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לכבוד
"משפט צדק" (בהליכי רישום)
באמצעות עוה"ד מיכאל ליטווק

שלום רב,

לכבוד
חה"כ סתיו שפיר
באמצעות עוה"ד גיא בוסי

 -בדוא"ל-

הנדון :החלטת רשם המפלגות בעניין רישום מפלגה בשם "משפט צדק"
 .1בהחלטה מיום  26.12.19דחיתי את התנגדותה של חה"כ שפיר לרישום מפלגה בשם
"משפט צדק".
 .2מאחר שתוך כדי בירור ההתנגדות התבהר כי ככל הנראה אחת ממטרות המפלגה ,בין
במפורש ובין במשתמע ,היא לשחרר את רוצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל ומאחר
ולכאורה לרוצח עצמו יש קשר למפלגה  ,בין אם באופן ישיר או באופן עקיף  ,מצאתי לנכון
לוודא בטרם רישום המפלגה ,שאין במטרות המפלגה משום הצדקה לרצח ראש ממשלה.
 .3לפיכך הוריתי ליו"ר המיועדת של המבקשת להרשם כמפלגה ,להגיש תצהיר ובו הבהרה
והתייחסות האם אין במטרות של המפלגה ו/או בפעולותיה משום הצדקה לרצח ראש
ממשלה בישראל.
 .4בתאריך  29.12.19הוגש תצהיר בו הצהירה הגב' רננה לריסה עמיר " :אין במטרות של
המפלגה ו/או בפעולותיה משום הצדקה לרצח ראש ממשלה".
 .5לאחר הגשת התצהיר פנתה חה"כ שפיר במכתב מיום ( 1.1.2020המצ"ב) ובו טענה כי
האמור בתצהיר מסייע לנימוקים שהובאו בהתנגדותה .לטענתה "המפלגה המתחזה תפעל
על מנת להוביל לשחרורו של הרוצח המתועב יגאל עמיר ,שהיא פעולה בלתי חוקית
בעליל "...טענה שנוספה במכתב האמור הינה כי עצם הפעולה לשחרור הרוצח נופלת בגדר
הסייגים למניעת רישום מפלגה בהתאם לסעיף  )3(5לחוק המפלגות התשנ"ב( 1992-להלן:
חוק המפלגות) כך שקיים יסוד סביר למסקנה כי המפלגה תשמש מסווה לפעולות בלתי
חוקיות.

רחוב ירמיהו  ,39מגדלי הבירה בנין  ,1ירושלים  ,9446722ת"ד  34071ירושלים 9134001
טלפון 02-5088885 :פקסwww.taagidim.justice.gov.il 02-6467411 :

 .6הדברים המובאים בהחלטתי עומדים בעינם ולא ברור כיצד יש בתצהיר משום סיוע
לטענות שהועלו בהתנגדות .למעלה מן הצורך אתייחס לטענה שנוספה ולפיה יש למנוע
את רישום המפלגה בהתאם לסעיף  )3(5לחוק המפלגות:
סעיף זה קובע כי לא תירשם מפלגה אם יש במטרה ממטרותיה או במעשיה ,במפורש או
במשתמע "יסוד סביר למסקנה כי המפלגה תשמש מסווה לפעולות בלתי חוקיות" .כפי
שכבר ציינתי בהחלטתי הדוחה את התנגדות ,המטרה לשחרור רוצח ראש ממשלה יכולה
להיות מושגת בדרכים שונות ובכלל זה באמצעות שינוי חקיקה או מתן חנינה .נקיטת
פעולות מסוג זה אינן מהוות עבירה פלילית ולכן אינן בגדר פעולות בלתי חוקיות.
 .7נוכח האמור בתצהיר וההבהרה כי אין בהקמת המפלגה משום הצדקה ותמיכה בביצוע
הרצח ובהמשך להחלטתי המפורטת מיום  26.12.19אין עילה על פי דין למנוע את רישום
המפלגה ולפיכך המפלגה תרשם בפנקס המפלגות.

בכבוד רב,

אייל גלובוס ,עו"ד
רשם המפלגות
ראש רשות התאגידים
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