 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 28 תודה.  



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  59עמוד 

 1 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 2 אורי זכי, בבקשה.  

 3 אורי זכי:

 4אני נציג מרצ בוועדה. אני אתחיל ואומר, כבוד השופט הנדל וחברי הוועדה, שעמדת מרצ  

 5העקרונית היא שהוועדה הזאת בכלל לא צריכה לדון בפסילת רשימות ומועמדים. הקרקס שראינו פה 

 6 בדקות האחרונות זה בדיוק הסיבה מדוע ערכאה שיפוטית בלבד צריכה לדון בדיוני פסילה. 

 7 רומן גרביץ:

 8 למה הגשתם בפעם שעברה בקשה לפסילה? 

 9 אורי זכי:

 10 כי כרגע זה החוק. 

 11אני אוסיף ואומר שההתבטאויות של חברת הכנסת יזבק לא ניתן בשום דרך להצדיק אותן, 

 12להזדהות איתן, כפי שעלו מהפוסטים, אפילו אם זה שיתוף של פוסט. האנשים שהופיעו שם, גם אם זה 

 13אלה, אלה לא הדוגמאות שצריך להתהלל בהם. מדובר ברוצחים היה אגב ויכוח לוהט או דברים כ

 14 שפלים שאין שום דרך להשתמש בהם כדוגמה לגיטימית לשום דבר. 

 15יחד עם זאת, ואני האזנתי פה לחברי הוועדה וגם לחברת הכנסת יזבק שבכל זאת חזרה בה 

 16חברת הכנסת עו"ד מדבריה, וגם לנציג היועץ המשפטי לממשלה עו"ד הלמן, וגם לטוענים ולנציג 

 17ג'בארין. האזנתי קשב רב לעו"ד בן גביר וחשבתי שהנה גדעון האוזר החדש. דיבר בשם כל כך הרבה 

 18אנשים. היה מלא להט, ונזכרתי, וזה כן רלוונטי, כבוד השופט הנדל,  בתמונה שעד לאחרונה היתה לו 

 19 בבית. 

 20 עו"ד איתמר בן גביר:

 21 אדוני חייב לתת לי להגיב.  

 22 הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל: יו"ר ועדת

 23 לא, לא, סליחה, זה לא הנושא.  

 24 אורי זכי:

 25 - - -כבוד השופט, היקש. מכיוון שאני הולך להסביר 

 26 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  60עמוד 

 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 2 . סליחה, אמרתי את זה כבר ולא צריך לחזור. יזבק הבקשה היא על חברת הכנסת 

 3 אורי זכי:

 4 - - -כבוד השופט, מכיוון שאני רוצה להסביר, מבחינת היקש  

 5 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 6 גם נגמר לך הזמן ואני  מניח שיש לך דברים יותר חשובים מההיקש. 

 7 אורי זכי:

 8   - -אני רוצה להגיד שכמו שהאדם הזה  

 9 עו"ד איתמר בן גביר:

 10 אדוני, אני רוצה להגיב.  

 11 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 12 אתה לא תגיב.  

 13 אורי זכי:

 14 - - -שהובטח לו משרת שגריר ובהסתדרות הציונית על ידי המפלגה של עו"ד מצא  - - 

 15 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 16מה לומר לגבי זה, תגיד. לא, סליחה, אני אפסיק אותך עם זה. לסגור את המיקרופון. אם יש לך  

 17 תפסיק.  –אם לא 

 18 אורי זכי:

 19לאור הדברים ולאור ההיקש מאנשים כאלה, בעת הזאת, ובמיוחד מנציגה של מיעוט במדינה  

 20שלנו, אין מקום לוועדה זאת לפסול היום את חברת הכנסת. זו תהיה טעות לעשות את זה. דברי היועץ 

 21אה את היועץ המשפטי לממשלה בהחלט כסמכות המשפטי לממשלה מדברים  בפני עצמם. אני רו

 22 בנושאים האלה. תודה רבה. 

 23 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 24 תודה. בבקשה, הדובר הבא.  
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  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  61עמוד 

 1 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 2 ערן יאראק, בבקשה.  

 3 ערן יאראק:

 4אני מתנצל שאני לא אחד מחברי הכנסת ולא פוליטיקאי ולכן אני לא כל כך רגיל לדבר, אבל 

 5בכל זאת אני אגיד כמה דברים. קודם כול, אני מבקש את סליחתו של כב' השופט, אבל אני ממש מוחה 

 6נה א לחוק, המשמעות הי7על כך שלא ניתן לנו לעשות את עבודתנו נאמנה. אם אני מבין נכון את סעיף 

 7שחברי הוועדה אמורים לקבל החלטה משפטית ולא החלטה פוליטית. כדי לגבש את עמדתנו ולתת חוות 

 8א שנדרש לה אישור אם נחליט 7דעת מסודרת שתעמוד במבחן לו יוגש עליה ערעור, או כלשון סעיף 

 9אתי לפסול, אנחנו צריכים להקדיש מחשבה ולבדוק את הכול בצורה משפטית. כדי לבדוק את הכול קר

 10 שאלות לשאול את חברת הכנסת ....את כל החומר בעיון, הכנתי 

 11 חה"כ אוסאמה סעדי:

 12 אתם כבר  החלטתם, על מה אתה רוצה לשאול?

 13 ערן יאראק:

 14אני מבקש לא להכניס לי מילים לפה. הכנתי שיעורי בית, קראתי את החומר בעיון, הכנתי  

 15שאלות לחברת הכנסת, ולצערי הרב זה נמנע ממני. לכן אני אגיד את עמדתי המבוססת על אותן שאלות 

 16 שלצערי נשארו באוויר ללא תשובות. 

 17רד שלי וגם הקולגות שאינם בני דבר נוסף שאני רוצה למחות עליו, ויעידו על כך גם עובדי המש

 18הדת היהודית, שלקרוא לי גזען רק בגלל שאני עומד להביע דעה באיזשהו נושא, זה פחות או יותר 

 19המרחק בין מזרח למערב. אני לא ארחיב בנושא הזה. אני חושב שמי שקרא לי כך צריך קודם כול 

 20 להתנצל כדי שבכלל אנחנו נדון בעניינו בצורה רצינית.  

 21 ו אני רוצה לדבר על אותן שאלות שלדעתי לא קיבלו מענה.עכשי 

 22 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 23 סליחה, אבל הזמן שלך הסתיים. אני אתן לך בכל זאת, אבל תנסה להתרכז.  

 24 ערן יאראק:

 25ת אני רוצה להגיד את אותן שאלות. כבודו, כדי לקבל החלטה משפטית אנחנו צריכים לבחון א 

 26אותם דברים, לדעתי שאלות שלא קיבלו מענה. לא קיבלו מענה שאלות כבדות משקל שעומדות בבסיס 

 27א קובע בפירוש: אי הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, וכבודו 7א לחוק. סעיף 7סעיף 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
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 1ת ישראל ששמה של מדינ -וכדי לקצר אני לא אגיד איפה  –הרחיב על כך. לכן חוזר שוב ושוב בדבריה 

 2  - - -נקרא אצלה "הכיבוש".  הכיבוש לא נקרא אצל גב' חברת כנסת "מעשה" 

 3 חה"כ אנטאנס שחאדה:

 4 ....אין כיבוש  

 5 ערן יאראק:

 6אני רוצה לסיים את דבריי בלי הפרעה. השופט נתן לי זמן מוגבל ולכן אני אגיד את דבריי. אם  

 7 תפריעו לי, אני אאלץ לבקש תוספת זמן. 

 8 בחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:יו"ר ועדת ה

 9 לא להפריע.  

 10 ערן יאראק:

 11ההוכחה שהכיבוש איננו מעשה או מצב, אלא המדינה, אפשר למצוא לא רק, אבל גם בראיה  

 12, שם אומרת חברת הכנסת שהיא מקווה שהכיבוש ייפול, הוא ורשויותיו ומוסדותיו. אני לא מכיר 8מס' 

 13רשויות ומוסדות למדינת ישראל. כלומר, אם מדינת ישראל נקראת  רשויות ומוסדות למצב. אני מכיר

 14אצלה "הכיבוש" שצריך להפיל אותו ואת רשויותיו ואת מוסדותיו, היא חותרת תחת מוסדות 

 15 הדמוקרטיה והיא חותרת תחת היותה של מדינת ישראל. 

 16 קריאות:

 17 -לא ניתן לפענוח-

 18 ערן יאראק:

 19עכשיו אני רוצה לצטט עוד דבר אחד, כי לצערי הרב לא ניתן לנו זמן. דבר אחרון, מהתצהיר של  

 20הגברת יזבק, שלמרות דברי היועץ המשפטי אין בו ולו מילת חרטה אחת, מהמילה הראשונה ועד 

 21 57האחרונה, לא בתצהיר הראשון ולא בתצהיר האחרון, אבל אני אומר מה כן יש בו, ואני מפנה לסעיף 

 22, בו אומרת חברת הכנסת יזבק טיעון משפטי רב רושם, שלמיטב הבנתה הפסיקה מדברת שיש 14בעמוד 

 23לפסול מועמד רק אם המועמד תומך באופן פעיל ומפורש במאבק מזוין, וכי לא מדובר בפעילות 

 24אקראית. כלומר, אפשר להבין מזה שפעילות אקראית של טרור מזוין, הגברת יזבק תומכת בו והיא 

 25 דה בכך. מו

 26אם כך, אני נאלץ לומר, ואני מבקש מחבריי, ואני מקווה שכך יעשה גם בית המשפט העליון, 

 27 להצביע בעד פסילתה. תודה רבה. 
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 1  קריאות:

 2הפכת להיות ליכוד ב'. כחול לבן ליכוד ב'. התאמצת מאוד. התאמצת להיות ליכוד ב'. כחול לבן, 

 3 ישראבלוף.

 4 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 5 רומן גרביץ, בבקשה. 

 6 רומן גרביץ:

 7אני רק רוצה לומר שחבל שכבוד השופט ביטל את האפשרות לחקירה של העדים. דבר שני, לגבי  

 8אני רוצה להזכיר שהם בעצמם הגישו את העתירות.  אם הם כל כך מצטערים,  –חבר הוועדה ממרצ 

 9 למה הם מגישים את זה? 

 10 עו"ד איתמר בן גביר:

 11 עות. נכון מאוד. צבי 

 12 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 13 וויאם שביטה, בבקשה.  

 14 וויאם שביטה:

 15לא התכוונתי לדבר, אבל בגלל הכבוד שאני נותן לחברים, אני רק רוצה להסביר בעניין הכיבוש.  

 16יש לו את המינהל האזרחי,  –גם בפסיקה משתמשים וכותבים "המשטר הצבאי". לכיבוש יש מוסדות 

 17 תר מחצי תקציב משרד הביטחון. יש לו הרבה יו

 18 חה"כ אופיר כץ:

 19 אבל זה כפוף למדינה.  

 20 וויאם שביטה:

 21כשאנחנו אומרים להפיל את הכיבוש ומוסדות הכיבוש, בטוח שחברת הכנסת יזבק לא 

 22   - -התייחסה למוסדות מדינת ישראל ולדמוקרטיה כאשר היא מועמדת 

 23 ערן יאראק:

 24 ישירות. לצערי נמנע ממני לשאול אותה את זה 
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 1 וויאם שביטה:

 2 כאשר היא מועמדת לכנסת ישראל.  - - 

 3 יעקב מצא:

 4 נכון, איך היא תקבל משכורת? 

 5 וויאם שביטה:

 6 תנו לי לסיים. אני יכול להגיד לך שהמשכורת היא לא זו שמפתה את חברת הכנסת יזבק. 

 7 יעקב מצא:

 8 אני בטוח שהיא מבסוטה.  

 9 וויאם שביטה:

 10  - - -בואו נבין את הדברים. חברת הכנסת יזבק  התייחסה לכיבוש  

 11 חה"כ עופר כסיף:

 12  - - -מושחת  - - - 

 13 יעקב מצא:

 14 אתה קורא לי מושחת? 

 15 וויאם שביטה:

 16 רגע, מצא, תשמע אותי. 

 17 חה"כ עופר כסיף:

 18 יש עוד הרבה סופרלטיבים. 

 19 יעקב מצא:

 20 - - -אדוני 

 21 ופט ניל הנדל:יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' הש

 22אדוני, אני קורא לך לסדר. אתה לא יכול, גם אם אתה אומר את זה בשקט, לדבר מילים כאלה.  

 23 אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. 
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 1 חה"כ אופיר כץ:

 2 הוא מתחבא מאחורי החסינות.  

 3 חה"כ עופר כסיף:

 4 -לא ניתן לפענוח-

 5 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 6 פעם ראשונה. זה לא ויכוח. אי אפשר לדבר ככה ואנחנו נוציא אותך.  

 7 יעקב מצא:

 8  - - -לאורך כל הדיון השורה של המחבלים כאן, אדוני  

 9 קריאות:

 10 מה זה?  - - - 

 11 ריאד מחאמיד:

 12 - - -פשיסט  

 13  קריאות:

 14 -לא ניתן לפענוח-

 15 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 16 . לשבת. סליחה, לשבת 

 17 קריאות:

 18 גזענות. טרוריסט. אתה פשיסט.  - - - 

 19 יעקב מצא:

 20 מחבלים. 

 21 חה"כ אוסאמה סעדי:

 22 אתה רב מחבלים.

 23 עו"ד איתמר בן גביר:

 24 לך מכאן. חבורת מחבלים. 
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 1 וויאם שביטה:

 2 למיטב זיכרוני לא הפרעתי לאף אחד. 

 3 קריאות:

 4 -לא ניתן לפענוח-

 5 ניל הנדל: יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט

 6 בבקשה לשבת. עו"ד מצא, סליחה. 

 7 חה"כ אוסאמה סעדי:

 8ראש, אם עו"ד מצא לא יתנצל בפנינו, אני מבקש שאתה תוציא אותו. לא יכול -אדוני היושב 

 9  - - -להיות שהוא יקרא לחברי כנסת מחבלים 

 10 אלידור כהן:

 11 הוא קרא לו אפס, הוא קרא לו מושחת. הוא קרא לו הרבה דברים. 

 12 ת:קריאו

 13 צריך להוציא אותו מהוועדה, עכשיו, מייד.  

 14 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 15  - - -עו"ד מצא  

 16 חה"כ אוסאמה סעדי:

 17 אי אפשר להמשיך ככה. לא יכול להיות שהוא יגיד לנו מחבלים.  

 18 חה"כ עודד פורר:

 19 אתה יכול לתבוע אותו דיבה.  

 20 עו"ד איתמר בן גביר:

 21 "אמת דיברתי". הוא יגיד 

 22 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 23עו"ד מצא, אי אפשר להשתמש בביטוי הזה כלפי חברי כנסת. אם תפריע בכל צורה ותדבר לא  

 24 בתור, אני אוציא אותך. 
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 1 ריאד מחאמיד:

 2זו התשובה למי שקורא לחברי כנסת מחבלים? זו התשובה, אדוני? מי שקורא לחברי כנסת  

 3 בושה וחרפה.  - - -חבלים, ככה מ

 4 חה"כ עאידה תומא סלימאן:

 5 - - -מה עוד הוא צריך לעשות 

 6 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 7 בבקשה להמשיך. כל הפרעה אני אוציא אתכם.  

 8 ריאד מחאמיד:

 9 בושה, בושה, בושה.  

 10 חה"כ עאידה תומא סלימאן:

 11 איזה בושה.  

 12 המרכזית כב' השופט ניל הנדל: יו"ר ועדת הבחירות

 13 עו"ד מצא, לא היה מקום לזה.  

 14 חה"כ אחמד טיבי:

 15 - - -אדוני השופט, אני ישבתי בשקט 

 16 אברהם ובר:

 17 כבוד השופט, אני מציע שרק חברי הוועדה ידברו. 

 18 חה"כ אחמד טיבי:

 19אני מקבל ביקורת גם מחבריי. עו"ד מצא קיבל התראות ממך ועכשיו הוא אמר "שורת 

 20בלים האלה" על חברי הכנסת. אדוני, אני רוחש לו כבוש, אבל אם הוא לא מוציא אותו מהאולם,  המח

 21 סימן שאדוני מסכים.

 22 עו"ד איתמר בן גביר:

 23 הם באמת מחבלים, הוא צודק.  

 24 
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 1 חה"כ עופר כסיף:

 2 אתה המחבל הראשי. אתה המחבל הראשי. 

 3  חה"כ אחמד טיבי:

 4אתה לא מוציא אותו, אתה מאלץ אותנו לעזוב את ראש, אמירה חשובה, אם -אדוני היושב

 5 האולם לאות מחאה. האם זה מה שאתה רוצה?

 6 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 7 - - -סליחה, אמרתי שזה לא מקובל, שזה לא בסדר  

 8 חה"כ אנטאנס שחאדה:

 9 פשיסט אתה. אתה פשיסט. 

 10 הנדל:יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל 

 11סליחה, סליחה. אמרתי שאם הוא יאמר כל דבר שלא בתור, אני מוציא אותו. כל דבר, לא משנה  

 12 מה. 

 13 :אעידה תומא סולימאן

 14 כבוד השופט, לגיטימי לקרוא לחברי כנסת מחבלים? 

 15 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 16 עו"ד מצא, לצערי אתה גורם נזק.  

 17 ערן יאראק:

 18 שב שצריך לבקש מאדון מצא להתנצל על דבריו. אני חו 

 19 חה"כ אוסאמה סעדי:

 20 זה מה שהוא חשוב. להתנצל זה מס שפתיים.  

 21 חה"כ עאידה תומא סולימאן:

 22 לא צריך התנצלות.  

 23 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 24 עו"ד מצא, יש משהו שאתה רוצה לומר?  
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 1 יעקב מצא:

 2אדוני, מפתיחת הדיונים הבוקר אני סופג פה עלבונות. אני חוזר בי מהמילה "מחבלים", אבל 

 3עם אבל גדול. דעתי האישית היא שכל השורה כאן היא תומכת טרור. זו דעתי האישית. אני חוזר בי 

 4  - - -מהמילה "מחבלים" 

 5 חה"כ עאידה תומא סלימאן:

 6 אה, זה בסדר?

 7 ב' השופט ניל הנדל:יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כ

 8 עו"ד מצא, מספיק. גם זה לא בסדר. לא אמרתי שזה בסדר או לא בסדר. 

 9 חה"כ עאידה תומא סלימאן:

 10 אה, זה מקובל?

 11 ריאד מחאמיד:

 12 זה בסדר? זה מקובל? אז תוציא אותו.  

 13 קריאות:

 14  - - -זה יותר חמור  

 15 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 16זה לא יותר חמור. גם זה לא בסדר, שיהיה ברור. עו"ד מצא, אם אתה תפריע עוד פעם ותדבר  

 17 בלי רשות, בכל דבר, אני אאלץ להוציא אותך. 

 18 וויאם שביטה:

 19חברת הכנסת יזבק לא הראשונה שמתנגדת לכיבוש ולא הראשונה לומר שצריכים להפיל את  

 20מיד היו בכנסת הזאת מפלגות, ועד היום ישנן מפלגות מוסדות הכיבוש. זו טרמינולוגיה שאפשר לומר. ת

 21 - - -מלבד המשותפת, שטוענים שצריך לסיים את הכיבוש ובכלל לזרוק אותו 

 22 קריאה:

 23 לים.  

 24 וויאם שביטה:

 25 לא יודע לאיפה, אבל לזרוק את הכיבוש.  
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 1, היא לכן, חבריי, עכשיו אני מבין שהבקשה לפסול את הרשימה המשותפת, שהוגשה גם לוועדה 

 2 שאסור לדבר על הכיבוש.  

 3 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 4 לא, אנחנו לא דנים בזה עכשיו. כל התוספות הן ניסיון להוביל לפרובוקציות.  

 5 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 6 הדובר האחרון בדיון הנוכחי, חבר הכנסת פורר.  

 7 חה"כ עודד פורר:

 8שתי הדקות הנוספות שהיו לי, אדוני, אבל אי אפשר אחרי ההשתוללות שהיתה  רציתי לוותר על 

 9עצם השיתוף הוא  -כאן. חשוב לשים לב, חברים, לפני ההצבעה, שמשתפים פעם אחר פעם ומהדהדים 

 10 - - -אמירות של טרוריסטים, זו תמיכה. כשמהדהדים את דברי כרים יונס שנדון  –הדהוד 

 11 חה"כ אנטאנס שחאדה:

 12 זה דמוקרטי? - - -

 13 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 14 סליחה, לא להפריע.  

 15 חה"כ עודד פורר:

 16ההשתוללות של חברי הרשימה המשותפת מצביעה על הלחץ שלהם. הטרור שאתם מנסים  

 17  - - -להפעיל כאן לא יעבוד 

 18 ריאד מחאמיד:

 19 על אפך וחמתך.

 20 חה"כ עודד פורר:

 21 לא יעבוד לכם הטרור שלכם.  

 22 ריאד מחאמיד:

 23 על אפך וחמתך נישאר פה. לא יעזור לך, הטרנספר שלך.  

 24 חה"כ עודד פורר:

 25 שמענו אותך הרבה.  
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 1 קריאות:

 2 -לא ניתן לפענוח-

 3 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 4 סליחה, תירגעו.  

 5 חה"כ עודד פורר:

 6הדים את הפוסטים האלה, זו תמיכה. וכשמהדהדים את דברי כשמשתפים פעם אחרי פעם ומהד 

 7שנות מאסר בגין חטיפתו ורציחתו של חייל, ואותו כרים יונס קורא להגברת  40-כרים יונס, שנידון ל

 8מהו הניצחון לשיטת אותו יונס   -והסלמת הפעילות מחוץ לבתי הסוהר בכל המישורים עד לניצחון 

 9של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית? מהם כל המישורים שבהם  ולשיטת יזבק אם לא שלילת קיומה

 10 - - -הם ינהלו את המאבק, אדוני, אם לא מאבק אלים? ומהו שיתוף הפוסט 

 11 חה"כ אנטאנס שחאדה:

 12 היתה שביתת רעב. הצלחת שביתת הרעב לתנאים הומניים בבתי הכלא. 

 13 חה"כ עודד פורר:

 14 בשביתת הרעב שאתה תשבות. על תאכל טורטית בשביתת הרעב שלך.  רק אל תאכל טורטית 

 15 ומזה שיתוף הפוסט אם לא תמיכה בדברים האלה, אדוני?  

 16ופה אני חייב להגיד, בהמשך לשאלות שגם שאלתי  –לעניין דבריו של היועץ המשפטי לממשלה 

 17לה ומתמיכתה אותו.  ברור לחלוטין שבתצהירים שהגישה גב' יזבק אין חזרה  מהאמירות ש

 18 בטרוריסטים השונים. אין כאן חרטה, אדוני, יש כאן חארטה. 

 19 חה"כ אנטאנס שחאדה:

 20 אדוני, יש כאן טעות פטלית.  

 21 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 22 סליחה, מי שלא חבר ועדה לא יקבל רשות דיבור.  

 23 ריאד מחאמיד:

 24 אני חבר ועדה.  

 25 
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 1 אורלי עדס:מנכ"לית ועדת הבחירות 

 2 שאלתי קודם ואמרת שאתה לא רוצה.  

 3 עו"ד איתמר בן גביר:

 4 הוא צעק מספיק, למה נותנים לו? 

 5 ריאד מחאמיד:

 6  - - -ראש, אני מתפלא ומוחה -כבוד היושב 

 7 רומן גרביץ:

 8 מאיזה מפלגה? 

 9 ריאד מחאמיד:

 10 מהרשימה המשותפת.  

 11 רומן גרביץ:

 12 אין דבר כזה. 

 13 ריאד מחאמיד:

 14 פחם. -אני מאום אל 

 15 רומן גרביץ:

 16 . אין דבר כזה רשימה משותפת. יש שלוש סיעות 

 17 חה"כ עודד פורר:

 18 תגיד שאתה נציג בל"ד. 

 19 ריאד מחאמיד:

 20 אני נציג בל"ד ברשימה המשותפת. 

 21 עו"ד איתמר בן גביר:

 22 תגיד שאתה נציג בל"ד.

 23 ריאד מחאמיד:

 24 אני נציג בל"ד בגאווה. אני מתגאה בהיותי חבר בל"ד ברשימה המשותפת.  
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 1 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 2 מה אדוני רוצה לומר? 

 3 עו"ד איתמר בן גביר:

 4 מהצד של גטאס.  

 5 ריאד מחאמיד:

 6ה של קודם כול, אדוני, אני מוחה על החלטתו של אדוני שהשאיר פה חבר ועדה שקורא לשור 

 7 חברי כנסת, נבחרי ציבור, בתחילה מחבלים ואחר כך שהם תומכי טרור. 

 8 עו"ד איתמר בן גביר:

 9 יש לו הגנת אמת דיברתי. 

 10 ריאד מחאמיד:

 11 אמת דיברת? העמדה שלך, בן גביר, ידוע שאתה גזען, ידוע שאתה פשיסט. את זה כולנו  יודעים. 

 12 קריאות:

 13 -לא ניתן לפענוח-

 14 המרכזית כב' השופט ניל הנדל:יו"ר ועדת הבחירות 

 15 אי אפשר ככה. עו"ד בן גביר, אתה מתערב כשלא צריך להתערב.  

 16 עו"ד איתמר בן גביר:

 17 - - -הוא מדבר אליי  

 18 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 19 אל תתערב. אין מקום להשתמש בביטוי הזה. 

 20 ריאד מחאמיד:

 21חבר הכנסת פורר חזר על עניין הפוסט והתמיכה במאבק האסירים ובשביתת הרעב של 

 22האסירים, הפוסט של כרים יונס. הניצחון שדובר עליו בפוסט הוא הניצחון של המאבק בשביתת הרעב. 

 23כל תמיכה בשביתת הרעב לשינוי תנאי האסירים באשר הם, זו העמדה שהיתה בפוסט וזו הכוונה של 

 24 הפוסט ושל מי שכתב את הפוסט. לכן היה רצוי להבהיר את זה.  מי ששיתף את
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 1דבר שני, דובר על ביקורי אסירים. חבר הכנסת סעדי הבהיר את כל העניין. אני רוצה רק להזכיר 

 2שיו"ר מפלגת העבודה עמיר פרץ היום ואז, גם ביקר את מרואן ברגותי בכלא. יו"ר מרצ אז, חבר הכנסת 

 3 תי ארבע פעמים. אז?אורון, גם ביקר את ברגו

 4 קריאה:

 5 באישור המשרד לביטחון פנים. 

 6 עו"ד איתמר בן גביר:

 7 בושה וחרפה. 

 8 ריאד מחאמיד:

 9. כל  חבר כנסת ערבי שביקר אסיר, זה היה רק כדי לבדוק את תנאי המאסר  הכול היה באישור 

 10 ולשנות אותם. תודה.  

 11 

 12 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 13 תודה.  

 14לפני שנעבור להצביע אני מבקש להעיר שלוש הערות ואז אתם תצביעו: ההערה הראשונה, לגבי  

 15אני לא ארחיב, אני רק אומר את הדבר הבא. בהוראות ששלחתי לכם לפני מספר  –החקירה הנגדית 

 16הדיון. ימים כתוב שלא תהיה חקירה נגדית. מי שרצה להתנגד לכך היה צריך להתנגד לכך אז ולא בזמן 

 17-זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא הליך משפטי, דהיינו הליך אזרחי, הליך פלילי, אלא מעין הליך ציבורי

 18 מינהלי הקשור לבחירות, וזה לא מתאים לחקירה נגדית. 

 19דבר שני, קיבלתי פנייה שחשוב שאני אצביע בעניין הזה. אני לא מצביע, בעיקר בשל שתי סיבות: 

 20ראש לא הצביע. הדבר השני, הואיל ומדובר -שנה, אף יושב 17, דהיינו 2003 הסיבה הראשונה,  מאז

 21, והצדדים התייחסו לפסק 22-והן ל 21-במערכת בחירות שלישית תוך שנה וישבתי הן בעתירות לכנסת ה

 22הדין שבו ישבתי,  נראה לי שכדי לשמור על הפרדה ראויה טוב יותר ונכון שאני לא אשתתף בזה. בדרך 

 23ראש, אין דיון מספר חודשים לפני כן באותו מועמד. זו הסיבה -בעיה כי עד ששופט יושב כיושב כלל זו לא

 24 שבמקרה הזה אני לא אצביע. 

 25דבר שלישי, אנחנו נעבור עכשיו להצבעה. המנכ"לית תסייע לנו בעניין הזה. אנחנו נתייחס לגבי  

 26יון שצריך להתייחס לכל עילה המועמדת לגבי כל אחת משתי העילות. יש פסיקה של בית המשפט העל

 27 לגבי שתי העילות.  –כן או לא  –ועילה. כמובן שאפשר לתת אותה תשובה 

 28 נעבוד להצבעה.  
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 1 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 2אני אציין שהעילה הראשונה היא שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.  

 3 מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.  העילה בשנייה היא עילת תמיכה במאבק 

 4 אני אקרא את שמותיכם ואשאל את עמדתכם לגבי כל אחת מהעילות. 

 5 גיל סגל?

 6 גיל סגל:

 7 בעד הפסילה בשתי העילות. 

 8 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 9 נטע אטיאס?

 10 נטע אטיאס:

 11 בעד הפסילה בשתי העילות. 

 12 אורלי עדס: מנכ"לית ועדת הבחירות

 13 עו"ד שמעון בראון? 

 14 שמעון בראון:

 15 בעד הפסילה בשתי העילות.  

 16 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 17 מרדכי שוקרון? 

 18 מרדכי שוקרון:

 19 בעד הפסילה בשתי העילות.  

 20 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 21 רנאטו ערן יאראק? 

 22 ערן יאראק:

 23 בהחלט בעד הפסילה בשתי העילות. גם בשנייה ההוכחות מצביעות על כך.  
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  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  76עמוד 

 1 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 2 חה"כ איתן גינזבורג? 

 3 חה"כ איתן גינזבורג:

 4 בעד הפסילה בשתי העילות. 

 5 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 6 ערן מרינברג? 

 7 ערן מרינברג:

 8 בעד הפסילה בשתי העילות.

 9 ועדת הבחירות אורלי עדס:מנכ"לית 

 10 אסף גולדפרב? 

 11 אסף גולדפרב:

 12 בעד הפסילה בשתי העילות. 

 13 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 14 חגי טבת? 

 15 חגי טבת:

 16 בעד הפסילה בשתי העילות. 

 17 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 18 חה"כ דוד ביטן? 

 19 חה"כ דוד ביטן:

 20 בעד הפסילה בשתי העילות. 

 21 הבחירות אורלי עדס:מנכ"לית ועדת 

 22 חה"כ אופיר כץ? 

 23 חה"כ אופיר כץ:

 24 בעד הפסילה בשתי העילות. 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  77עמוד 

 1 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 2 יעקב מצא? 

 3 יעקב מצא:

 4 בעד הפסילה בשתי העילות. 

 5 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 6 שלום יוסף חיים רוזנבוים? 

 7 שלום יוסף חיים רוזנבוים:

 8 ות.בעד הפסילה בשתי העיל

 9 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 10 יעקב דקל? 

 11 יעקב דקל:

 12 בעד הפסילה בשתי העילות. 

 13 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 14 יגאל הררי? 

 15 יגאל הררי:

 16 בעד הפסילה בשתי העילות. 

 17 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 18 חנה בן זקן? 

 19 חנה בן זקן:

 20 בעד הפסילה בשתי העילות. 

 21 הבחירות אורלי עדס: מנכ"לית ועדת

 22 אלידור כהן? 

 23 אלידור כהן:

 24 בעד הפסילה בשתי העילות. 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  78עמוד 

 1 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 2 חה"כ משה ארבל? 

 3 חה"כ משה ארבל:

 4 בעד הפסילה בשתי העילות. 

 5 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 6 מנשה לוי? 

 7 מנשה לוי:

 8 בעד הפסילה בשתי העילות. 

 9 אורלי עדס: מנכ"לית ועדת הבחירות

 10 חיים בעדני? 

 11 חיים בעדני:

 12 בעד הפסילה בשתי העילות. 

 13 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 14 חה"כ עודד פורר? 

 15 חה"כ עודד פורר:

 16 בעד הפסילה בשתי העילות.

 17 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 18 רומן גרביץ? 

 19 רומן גרביץ:

 20 בעד הפסילה בשתי העילות. 

 21 אורלי עדס:מנכ"לית ועדת הבחירות 

 22 שי נתן? 

 23 שי נתן:

 24 בעד הפסילה בשתי העילות. 



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  79עמוד 

 1 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 2 עומרי שגב? 

 3 עומרי שגב:

 4 בעד הפסילה בשתי העילות. 

 5 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 6 ריצ'רד פרס? 

 7 ריצ'רד פרס:

 8 בעד הפסילה בשתי העילות. 

 9 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 10 יקין יעקבי?רונית חי 

 11 רונית חייקין יעקבי:

 12 נגד.  

 13 אורי זכי:

 14 נגד בשתיהן.  

 15 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 16 וויאם שביטה? 

 17 וויאם שביטה:

 18 נגד.  

 19 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 20 פאדי אבו יונס? 

 21 פאדי אבו יונס:

 22 נגד בשתי העילות.  

 23 
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  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  80עמוד 

 1 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 2 ובר?הרב יעקב  

 3 אברהם ובר:

 4 בעד הפסילה בשתי העילות. 

 5 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 6 אריאל סלע? 

 7 אריאל סלע:

 8 בעד הפסילה בשתי העילות. 

 9 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 10 יוסף פדילה? 

 11 יוסף פדילה:

 12 נגד בשתי העילות.  

 13 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 14 עלי ג'סאר? 

 15 עלי ג'סאר:

 16 נגד בשתי העילות.  

 17 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 18 חה"כ אוסמה סעדי? 

 19 חה"כ אוסאמה סעדי:

 20 נגד בשתי העילות.  

 21 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 22 יש מישהו שנוכח כאן ולא קראתי בשמו? 

 23 אברהם יוסטמן:

 24 אני. אני בעד הפסילה בשתי העילות.  



  4/23; 3/23; 2/23פ"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 81מתוך  81עמוד 

 1 השופט ניל הנדל:יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' 

 2 אני מבקש לספור.  

 3 מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס:

 4 חברים נגד. 7חברים בעד הפסילה,  27תוצאות ההצבעה:  

 5 לפיכך הבקשה התקבלה.  

 6 נגד.  7-בעד הפסילה ו 28אני מבקשת לתקן. תוצאות ההצבעה:  

 7 

 8 

 9 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כב' השופט ניל הנדל:

 10 . תודה. 13:30הפסקה עד  
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 12 היבה חה"כ כי - וללא נמנעיםמתנגדים  7תומכים מול  28ברוב של  –הוועדה הכריעה : החלטה

 13בשל שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה  23-יזבק מנועה מלהתמודד בבחירות לכנסת ה

 14ובשל תמיכה במאבק מזוין של  יסוד: הכנסת,-( לחוק1א)א()7לפי סעיף  יהודית ודמוקרטית

 15 ( לחוק היסוד.3א)א()7לפי סעיף  ארגון טרור נגד מדינת ישראל
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 17 הסתיים 4/23-ו 3/23, 2/23הדיון בבקשות פ"מ 


