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 ך והרשימה המתקדמת לשלום"כ   

הרשימה "החליטה ועדת הבחירות המרכזית לאשר את השתתפות  35-בבחירות לכנסת ה

בית המשפט העליון . בבחירות" ך"כ"בבחירות ולדחות את השתתפותה של  1"המתקדמת לשלום

, 2ל מלהשתתף בבחירות"אחת שביקשה לפסול את רמ, התבקש לדון בשני המקרים בשתי עתירות

המקרים החליט בית המשפט העליון בשני . 3ך להשתתף בבחירות"ואחרת שביקשה לאפשר לכ

נימוקי שתי . לקבל את הכרעת ועדת הבחירות המרכזית ולהשאיר את החלטותיה על כנן

ל באים לידי ביטוי בדיוני ישיבת מליאת ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת "הרשימות הנ

 .3811שנערכו בחודש אוקטובר 

הליגה להגנה יהודית : J.D.Lך ישיר לכהמש 05-היא תנועה שהוקמה  בראשית שנות ה" כך"   

נבחר על ידי כהנא משום הקשר שלו לשימוש " כך"השם  .4ב"בארהשמיסד הרב מאיר כהנא 

כהנא התכוון להשתמש . 5"רק כך יתנהל השחרור הלאומי"שנעשה בימי המחתרות ברעיון 

 .בדמוקרטיה כדי להגיע לשלטון ובהגיעו לשלטון לפעול רק על פי חוקי ההלכה

ך ניסתה לטשטש את מסריה האידיאולוגיים על ידי "כ, בכתב התשובה לבקשות הפסילה נגדה   

ך "בנוגע לדמוקרטיה הדגישה כ. 6"גזענות"ועל ידי טשטוש המושג " דמוקרטיה"הרחבת המושג 

מתן זכות הצבעה שונה לאזרחים יהודים וערבים , לטענתם. 7"דמוקרטיה יהודית"את תמיכתה ב

אינה פוגעת בעקרונות , כוחה-על פי בא, ך"מפלגת כ. 8היהודי של המדינה היחסל את אופיי

אך זוהי פגיעה שמתקיימת ממילא בכל , 10ןבעקרון השוויוהפגיעה היחידה היא . 9דמוקרטיים

בכל דמוקרטיה , בנוסף. בלבד 31העובדה שזכות ההצבעה היא מגיל : למשל, משטר דמוקרטי

מדינת ישראל מגבילה את ". קת הנאמנות הדרושה למדינהזי"...נמנעת הצבעה ממי שאין לו את 

מכאן שחוסר הזדהות מונע את . פקטו משירות צבאי-ודה 11יורה-יכולת הערבים להזדהות דה

 .הזכות להצביע

אלא , אין מדובר בגזענות. ך מעוגנים בתורת ישראל וביהדות"עקרונות כ, ביחס לגזענות   

שאינה מזדהה עם המדינה היהודית , אוכלוסייה עוינת יחס מסוים עבור: 12"תפישה ביטחונית"ב

ך אינה מתייחסת "כ. 13המחייבת כל יהודי להתבדל מהגויים, "תפישה יהודית הלכתית"וב, ויעדיה

, בנוסף. ל"אלא על פי התפיסות הנ, 14לאוכלוסייה הערבית על פי צבע או השתייכות לגזע

 .15ונות כגזענותך תואמת את הגישה שרואה בצי"התעלמות זו ממניעי כ

או , פרסום ציטוט מתוך כתבי דת וספרי תפילה: "ג לחוק העונשין333ך התבססה על סעיף "כ   

ב ובלבד שלא נעשה מתוך מטרה 333לא יראו אותם כעבירה לפי סעיף , שמירה על פולחן של דת

ואין , ך היו כדי לממש ולקיים את מצוות השם"וטענה כי הצעות החוק של כ, "להסית לגזענות

 . 16בהן לפיכך גזענות

לטענת . ל קיים היבט מהותי והוא תכלית החוק"אין לשכוח כי מעבר להיבטים הפורמליים הנ   

הבעיה היא שלצד הסכנה של . א הוא להגן על הדמוקרטיה0ד רחמים כהן תכליתו של סעיף "עו

מוקרטיים קיימת הסכנה של הגבלת החירות והפיכת העקרונות הד, ניצול הדמוקרטיה לרעה

ד כהן טוען כי קיימת סתירה פנימית בחוק בין מדינה יהודית "עו, בנוסף. 17לתיאורטיים גרידא

 . 18למדינה דמוקרטית

אף אחד מחבריה לא הועמד לדין בשל הסתה לגזענות ולפיכך , ך גזענית"לא הוכח שכ, לסיכום   

נגד החלטת הועדה כי טען ו ד פאפ"עו, במקום אחר .19הניסיונות לפסול אותה הם פוליטיים גרידא

בכך שלא , לדבריו ,התבטאה ההפליה. זרים שיקולים תום לב ומתוך חוסר ,פעלה תוך הפלייה
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חוסר תום  .20א0 האמור בסעיף נערכה בדיקה אצל רשימות מועמדים אחרות שמא נתקיים גם בהן

לי דעה קדומה הועדה הגיעו לדיון כאשר הם בע בכך שחברי, בין היתר, גרסתומשתקף לפי , הלב

השיקולים  .21סיעותיהם במסגרת התייעצויות מוקדמות שהם קיימו מאחר, מראש ומגובשת

את הרשימה המערערת מתוך  לפסולמעונינים הועדה היו  הזרים מסתברים מכך שחברי

 .22תעמולתייםהיינו כדי לזכות ברווחים אלקטורליים או , מפלגתית אינטרסים של כדאיות

מיזוג ל ידי ע 33-יהודית רדיקלית שהוקמה לקראת הבחירות לכנסת ה-ערביתמפלגה ל היא "רמ   

 המפלגה דגלה. התנועה המתקדמת מנצרת ועוד כמה חוגים ויחידים, היהודית "אלטרנטיבה"בין 

אחד ממקימי , ד מוחמד מיעארי"ל עמדו עו"בראש רמ. 23בזכות ההגדרה העצמית של שני העמים

 .24"אלטרנטיבה"י ותנועת "תתיהו פלד מראשי שלר מ"וד" ארד-אל"ופעילי תנועת 

: ל את עמדותיה דרך תשובתם של שלושה דוברים"הציגה רמ 8.35.381125-בישיבה שהתקיימה ב   

לבקשותיהם של סיעת התחייה וסיעת , כ מתתיהו פלד"כ מוחמד מיעארי וח"חה, ד יוסף ברד"עו

 . הליכוד לא לאשר את השתתפות הרשימה בבחירות

ברד הציג קודם כל את הנימוקים הפורמליים מדוע אין לפסול את הרשימה וביניהם את ד "עו   

משפטי "מדובר בעניין , שלדבריו, התנגדות הסיעה שוועדת הבחירות המרכזית תדון בנושא מכיוון

מיתחם ראיות נרחב "...המחוקק קבע , לטענת ברד. 26וכי חברי הוועדה אינם משפטנים, "טהור

הבעיה היא . 27"גם במשתמע, גם במפורש, גם מעשים, גם ראיות"...הכולל , לפסילה" ביותר

 . מכיוון שזהו עניין ערכי ולכן פוליטי, שקשה להגדיר מה במשתמע פסול

הראיות "... , ד את כבוד הנשיא שמגר"מצטט עו, על פי פסק דין ניימן, מבחינת טיב הראיות   

. 28"שאינן מותירות מקום לספק, משמעיות -ברורות וחד, משכנעות, צריכות להיות מהימנות

נטען כי בקשת הפסילה מסתמכת על ששה תיקים בלבד וכי בקשת הליכוד , בהתייחס לראיות

ואין לשכוח כי מדובר בסיעה קיימת , מבחינה כמותית אין מספיק ראיות. כוללת שבע ראיות בלבד

ומצד שני , שאמינותם בספקמצד אחד הוצגו קטעי עיתונים . המיוצגת בכנסת במשך ארבע שנים

ד ברד מציג שורה של מקרים בהם בבקשות לפסול "עו. 29לא הוצגה הפעילות של הרשימה בכנסת

 31משפטים אחרים הוצאו מהקשרם, 30דבריהם של חברים בסיעה, עוותו לדעתו, את הרשימה

 .32ובמקרים אחרים בחרו לא להציג עובדות מסוימות

האם הרשימה מערערת על קיום : שני מישורים מרכזייםמבחינה מהותית הפסילה עניינה ב   

ל מואשמת כמקיימת "רמ? והאם הרשימה מערערת על קיום המדינה כמדינה יהודית, המדינה

ל שוללת "רמ, כ ברד"לטענת חה. 33ף ומזדהה עמו וכשוללת את אלמנט היהודיות"מגעים עם אש

כאשר הזכיר אותה כבוד הנשיא  את האמנה הפלשתינאית ושלילה זו הפכה להיות ממצא שיפוטי

מגעים אלו דווחו , כ פלד"אך לדברי חה, ף"אומנם ישנם מגעים עם אש. 34שמגר בפסק דין ניימן

 .36ף"אין הם מזדהים עם אש, ד ברד"מציין עו, לבסוף. 35לראש הממשלה ולשרים אחרים

, "והדמוקרטיותהיהודיות : "כולל שני יסודות 37א לחוק יסוד הכנסת0סעיף , ד ברד"לטענת עו   

כל . 38שאינם יכולים להתנגש מכיוון שהמחוקק חוקק את החוק והייתה לו מטרה בקביעת החוק

אחד מן האלמנטים שולט במישור אחד באופן מוחלט ואין ביניהם התנגשות ולכן היהודיות היא 

פט במישור המש"...ואילו הדמוקרטיות מצויה , "היסטורי היעודי הלאומי-המישור ההצהרתי"...

 . 39..."יום -במישור חיי היום, החוקתי

במישור המתאים ל מקבלת את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי "רמ, לפיכך   

ולכן הקביעה של מדינת ישראל כמדינת כל אזרחיה אינה , 41לא נאמר בחוק מדינה ציונית. 40לו
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יסטורי ורוחני של היהודים עומדת בסתירה עם היות המדינה יהודית במובן של קיום קשר ה

, "כותרת ראשית"לגבי דבריו של חיים הנגבי בעיתון . 42בישראל עם העם היהודי ברחבי העולם

ומעבר לכך הנגבי ..." לאיזו מין נבואה לעתיד הרחוק"היא מתייחסת , נטען כי זוהי דעתו הפרטית

 .43"לוותר על ישראל כמדינה יהודית: "הסתייג מכותרת הכתבה

ל שוללת את קיומה של המדינה "שרמ, ל שוללת את קיום המדינה"לא הוכיחו שרמ, םלסיכו   

בחינה . 44כמדינתו של העם היהודי וגם לא נטען כי הם עוסקים בכל פעילות אלימה או מחתרתית

שיקול של סימטריה "ולא בחינה פוליטית כשיקול אלקטורלי או כ, משפטית של הראיות

 .הבקשה לפסול את הרשימה צריכה להביא לדחיית, 45"לכהנא

 פסילתה של מפלגה -ך"המקרה של כ

אושרה להשתתף בבחירות וזאת , ך"כ, רשימתו של הרב כהנא 3813בשנת  33-בבחירות לכנסת ה   

, כי אין לוועדת הבחירות המרכזית סמכות לפסול את הרשימה 46לאחר שבית המשפט העליון קבע

, א0הכנסת והוסף סעיף : שונה חוק יסוד 3810נת בש. מכיוון שאין חוק המאפשר לה לעשות כן

שהסמיך את ועדת הבחירות המרכזית לפסול רשימות על פי שלושת התנאים המצויינים בתיקון 

הגישו מספר סיעות בקשות לפסול את  35-לקראת הבחירות לכנסת ה. לחוק והנזכרים לעיל

 . 47ך"רשימת כ

הקוראת לבדלנות , יעה דתית פונדמנטליסטיתמעבר להיות ס, "כך"הטענה הייתה כי  סיעת    

זוהי אי סובלנות : כלומר. 48חותרת גם לאיסור בחוק על יחסי קרבה בין יהודים לערבים, דתית

הסיעה מבקשת לגרש את כל , בנוסף. דתית שיש בה משום שלילת האופי הדמוקרטי של המדינה

מקרה אין לו מקום במדינת בכל , אין זה משנה מהו טיבו של המיעוט הערבי. ערביי ישראל

 .49ישראל

מנועה מלהשתתף " ך"כ"כי רשימת  35-החליטה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 0.35.11-ב   

, (נוסח משולב)לחוק הבחירות לכנסת  83וזאת מתוקף סמכותה לפי סעיף , בבחירות לכנסת

( 5)בסעיפים קטנים מהעילות ש, הכנסת: א לחוק יסוד0ך נפסלה על פי סעיף "כ. 3888 -ט"התשכ

כאשר " כך"לחוק הבחירות לכנסת מטעם משה ניימן וסיעת ( א)83הוגש ערעור על פי סעיף . 50(3)ו

 .ד נילי ארד"ד דורית בייניש ועו"בשם המשיבים טענו עו. ד אהרון פאפו"כוחה היה עו-בא

אותו חוק עומד בסתירה ל 381051-הכנסת ב: שהוסף לחוק יסוד' א0ד פאפו טען כי סעיף "עו   

ל ניתן לשנות רק ברוב "את הסעיף הנ. על כן הוא בטל מעיקרו, פוגע בזכות לשוויוןכשהוא , יסוד

חקיקה  -עדיפות מהותית על כל דבר"...של חברי הכנסת ולכן יש לראות את הוראותיו כבעלות 

הנשיא שמגר קבע . בטלה מעיקרא 3חקיקה העומדת בסתירה לאמור בסעיף : כלומר, 52אחר

הכנסת מאפשרת : לחוק יסוד 3מכיוון שהוראת השריון של סעיף , נה פורמלית זו שגויהשטע

ברוב של ששים : כלומר, לסטות מן העקרונות ולשנות סעיפים בחוק ברוב של חברי הכנסת

 . 54א התקבל ברוב של חברי הכנסת0ד פאפו עצמו אישר כי סעיף "עו, בנוסף. 53כים"ח

א סטייה קיצונית מן 0סעיף  בהוראותיו של ישהייתה ש ד פאפו"מהותית של עוה וטענת   

הדמוקרטי -את היסודות של המשטר החוקתי אלה נוגדות הוראות.  העקרונות של הדמוקרטיה

וכפועל יוצא מכך גם פוגעות , פוגעות בכלליותה של הזכות להיבחר של מדינת ישראל מאחר שהן

-חקיקה אנטי. 55אף החשובה שבהן ואולי ,שהיא מזכויות היסוד האזרחיות בזכות לבחור

בית המשפט ין שמגר שלל גם טענה זו באומרו כי א. כאמור היא בטלה ומבוטלת דמוקרטית

פרט , חקיקה של הכנסת-תחת שבט הביקורת את תקפותו של דבר להעביר רואה עצמו מוסמך"...

 .56"עולה טענה פורמלית בדבר דרך קבלת החוק למקרים בהם
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בשל כוללניותו  וכן, א בטל ובלתי ישים בשל סתירות פנימיות שבו0סעיף  גרס כי ד פאפו"עו   

שהרי יתכן ששלילת  ,(5)לבין  פיסקה  (3)קיימת סתירה פנימית בין פיסקה  ,לטענתו .וסתמיותו

תנבע מן הרצון לקיים את המדינה כמדינתו של העם  (5פיסקה )האופי הדמוקרטי של המדינה 

הוא  גם   ,אשר עליה ביקש המחוקק להגן, הרצון להיות נאמן למטרה :כלומר .57(3פיסקה )היהודי 

 נעדרות א0של סעיף  כי בנוסחבנוסף טען . לפסילתה להכשיל את הרשימה ולהביא, כביכול, שיכול

" גזענות"ושל ( 5)שבפסקה " דמוקרטיה"משמעותם של המונחים  הגדרות אשר יבהירו מהי

 (.3) שבפסקה

" מדינה יהודית"רי פאפו ומתנגד בתוקף לטענה כאילו יש סתירה בין הנשיא שמגר עונה לדב   

, (5) שבפיסקה זהת א שולל אינו( 3)הגדול המבוטא בפיסקה  העיקר" ".מדינה דמוקרטית"לבין 

בה  59שמגר מציין את פרשת ירדור .58"יכולים להתקיים זה לצד זה בהרמוניה מלאה ושניהם

הקמת המדינה באים לידי ביטוי שני עקרונותיה  הנשיא אגרנט מציין כי כבר בהכרזת על

 .הבסיסיים של המדינה כדמוקרטית וכיהודית

ההשלכה "... הנשיא שמגר טוען כי מה שחשוב למקרה זה הוא תכלית" דמוקרטיה"לגבי המונח    

אזרחי המדינה  על העיקרון הקובע את זכותם של, של המטרות והמעשים המיוחסים למערערת

ך "די בעובדה כי מטרת כ, אין צורך בהגדרה מקיפה של דמוקרטיה: כלומר, "לבחור ולהיבחר

לגבי ".  פגיעה בדמוקרטיה"לשלול את זכויותיהם של אזרחים לבחור ולהיבחר כדי לומר שיש כאן 

א לחוק 333אך ניתן ללמוד מהי מתוך סעיף , "גזענות"אומנם אין הגדרה בחוק היסוד ל" גזענות"

 . 60"גזענות"העונשין בו מוגדרת 

אינם יכולים להיות , הלכה למעשה, השימוש בזכות יסוד והפעלתה:"באופן כללי טוען שמגר כי    

יתנגש   על ידי האחד פלונית וצרו נסיבות קיצוניות בהן השימוש בזכותישכן יתכן וי ,מוחלטים

ומידי שיש סיכון חמור  או יהווה, באותן נסיבות קונקרטיות נתונות עם זכותו החוקית של אחר

 . 61"למנעו

 ?האם יש לאפשר ערער על הממד היהודי בהגדרת המדינה

השאלה האם יש לאפשר התמודדות של מפלגה המערערת על הממד היהודי בהגדרתה של    

, מדינת ישראל הוגדרה בחוקי היסוד כמדינה יהודית ודמוקרטית. המדינה היא שאלה נורמטיבית

, צריך לשאול האם המטרה ראויה, מעבר לכך? בהגדרה זוהשאלה היא מה הייתה מטרת המחוקק 

 ?והאם יש מקום לערער עליה

ולא  62"מדינה יהודית"כבוד האדם וחירותו מתוארת ישראל כ: גביזון כותבת כי בחוק יסוד   

השינוי בדגש אינו , לדעתה. 63הכנסת: כמו שנכתב בתיקון לחוק יסוד, "מדינת העם היהודי"כ

השאלה האם . של המדינה כשאלה פתוחה הרצון להשאיר את אופיימקרי והוא משקף את ה

אך לא של תושביה ואף , של היהודים בארץ ובעולם: כלומר, מדובר במדינה השייכת לעם היהודי

מממש העם היהודי את חלום ההגדרה העצמית "או שמא מדובר במדינה שבה , אזרחיה הערבים

 ?חי המדינה ותושביהאך בד בבד מחויב לדאוג לרווחת כל אזר" שלו

בספרו מעלה כהנא את . ניתן למצוא את הרב מאיר כהנא' בין מצדדיה הקיצוניים של גישה א   

היהדות האורתודוכסית . "בין היהדות והדמוקרטיה הליברלית, לדעתו, הפער הבלתי ניתן לגישור

ת בהבנתה על אינה ניתנת להערכה על פי הנורמות של הומניות ליברלית ודמוקרטיה וזו מושתת

מדינת יהודית ודמוקרטית לא יכולות , לטענתו: כלומר. 64"…אבחנתו המפלה כלפי ערבים

אך יש לשלול , שאין מקום לערער על הממד היהודי בהגדרתה של המדינה, כמובן. להתקיים ביחד

 .65את הדמוקרטיה כסותרת את חוקי הדת וההלכה
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הם רואים את אזרחי . ולה להתקיים בכפיפהאחרים טוענים כי מדינה יהודית ודמוקרטית יכ   

אין הם : כלומר, "כמדינת היהודים"אך את המדינה , ישראל הערבים כאזרחים שווי זכויות

ץ קעדאן באה לידי  ביטוי גישה "בבג. מוכנים לקבל ערעור על מעמדה של המדינה כמדינה יהודית

ת החלטת ברק ולטענתו ההחלטה סולטאני מפרש א. 66זו אצל נשיא בית המשפט העליון אהרן ברק

אבל מי שכבר חי , פי חוק השבות-המפתח לבית ניתן ליהודים על, הבית הוא יהודי: "פירושה כי

 . 67"בתוך הבית זכאי לזכויות שוות

. הם בעלי תפיסות מגוונות מדוע אין לכרוח יהדות בהגדרת המדינה, לעומת זאת', מצדדי גישה ב   

לראות כיצד יש , גם אם אין הדוברים מזכירים זאת באופן ישיר, תיניתן לדע, מתוך תפיסות אלו

 .מקום לערער על הממד היהודי בהגדרתה של המדינה

מדינת החוק ולא …"כי מדינת ישראל הוקמה כחילונית במהותה והיא  , כותב' ישעיהו ליבוביץ   

ה לדת מטעם יש צורך בהפרדת הדת מן המדינה כדי לא להפוך אות, לדעתו. 68"מדינת הלכה

שפועל במסגרת החוק כמוסד , לדוגמא, הוא מציין את מוסד הרבנות הראשית. 69שלטון לא דתי

 .71את התורה והורס את הדת, המצב הנוכחי מחלל את השם.  70ממלכתי

: כל מדינה היא בהכרח חילונית וכריכת היהדות עם המדינה היא הוצאתו של אחד מן השניים   

היא שוללת כל , מכיוון שהתורה היא תביעה טוטלית לגבי האדם. 72יהממד הלאומי או הממד הדת

אין דמוקרטיה ויהדות יכולות לחיות יחד , לדעתו, לכן. 73תביעה טוטלית של כל משטר מדיני

 .בכפיפה

בעייתיות מסוג אחר מציג יואב פלד במאמרו בו מוזכרת דרישה גוברת לאוטונומיה    

" טוב משותף"שבה ישנו אתוס של , קרטיה רפובליקניתישראל היא דמו, לטענתו. 74לפלסטינים

, 77"ממלכתיות", 76"חלוציות"אתוס זה לידי ביטוי בין היתר בעקרונות מופשטים של . 75ליהודים

 ןלאזרחים היהודים ניתנת אזרחות רפובליקנית מתוך העיקרו. 78חוק השבות: ובעקרון אופרטיבי

הבעיה שנוצרת . זרחות מתוקף עקרון ליברליולעומתם הערבים מקבלים א, 79"רפובליקני-אתנו"ה

אי יכולתם . 81ולפיכך מרגיש שאינו חלק מן המדינה, 80"בטוב המשותף"היא מיעוט שאינו משתתף 

של אזרחי ישראל הערבים לערער על הממד היהודי בהגדרתה של מדינת ישראל מביאה בהכרח 

 ".'סוג ב"אזרחים ודוחקת אותם לשוליים כ, להדרתם מן המסגרת הכללית של המדינה

מדגים את הבעייתיות בהגדרתה  82ם מהנדסים נגד עיריית נצרת.א.המקרה של ערעור אזרחי ר   

, איפשר לחברה פרטית לפרסם רק בערבית, במקרה זה, בית המשפט. של ישראל כמדינה יהודית

וגעת ברק קבע כי ההחלטה לחייב את החברה לפרסם בעברית פ. בניגוד למה שדרשה עיריית נצרת

הזכויות שניתנו למיעוט , לפיכך. אך לא כזכות לא הנובעת מתוך עקרון השוויון, 83בחופש הביטוי

זוהי דוגמא נוספת ליצירתו של . ולא כמיעוט לאומי, הערבי בישראל ניתנו לפרטים כבודדים

 .בתוך המדינה" מעמד שני של אזרחים"

רות קורבנות לפגיעות קשות בזכויות דווקא בשל היותם במשך דו, היהודים, לדעתי, לסיכום   

". בשטחים"סוגיה זו בהכרח קשורה לשאלת הפלסטינים . חייבים להיות רגישים לסוגיה, האדם

אין ספק כי פתרון הסכסוך יקל על אזרחי ישראל הערבים לקבל על עצמם את אזרחותם 

 .ותקל על היהודים לקבל אותם כאזרחים שווי זכויות, הישראלית

שהיא , "מדינת ישראל"או אפילו " מדינה יהודית"ל" מדינת היהודים"ההכרעה בין , בכל מקרה   

אזרחי המדינה צריכים . היא הכרעה קשה, היהודים והערבים בצורה שווה: מדינת כל אזרחיה

היא הגדרה " מדינת היהודים"קבלת הגדרתה של ישראל כ". לשים את הקלפים על השולחן"

הופכת את ישראל למדינה " כמדינה יהודית"תה של ישראל הגדר. שאין לה מקום, גזענית
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הופכת את ישראל למדינת כל אזרחיה ללא כל " מדינת ישראל. "אך לא ליברלית, דמוקרטית

 ". האופי היהודי של המדינה"אך מחירה הוא איבוד , הבדל
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 ביבליוגרפיה

 :חוקים ופסקי דין

 

 .501, (3)ד "ד נ"פ, 'קרקעי ישראל ואחמינהל מ' נ' קעדאן ואח' ע  5808881ץ "בג

 

 .318, (0)ד מז "פ. 'מ נגד עירית  נצרת עילית ואח"ראם מהנדסים קבלנים בע 585350א "ע

 

 .300, (3)ב "מ, ד"פ, 35-ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה"יו' נ' משה ניימן ואח 5113ב "ע

 

 .038, (3)ב "מ, ד"פ, 35-כנסת הועדת הבחירות המרכזית ל' נ' בן שלום יהורם ואח 5115ב "ע

 

 .הכנסת: חוק יסוד

 

 :ספרים ומאמרים

 

, ירושלים. הכנסת: א לחוק יסוד0הגבלת סיעה בעלת מצע גזעני על פי סעיף , איינהורן טליה

 . 3883, האגודה הישראלית לבעיות הפרלמנטריזם

 

 . 3883, ןמשרד הביטחו, אביב-תל. זכויות אדם בישראל, גביזון רות

 

, "מרצח כהנא ועד הסכמי אוסלו" כך", אלימות פוליטית בימין הקיצוני בישראל", יאל אילןלגז

 .3883, האוניברסיטה העברית, ירושלים. שפרינצק' שהוגשה לפרופ M.Aעבודת 

 

 .3800, שוקן: אביב-ירושלים ותל. עם יהודי ומדינת ישראל, יהדות. ישעיהו' ליבוביץ

 

המרכז הערבי למחקר חברתי  -כרמל-מדה אל, חיפה. הערביישראל והמיעוט , סולטאני נימר

 . 5553, יישומי

 

, ("פרופיל של אוסטרקיזם פוליטי בישראל)עד לרצח מאיר כהנא " ך"כ"מפסילת ", פאפו אהרן

 .35-31' עמ. 3883, (3)' ד. כתב עת  חברה ותרבות: נתיב    ( ....עורך: )בתוך

 

אוניברסיטת  -רמות, אביב-תל ?מצמיחה לדעיכה: שראלמפלגות הימין הקיצוני בי, פדהצור עמי

 .5555, אביב-תל

 

, 3תיאוריה וביקורת ". מעמדם האזרחי של הפלסטינים בישראל: זרים באוטופיה", פלד יואב

 .53-30' עמ. 3883חורף 

 

 דיוני ועדת הבחירות המרכזית
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מיסודו של הרב  -;ת כךמישיבת מליאת ועדת הבחירות לכנסת לאי אישור רשימ 30' פרוטוקול מס

 .במשכן הכנסת, 0.35.3811, שהתקיימה ביום רביעי, מאיר כהנא

 

מישיבת מליאת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת לאי אישור הרשימה  31' פרוטוקול מס

 .במשכן הכנסת, 8.35.3811, שהתקיימה ביום חמישי, המתקדמת לשלום

 

 אינטרנט

 :אתר הכנסת

http://www.knesset.gov.il/faction/heb/FactionPage.asp?PG=33

http://www.knesset.gov.il/faction/heb/FactionPage.asp?PG=33
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 הערות

                                                 
 .ל"רמ: להלן  1

 2
 .749, (4)ב "מ, ד"פ, 02-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה' נ' בן שלום יהורם ואח 8882ב "ע 

 3
 . 077, (4)ב "מ, ד"פ, 02-ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה"יו' נ' משה ניימן ואח 8880ב "ע 

 4
שהוגשה  M.Aעבודת , "מרצח כהנא ועד הסכמי אוסלו" כך", אלימות פוליטית בימין הקיצוני בישראל", אילן לגזיאל 

 .0994מרץ , האוניברסיטה העברית, ירושלים. שפרינצק' לפרופ
 .שם, שם". כהנא בכנסת: "הן ראשי תיבות של " כך"טענו שהאותיות בשם  אחרים  5
 .84' ע. 2111, אביב-אוניברסיטת תל -רמות, אביב-תל ?מצמיחה לדעיכה: מפלגות הימין הקיצוני בישראל, עמי פדהצור  6
 .85' ע, שם  7
 .ך"כמו כ" תופעות"רדוכסלי מול שאומץ באותה תקופה באופן פ, "הדמוקרטיה המתגוננת"עניין המנוגד לרעיון   8
. תלות במנגנונים ועוד -אי, חופש קניין, חופש פולחן, תחלופת ממשל בפרקי זמן קבועים, חופש דיבור, בחירות חופשיות  9

 .שם, שם
 .הדגשה שלי  10
 .שם, שם. כפי שמשתקף ממגילת העצמאות לדבריהם  11
 .86' ע, שם  12

 
מישיבת מליאת ועדת הבחירות לכנסת לאי  07' פרוטוקול מס. יהודים חילוניים תפיסה שלפי דעתם מקובלת אפילו על 13

 .27' ע. במשכן הכנסת, 5.01.0988, שהתקיימה ביום רביעי, מיסודו של הרב מאיר כהנא -;אישור רשימת כך
 .86' ע, שם,פדהצור. 0977 -ז"תשל, א לחוק העונשין044כפי שנאסר בסעיף   14
 .שם, שם  15
 .87' ע, שם  16

 
17
שהתקיימה , מיסודו של הרב מאיר כהנא -;מישיבת מליאת ועדת הבחירות לכנסת לאי אישור רשימת כך 07' פרוטוקול מס 

 .33' ע. במשכן הכנסת, 5.01.0988, ביום רביעי

 
18
   .ראה בהמשך הדיון בבעיות המשפטיות העולות במקרה זה. 46' ע, שם 

 
 .36' ע, שם 19
. אך לא נעשה מאמץ לבלוש אחר מיעארי, "רשימה המתקדמת לשלום"הכנסת התייחס גם ל: לטענתו התיקון בחוק יסוד  20

כתב : נתיב( ... עורך: )בתוך, "פרופיל של אוסטרקיזם פוליטי בישראל)עד לרצח מאיר כהנא " ך"כ"מפסילת ", אהרן פאפו???
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