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 2מתוך  1עמוד 

 3/25 פ"ר
 5/25פ"ר 

 פורום המשפחות השכולות  - בחיים פורום בוחרים :3/25בפ"ר  מבקשתה
 

 צעירים למען ישראל –"עד כאן"  5/25המבקשת בפ"ר 
 

 נ ג ד

 שימת רע"מר .1 :תוהמשיב
 היועצת המשפטית לממשלה .2

-א לחוק7לפי סעיף  25-בקשה לקביעה כי רשימת מועמדים מנועה מלהתמודד בבחירות לכנסת ה
 1969-לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט 63יסוד: הכנסת וסעיף 

 
בפ"ר  מבקשתבשם ה

3/25: 
 

 עו"ד אסף תכלת; עו"ד אסף בן ארי
בשם המבקשת בפ"ר 

5/25: 
 

 עו"ד נועם לאור
 מנסור עדיעו"ד  :1בשם המשיבה 
 , עו"ד מתן שטיינבוךעו"ד אודי איתן :2בשם המשיבה 

 החלטה

הוגשו הבקשות שבכותרת שעניינן "( הוועדה")להלן:  25-לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה .1

, היא רשימת ("המשיבה")להלן:  1בקשות למניעת השתתפותה בבחירות של המשיבה 

 המועמדים שכינויה הרשימה הערבית המאוחדת )רע"מ(. 

על יסוד העילה שבסעיף  השתתפות המשיבההמבקשות טענו בבקשותיהן כי יש למנוע את  .2

: תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד לחוק יסוד: הכנסת (3א)א()7

 . מדינת ישראל



 5/25 ר"פ  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 2מתוך  2עמוד 

לבקשה  ולפיה דין הבקשה להידחות על הסף ולגופה.שה הגישה את תשובתה לבק המשיבה .3

בא כוח  ממלא מקוםוחבר בלשכה המדינית של המשיבה צורף תצהירו של יחיא דהאמשה, 

 הרשימה. 

לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, דין הבקשה להידחות משום שלא הוצגה תשתית  .4

 ראייתית המצדיקה את קבלת הבקשה.

מליאת הוועדה. בדיון נכחו כל הצדדים לבקשות והביעו  התקיים דיון בפני 29.9.2022ביום  .5

 אשר רצו בכך. את עמדתם. לאחר מכן נשמעו גם חברי הוועדה 

 14בתום הדיון נערכה הצבעה שמית בשתי הבקשות במאוחד. ההצבעה הוכרעה ברוב של  .6

 .לא השתתף בהצבעה"מ חוה, כאשר אף אחד מחברי הוועדה לא תמך בהמתנגדים 

לפיכך, הוועדה דחתה את הבקשות והכריעה כי הרשימה הערבית המאוחדת אינה מנועה  .7

  .    25-מלהתמודד בבחירות לכנסת ה

 (.2022 ספטמברב 29) גפ"תשה תשריבד'  ,היום ניתנה
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