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המועמדים משפט צדק, לרפורמה במערכת המשפט רשימת  .1

 הישראלית ולשחרור יגאל עמיר

 היועץ המשפטי לממשלה .2

 
    הה מ ש י ב 

 

 עמדה  מטעם  היועץ  המשפטי  לממשלה

 

, מתכבד היועץ המשפטי הנדל' נ השופטהתאם להחלטת כבוד יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, ב .1

 שבכותרת. הלממשלה להגיש את עמדתו ביחס לבקש

 

על פסילת להורות , ועדת הבחירות()להלן:  מתבקשת ועדת הבחירות המרכזית במסגרת הבקשה .2

 (2)א7זאת, בהתאם לסעיף , 23-הכנסת בבחירות ל מהשתתפות( המשיבה)להלן:  1המשיבה 

 יסוד: הכנסת.-לחוק

 

 הידחות.דינה של בקשה זו ללעמדת היועץ המשפטי לממשלה,  .3

 

 על הזכות להתמודד בבחירות
 

הזכות להתמודד בבחירות לבית המחוקקים היא בין זכויות היסוד החוקתיות החשובות  .4

"זכות יסוד דמוקרטי. בסיסה הרעיוני הוא עקרון השוויון הפוליטי. זוהי והמכריעות ביותר במשטר 

מדינית, אשר באים בה לידי ביטוי רעיון השוויון, חירות הביטוי וחופש ההתאגדות, ומכאן כי זכות 

בפסק דינו הנשיא מ' שמגר  וד, ראו דברי כבזו היא מן הסימנים המובהקים של חברה דמוקרטית"

 225( 2, פ"ד לט)ימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת האחת העשרהני 3/84, 2/84עב ב

יאסין נ' רשם  7793, 7504/95רע"א  ; וכן ראו264בעמוד  (,פרשת ניימן הראשונה( )להלן: 1985)

 (.2003) 61-60(, מפי כב' הנשיא ברק, בעמ' עניין יאסין( )להלן: 1996) 45( 2, פ"ד נ)המפלגות

 

, 145( 4, פ"ד נז)יו"ר ועדת הבחירות נ' פייגלין 11243/02כב' השופט לוי בבג"ץ  לעניין זה גם כתב 

 (, כי: 2003) 156

 

טול מאדם או מקבוצת אנשים את הזכות להיבחר, ושללת מהם את הזכות לתת ביטוי "
להשקפה פוליטית שהם גיבשו, ואף את הזכות להשתתף בעיצוב פניו של השלטון 

 ולהשפיע על מהלכיו". 
 

יסוד: הכנסת, -לחוק 6הזכות להתמודד בבחירות לכנסת מעוגנת בספר החוקים הישראלי בסעיף  .5

הוא בן עשרים ואחת שנה  …כל אזרח ישראלי שביום הגשת רשימת המועמדיםהקובע כי ככלל, "

 ". …ומעלה, זכאי להיבחר לכנסת
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מד להיבחר לכנסת מתפרשת מעבר לגבולותיה היא, הגבלת זכותה של רשימת מועמדים או של מוע .6

שהרי הגבלה כאמור מצרה אף את זכות הפרט לבחור, שהיא עצמה זכות יסוד חוקתית, המעוגנת 

 : 264 - 263בעמודים  הראשונה, בפרשת ניימןיסוד: הכנסת. וכך נכתב -לחוק 5בסעיף 

 

חירות הביטוי, שהרי מבחינת הבוחר, יש בהגבלת הזכות להיבחר גם צמצום עקיף של "
ידי כך היכולת להתחבר יחד עם אחרים לשם קידום השקפותיו -נשללת ממנו על

 ידיו היה מציגן."-ודעותיו, כפי שהמועמד המבוכר על
 

הגבלת זכותם של מועמדים ורשימות מועמדים להתמודד בבחירות, הפוגעת בזכויות לבחור  .7

 ל"פרדוקס הדמוקרטי".  ולהיבחר, מהווה ניסיון לתת מענה

 

פ"ד  ,16-טיבי נ' ועדת הבחירות לכנסת ה 11280/02בפסק דינו בא"ב הנשיא ברק  כבודעמד על כך 

בקובעו כי ה"פרדוקס הדמוקרטי" משקף מתח הקיים  (,עניין טיבי( )להלן: 2003) 1( 4נז)

רשימה ומפלגה, גם בדמוקרטיה בין העיקרון הדמוקרטי של שוק חופשי של דעות, לפיו הזכות לכל 

אם הן מבקשות לשלול את הדמוקרטיה או לפגוע בה, לבטא את דעותיהן ולהתמודד באופן שוויוני 

 (. 14בבחירות, לבין זכותה של הדמוקרטיה להגן על עצמה )שם, בעמ' 

 

ועדת , 1095/15לפסק דינה בא"ב  7עוד ראו לעניין זה את דבריה של כבוד הנשיאה מ' נאור בסעיף 

ועדת הבחירות המרכזית נ'  1096/15וא"ב  ות המרכזית לכנסת העשרים נ' ח"כ חנין זועביהבחיר

 עניין :( )להלן10.12.2015, ונימוקים מיום 18.2.2015)פורסם באר"ש, פס"ד מיום ברוך מרזל 

 (.מרזל

 

ות הרבה, מחשיבותן וממרכזיותן של הזכויות החוקתיות לבחור ולהיבחר לכנסת נובעת הזהיר .8

 שבה יש לפעול, עת באים להגביל את הזכויות ולצמצמן. 

 

על כן קבעה הפסיקה, כי הטלת מגבלות על רשימה או על מועמד מלהציג את מועמדותם בבחירות 

לכנסת תיעשה אך במקרים חמורים וקיצוניים, וכי פירוש הוראות החוק המגבילות את הזכות 

 שיפורט להלן.  להיבחר ייעשה בצמצום ובדווקנות, כפי

 

 המסגרת הנורמטיבית

 

 יסוד: הכנסת, שכותרתו "מניעת השתתפות בבחירות", בנוסחו כיום, קובע: -א לחוק7סעיף   .9

 

ולא יהיה אדם מועמד בבחירות )א( רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת "
דם, לרבות או במעשיו של הא, אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה לכנסת

 , לפי העניין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה:בהתבטאויותיו
 

 .שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית (1)

 הסתה לגזענות. (2)

תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד  (3)
 מדינת ישראל.
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ן בשבע השנים לעניין סעיף זה, יראו מועמד ששהה במדינת אויב שלא כדי ( 1)א
שקדמו למועד הגשת רשימת המועמדים כמי שיש במעשיו משום תמיכה 

 במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, כל עוד לא הוכיח אחרת.
 

)ב(   החלטת ועדת הבחירות המרכזית כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות טעונה 
 אישור בית המשפט העליון.

 
 ה. )ג(     מועמד יצהיר הצהרה לעניין סעיף ז

 
)ד(   פרטים לעניין הדיון בוועדת הבחירות המרכזית ובבית המשפט העליון ולעניין 

 .]ההדגשות אינן במקור[ .הצהרה לפי סעיף קטן )ג(, ייקבעו בחוק"
 

. בתיקון זה הוסמכה ועדת הבחירות המרכזית 2002יסוד: הכנסת, תוקן בשנת -א)א( לחוק7סעיף  .10

 לסמכות שהייתה קיימת קודם לכן לפסול רשימת מועמדים.  לפסול מועמד, בנוסף

 

"תמיכה במאבק מזוין  –( 3א)א()7כמו כן, נוספה לחוק היסוד עילת הפסילה הקבועה כיום בסעיף  

בנוסף, נקבע בתיקון נוסח אחיד לסעיף  של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל".

 . 1992-חוק המפלגות, התשנ"ב( ל1)5( בחוק היסוד ולסעיף 1א)א()7

 

ס חסעיף הוסף, בירישא של היסוד: הכנסת פעם נוספת, כך של-לחוק א)א(7תוקן סעיף  2017בשנת  .11

(. על פי האמור בדברי ההסבר לתיקון 46" כמצוטט לעיל )תיקון לרבות בהתבטאויותיולמועמד: "

ה המקובלת בפסיקה בעניין זה, אשר לפיה יובהר כי התיקון המוצע מעגן במפורש את הגישזה: "

א לחוק היסוד נכללות גם התבטאויות. כמו כן, התיקון לא נועד לשנות את 7ב"מעשים" לפי סעיף 

א לחוק היסוד תיעשה בצמצום ובאופן דווקני כדי להגן 7פסיקת בית המשפט ולפיה הפעלת סעיף 

לו מבהירים כי אין בתיקון לחוק בכדי דברי הסבר א ".על האינטרסים החיוניים ביותר של המדינה

 לשנות את המצב המשפטי ששרר ערב התיקון, בכל הנוגע לפסילת מועמדים.

 

יסוד: הכנסת. העקרונות הכלליים שנקבעו -א)א( לחוק7התייחסה בהרחבה לסעיף הפסיקה  .12

יבותן העליונה של בפסיקה לעניין פרשנות הסעיף, העוסק בפסילת רשימות מועמדים, נגזרו מחש

 הזכויות הבסיסיות לבחור ולהיבחר לקיומו של משטר דמוקרטי. 

 

יסוד: הכנסת, תעשה רק במקרים -א)א( לחוק7לפיכך נקבע, כי הפעלת הסמכות הקבועה בסעיף  

ניימן נ'  1/88ע"ב קיצוניים, וכי עילות הפסילה יפורשו בצמצום ובאורח דווקני. לעניין זה, ראו: 

 (. פרשת ניימן השנייה( )להלן: 1988) 177( 4פ"ד מב), 12-בחירות המרכזית לכנסת היו"ר ועדת ה

 

הנשיא  ידי כבוד-יין פסילת רשימה סוכמו עלא)א( לענ7העיקרים המנחים לצורך הפעלת סעיף  .13

י בעניין טיבהנשיא ברק  ידי כבוד-לפסק הדין( ואומצו על 196)בעמ'  השנייה בפרשת ניימןשמגר 

 : בעניין טיביוכך קבע כבוד הנשיא א' ברק . לפסק הדין( 6בסעיף )

 
כדי לקיים איזון עדין זה בין חלקי המשוואה, נקבעו על ידי בית משפט זה "   

במספר פסקי דין מסקנות פרשניות, אשר לאורן יש ליישם את הוראותיו של 
למניעת  יסוד: הכנסת. פסיקה זו חלה על כל אחת מהעילות-א לחוק7סעיף 

בעניין זה ניתן להצביע על מספר אמות מידה פרשניות ...ההשתתפות בבחירות 
יסוד: הכנסת, והמשקפות -א לחוק7אשר נקבעו בפסיקה להפעלתו של סעיף 

, הפניה אל מטרותיה של רשימת מועמדים היא פניה ראשיתמגמה מצמצמת זו: 
ות או הפעילויות של בין השאיפ כמרכזיים, הניצבים דומיננטייםאל "מאפיינים 
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א אינה מיועדת לדברים שהיו 7, שם(. "הסמכות שהוענקה בסעיף שםהרשימה" )
שוליים ואשר השלכתם על המכלול הרעיוני או הביצועי איננה משמעותית 
ורצינית. הכוונה לתופעות... שהן בגדר מאפיינים דומיננטיים, הניצבים כמרכזיים 

(. עניין לנו, איפוא, 196, עמ' שםה" )בין השאיפות או הפעילויות של הרשימ
במטרות המהוות יעד "שליט" )בלשונו של השופט מ' חשין בדיון בפני ועדת 

, מטרותיה הדומיננטיות והמרכזיות שנית(; 612, עמ' שם, 16-הבחירות לכנסת ה
ובאותה מידה מעשיו של מועמד לבחירות במסגרת רשימת  –של הרשימה 

רות מפורשות שיש בהן היגד ישיר והן ממסקנות נלמדות הן מהצה – מועמדים
, לא די במטרות שלישית(; 188, עמ' שםמשמעי )-מסתברות המשתמעות באופן חד

בעלות אופי תיאורתי. יש להראות כי רשימת המועמדים "פועלת למען מימוש 
-פרשת בן; ראו גם 196, עמ' שםמטרותיה ולשם הפיכתן מרעיון להגשמתו" )

. חייבת להיות "פעילות בשטח" אשר נועדה להוציא את מטרות (284, בעמ' שלום
הרשימה מהכוח אל הפועל. פעילות זו צריכה להיות חוזרת ונשנית. לא די 
בפעילות ספורדית. הפעילות צריכה לבוא לידי ביטוי חמור וקיצוני מבחינת 

י (. אכן, הדמוקרטיה אינה נוקטת בפעולות כלפ66, עמ' פרשת יאסיןעוצמתה )ראו 
מי שאינו נוקט בפעולות כלפיה. זוהי הדמוקרטיה המתגוננת, אשר אינה מונעת 
השתתפות בבחירות של רשימת מועמדים רק בשל מטרותיה של הרשימה, אלא 

, הראיות המבססות את המטרות לבסוףמתגוננת כנגד מעשים המכוונים כלפיה. 
ו של מועמד אוהמעשים המביאים לידי מניעת השתתפותה של רשימת מועמדים, 

פרשת ניימן משמעיות" )-, צריכות להיות "משכנעות, ברורות וחדבבחירות לכנסת
  "... (250, עמ' פרשת ניימן הראשונה; 196, עמ' השניה

 
 

עניין )להלן:  נ' כסיף 21-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 1806/19בא"ב  הדיןפסק  וכן ראו את 

ההלכה הפסוקה ביחס לרף הראייתי הנדרש לפסילת  הנשיאה חיות את (, שם סיכמה כבודכסיף

 רשימת מועמדים או מועמד, כדלקמן:

 

 אמות המידה לעניין הרף הראייתי הנדרש"

 

לחוק  א7בסעיף . לצד הפרשנות המצמצמת של עילות הפסילה הקבועות 16
היסוד, הוסיפה הפסיקה וקבעה במהלך השנים שורה של אמות מידה 

ייתי הנדרש לצורך התגבשות איזה מן העילות. מחמירות לעניין הרף הרא
אמות המידה הללו תוחמות את האפשרות לפסול רשימה או מועמד 
מלהתמודד בבחירות לכנסת למקרים מובהקים וקיצוניים בלבד בשל 
הזהירות המופלגת שאותה נוקט בית המשפט כנקודת מוצא בהקשר זה 

, בן שלוםבעניין  לוין ש'; השוו לדבריו של השופט 3, בפסקה בל"ד)עניין 
(. להלן תפורטנה בתמצית אמות המידה 2, בעמ' כך; עניין 248בעמ' 

שהותוו בפסיקה לעניין הרף הראייתי הנדרש להתקיימות עילות הפסילה. 
אמות מידה אלה ברובן יושמו תחילה באשר לפסילת רשימות ולאחר 

מועמד ילת הן אומצו בהתאמה גם לעניין פס 2002תיקון חוק היסוד בשנת 
 (, ואלו הן:זועבי השניועניין  זועבי הראשוןעניין  ;טיבי)ראו עניין  יחיד

 

בסעיף , על מנת להכריע בשאלה האם אחד מהיסודות המנויים ראשית( -) 
מתקיים במטרותיהם או במעשיהם של הרשימה או המועמד, יש  א7

ת כי מטרה זו היא חלק מהמאפיינים הדומיננטיים של שאיפות להראו
הרשימה או המועמד או הפעילות שלהם וכי לשם קידומם הם מבקשים 

; וראו גם עניין 187ליטול חלק בבחירות )ראו עניין ניימן השני, בעמ' 
 .(14; עניין זועבי הראשון, בפסקה 4; עניין בל"ד, בפסקה 18טיבי, בעמ' 

 

יש להראות כי מטרות מרכזיות ודומיננטיות אלו נלמדות , שנית( -) 
מהצהרות מפורשות ומהיגדים ישירים או ממסקנות מסתברות שמשמעותן 

; 18; עניין טיבי, בעמ' 188 משמעית )עניין ניימן השני, בעמ'-ברורה וחד
 (. 14עניין זועבי הראשון, בפסקה  ;4עניין בל"ד, בפסקה 

 

http://www.nevo.co.il/law/72242/7a
http://www.nevo.co.il/law/72242/7a
http://www.nevo.co.il/law/72242/7a
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רשימה או המועמד פועלים באופן אקטיבי , יש להראות שהשלישית( -) 
להגשמת המטרות האמורות, וכי נעשתה פעילות שאינה ספורדית 
להוצאתן מן הכוח אל הפועל. נפסק כי אין די במטרות בעלות אופי 
תיאורטי ויש להצביע על פעילות שיטתית, חוזרת ונשנית, אשר "צריכה 

עניין ניימן השני, בעמ' לבוא לידי ביטוי חמור וקיצוני מבחינת עוצמתה" )
; עניין זועבי הראשון, 4; עניין בל"ד, בפסקה 18; עניין טיבי, בעמ' 196

 (. 14בפסקה 
 

, הראיות המבססות את המעשים או המטרות, אשר יש בהם רביעית( -) 
-כדי למנוע התמודדות בבחירות לכנסת, צריכות להיות "ברורות, חד

; 18; עניין טיבי, בעמ' 188י, בעמ' משמעיות ומשכנעות" )עניין ניימן השנ
(, 250; השוו: עניין ניימן הראשון, בעמ' 34עניין זועבי השני, בפסקה 

ונדרשת "מסה קריטית" של ראיות בעלות אמינות גבוהה להצדקת 
(. נטל 14; עניין זועבי הראשון, בפסקה 43הפסילה )עניין טיבי, בעמ' 

ימה או המועמד וספק הראיה בעניין זה חל על הטוען לפסילת הרש
המתעורר לגבי דיות המסכת הראייתית צריך לפעול נגד הפסילה )עניין 

 "(.3; עניין כך, בעמ' 249-248ניימן השני, בעמ' 
 

א היא צרה ומצומצמת. 7עוד יוסף, כי בהתאם לפסיקת בית משפט נכבד זה, פרשנות עילות סעיף  .14

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים נ' זועבי 1095/15 בא"בהשופט גרוניס  ודראו דברי כב

 , כדלקמן:(עניין זועבי( )להלן: 2015)

 

השתתפותו של מועמד בבחירות לכנסת או מניעת השתתפותה של  מניעת" 
רשימת מועמדים בבחירות, נוסיף ונזכיר, הם צעדים קיצוניים. על כן, התקבלה 

א תהא צרה 7לות המנויות בסעיף במשפטנו התפיסה לפיה ראוי שפרשנות העי
ומצומצמת, תוך דרישה ראייתית מחמירה, ותיוחד למקרים חריגים ביותר בהם 
לא ניתן להתמודד בכלים הדמוקרטיים הרגילים. אכן, "מניעת השתתפותה של 
מפלגה בבחירות היא צעד קיצוני ביותר. הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות 

..כמובן, אין זו זכות מוחלטת, וככל זכות חוקתית מהמדרגה העליונה ביותר.
אחרת היא ניתנת להגבלה. עם זאת, ההגבלות המוטלות על זכות זו צריכות 

 5364/94להיות מינימאליות, ועליהן להגן על אינטרסים חיוניים ביותר" )בג"ץ 
(. 1995) 800-801, 758( 1ראש מפלגת העבודה הישראלית, פ"ד מט)-ולנר נ' יושב
בהרחבה לעיל, פרשנות מצמצמת זו עוברת כחוט השני בפסיקתו של  כפי שעמדנו

בית המשפט העליון זה עשרות שנים, ויש לשמרה ביתר שאת שעה שעילות 
א. פרשנות זו היא גם 7הפסילה עוגנו בחקיקה והותוו המבחנים ליישום סעיף 

נגזרת של הכלים הנוספים המאפשרים לדמוקרטיה להתמודד עם כוחות 
פגוע בה מבפנים. עצם העובדה שמועמד רשאי להתמודד בבחירות המבקשים ל

לכנסת אין משמעה כי משעה שנבחר רשאי הוא לעשות ככל העולה על רוחו. 
עדיין עומדת האפשרות לשלול חסינותו של חבר כנסת במקרים מסוימים, 
להעמידו לדין אם נמצא כי עבר עבירה פלילית, ולשלול את המשך כהונתו בכנסת 

רשע בדין בעבירה שיש עימה קלון. אכן, האיזון בין ההגנה על הדמוקרטיה אם הו
וההגנה על יסודותיה אינו פשוט. אך בעוד שעומדת לדמוקרטיה זכותה להגן על 
חיותה, עומדת לה גם החובה להגן על עקרונותיה היסודיים ביותר, ועל הזכות 

 הדמוקרטי עצמו".להיבחר, שהיא אחת הזכויות הבסיסיות המכוננות את המשטר 
 

 ודמוקרטית שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודיתעילת הפסילה של 

 

מדינה יהודית שלילת קיומה של מדינת ישראל כהנשיא ברק, כי לדיבור " ודקבע כב בעניין טיבי .15

ליתן פירוש , יש (החוקאו  יסודהחוק )להלן:  לחוק יסוד: הכנסת (1)א()א7ודמוקרטית" שבסעיף 

 (. 19מצמצם, שכן הוא נועד לצמצם את זכויות היסוד לבחור ולהיבחר )עמוד 
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המדינה היהודית  -הנחת היסוד הקונסטיטוציונית של מדינת ישראל היא כי שני היסודות  .16

 189בעמוד  ,פרשת ניימן השנייהאינם מושגים סותרים זה לזה )ראו  -והמדינה הדמוקרטית 

 (. לפסק הדין 19בעמ'  ,עניין טיבידינו של כב' הנשיא שמגר, ודבריו של כב' הנשיא ברק ב לפסק

 

א לחוק יסוד: 7, שניתן שנים ארוכות לפני חקיקת סעיף פסק הדין הראשון שהתייחס לסוגיה .17

בפסק (. 1964) 365( 3פ"ד יט) ,ירדור נ' יו"ר ועדת הבחירות לכנסת הששית 1/65ע"ב הוא הכנסת, 

הנשיא אגרנט, כי עובדת היותה של מדינת ישראל מדינתו של העם היהודי כפי  ודדין זה קבע כב

, ן(לפסק הדי 386)בעמוד  שבא לידי ביטוי בהכרזת העצמאות היא עובדת יסוד קונסטיטוציונית

 כדלקמן:

 

 וכך מלמדים ברורות הדברים, שהוצהרו בשעתו -והנה, לא יכול להיות ספק בדבר "
כי לא זו בלבד שישראל הינה מדינה ריבונית, עצמאית,  -בהכרזה על הקמת המדינה 

השוחרת חופש ומאופיינת על ידי משטר של שלטון העם, אלא גם שהיא הוקמה 
"כמדינה יהודית בארץ ישראל", כי האקט של הקמתה נעשה, בראש וראשונה, בתוקף 

ככל עם ועם עומד ברשות עצמו סטורית של העם היהודי לחיות י"זכותו הטבעית והה
במדינתו הריבונית, וכי היה בו באקט זה משום הגשמת שאיפת הדורות לגאולת 

ואם תמצי לומר:  -ישראל...משמעותו של אותו "אני מאמין" הוא, שדבר המשכיותה 
-386ראו עמודים . )של מדינת ישראל מהווה עובדת יסוד קונסטיטוציונית" -"נצחיותה 

385.) 
 

השופט )כתוארו דאז( מ' אלון לאופייה היהודי של מדינת  ודהתייחס כב הראשונה בפרשת ניימן .18

 וייחס אף הוא משקל מכריע להכרזת העצמאות והשלכותיה. הוא קבע כי:  ,ישראל
 

אופייה היהודי של מדינת ישראל מצא את ביטויו בהכרזת העצמאות על ידי עצם " 
יהודית, ולא רק של יהודים, על ידי פתיחת שעריה  הגדרתה של המדינה כמדינה

 (.297לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות... וכיוצא באלה..." )ראו עמוד 
 

 (4פ"ד מג), עשרה-השתים בן שלום נ' ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 2/88ע"ב ) בן שלום ענייןב .19

המרכזית, אשר ביקשו לפסול את "הרשימה נדון ערעורם של רבע מחברי ועדת הבחירות  ((1989)

לאחר שזו לא נפסלה על ידי ועדת הבחירות, בעילה של שלילת קיומה של  ,המתקדמת לשלום"

((. הערעור נדחה על ידי 1א)א()7מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי )הנוסח הקודם של סעיף 

תיות ית המידה הראיפי אמו-רוב שופטי ההרכב, מן הטעם שלא הוכחה עילת הפסילה על

 (. 247כמפורט לעיל )שם, בעמ'  השנייה, בפרשת ניימןאשר נקבעו  ,המחמירות

 

ערעור על החלטתו של רשם המפלגות לרשום את מפלגת "ימין ישראל" בפנקס  נדחה, יאסין ענייןב .20

וכי יש  ,קרטיתכי היא שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמו שבעניינה נטען ,המפלגות

כי במדינת ישראל קיים ערך  ,הנשיא ברק ודקבע כב . באותו מקרה,במטרותיה הסתה לגזענות

הערך בדבר חוקתי, בנוסף לערכיה כמדינה דמוקרטית, אותו הוא מכנה "עקרון חוקתי", והוא "

ד ו(. עוד קבע כב63" )שם, בעמ' "היותה של ישראל מדינה יהודית או מדינתו של העם היהודי

איננו מוכנים לכך כי חופש ההתאגדות כמפלגה פוליטית יגרור אחריו חדלונה כי " ,הנשיא ברק

 -( לחוק המפלגות 1)5" )שם(. בפרשו את עילת הפסילה המופיעה בסעיף היהודי של מדינת היהודים

כי עילת  ,הנשיא ברק ודקבע כב -( לחוק היסוד 1א)א()7שלשונה זהה כיום לזו הקבועה בסעיף 

בלא  ,סילה מתקיימת אף כאשר הפסול הוא בפגיעה באופייה כמדינה יהודית )או דמוקרטית(הפ

 בגרעיןלפגוע בעצם קיומה של המדינה. יחד עם זאת, האיום על האופי היהודי צריך לפגוע 

 (.66המאפיין את המדינה כיהודית )או דמוקרטית(. )שם, בעמ' 
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רק אל אותו "גרעין" המאפיין את המדינה כיהודית. הוא קבע כי הנשיא ב ודשב כב עניין טיביב .21

"רק המאפיינים ה'גרעיניים' או 'המינימליים' של היות מדינת ישראל מדינה יהודית מובאים 

אלה (, וכי במרכזם של מאפיינים 21)שם, בעמ'  ן מניעת ההשתתפות בבחירות"יבחשבון לעני

ישראל, שהיהודים יהוו בה רוב; עברית היא שפתה  "עומדת זכותו של כל יהודי לעלות למדינת

הרשמית המרכזית של המדינה, ועיקר חגיה וסמליה משקפים את תקומתו הלאומית של העם 

  (.22)שם, בעמ'  היהודי; מורשת ישראל היא מרכיב מרכזי במורשתה הדתית והתרבותית"

 

 18-' ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ההמפלגה הלאומית הדמוקרטית נ-בל"ד 561/09בע"ב  .22

הנשיאה ביניש וחוזרת על  וד, שבה כב(ל"תע-מ"ד ורע"עניין בל( )להלן: 7.3.11 )פורסם באר"ש,

( 1996) 529( 2פ"ד נ) איזקסון נ' רשם המפלגות 2316/96קביעותיו של בית המשפט העליון ברע"א 

"מדינת כל אזרחיה". בית המשפט  (, שם נדונה לראשונה משמעות המונחפרשת איזקסון)להלן: 

אם המטרה של היות מדינת ישראל כי " בעניין טיביהעליון שב וחוזר על שנקבע בהקשר זה 

"מדינת כל אזרחיה" מכוונת אך להבטחת השוויון בין האזרחים בתוך הבית פנימה, תוך הכרה 

ת ישראל כמדינה בזכויותיו של המיעוט החי בתוכנו, אין בכך כדי לשלול את קיומה של מדינ

יהודית. אם, לעומת זאת, המטרה של היות ישראל "מדינת כל אזרחיה" מכוונת ליותר מכך, והיא 

מבקשת לפגוע ברציונל המונח ביסוד הקמת המדינה, ובכך לשלול את אופייה של מדינת ישראל 

ם המאפיינים כמדינתו של העם היהודי, כי אז יש בכך כדי לפגוע במאפיינים הגרעיניים והמינימליי

 לנימוקי פסק הדין(.  6" )פסקה את מדינת ישראל כמדינה יהודית

 

בעילה של שלילת קיומה של מדינת  בשארהנדונה החלטת ועדת הבחירות לפסול את  בעניין טיבי .23

ישראל כמדינה יהודית, שם נדרש אישור בית המשפט העליון לפסילה, וכן נדון ערעורה של רשימת 

על פסילתה בעילה זו. ההתייחסות בפסק הדין לבשארה ולרשימת בל"ד הייתה במאוחד, שכן  בל"ד

עיקר הטענות כנגד פסילת בל"ד, התבססו על פעולותיו של ראש הרשימה דאז, בשארה, 

התבטאויותיו ותמיכת הרשימה בו. דעת הרוב הייתה, שלא לאשר את הפסילה של בשארה ולקבל 

 . את ערעורה של רשימת בל"ד

 

התבססה על התבטאויות רבות וגלויות של בשארה בראיונות, כתבות  בעניין טיביבקשת הפסילה  

עיתונאיות, דברים שכתב, התבטאויות פומביות שונות, מצע המפלגה וכתביה, וכן על ראיות 

חסויות )אם כי בבית המשפט העליון טען היועץ המשפטי לממשלה, כי די בראיות הגלויות על מנת 

 את עילות הפסילה(.  לבסס

 

היועץ המשפטי לממשלה טען, שבשארה ורשימת בל"ד דוגלים בהפיכת מדינת ישראל בעניין טיבי, 

ל"מדינת כל אזרחיה", וזאת לא במובן הלגיטימי של שוויון בין אזרחי המדינה, אלא  במובן של 

ליהודים, ובראשם  שלילת צביונה היהודי של המדינה, ובכלל זה ביטול החוקים המעניקים העדפה

חוק השבות, וכן ביטול הזיקה לתפוצות. עוד נטען, כי אין לקבל את הצגת הדברים על ידי בשארה 

כיעד רחוק ותיאורטי, וכי מדובר ביעד מרכזי ודומיננטי, שהרשימה ובשארה פועלים באופן ממשי 

בהליכי הפסילה, להגשמתו. אף אם לא ננקטו צעדים לביטול חוקים או הושמעו הצהרות מסוימות 

 הרי זה מטעמים פרגמטיים. בהיעדר מבחן הסתברותי, נטען כי תנאי הפסילה מתקיימים. 
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, נתן משקל רב להצהרותיו של בשארה בוועדת בעניין טיביהנשיא ברק, בדעת הרוב  ודכב 

הבחירות המרכזית ובבית המשפט העליון, לפיהן, בין היתר, הוא מכיר בלגיטימיות של מדינת 

אל ושל זכות ההגדרה הלאומית המודרנית של העם היהודי, וקורא לביטול האפליה נגד ישר

הנשיא ברק קבע, כי אין בדבריו של בשארה משום שלילת הרוב היהודי  ודאזרחיה הערבים. כב

במדינת ישראל, אין בדבריו שלילת מרכזיותה של השפה העברית כשפת המדינה, אין התנגדות 

אל כמשקפים את תקומתו של העם היהודי, ועל כן מעשיו של בשארה לחגיה ולסמליה של ישר

 לפסק הדין(.  40עולים בקנה אחד עם ההגדרה הגרעינית של מדינת ישראל כמדינה יהודית. )עמ' 

 

לא הונחה בפנינו הנשיא ברק כי " וד, קבע כבבעניין טיביבסיכום הדיון בעילה זו, בפסק הדין 

המאפיינים הגרעיניים של מדינת ישראל כמדינה יהודית. אמת, התשתית הדרושה כדי לשלול את 

גישתו באשר להיות מדינת ישראל "מדינת כל אזרחיה" מתקרבת באופן מסוכן לאפשרות השוללת 

את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. עם זאת, אין בפנינו ראיות משכנעות, ברורות וחד 

הדין(. כאמור, באותה פרשה עמדו בפני בית המשפט,  לפסק 43" )בעמ' משמעיות כי הגבול נחצה

בנוסף למצע המפלגה, ראיות רבות וכבדות משקל, ושם גם ביקש היועץ המשפטי לממשלה את 

 .הפסילה, בין השאר בהתבסס על ראיות חסויות

 

 והוסיפה כדלקמן: בעניין טיביהנשיאה ביניש על הקביעות  וד, שבה כבל"תע-מ"ד ורע"בעניין בל 

 

לאחר   ברים אלו מתאימים, ואולי ביתר שאת, לעניין שלפנינו בנסיבות שנוצרו, שכןד"
שעיינו עיין היטב בכלל הנתונים שהונחו בפנינו, ובכלל זה במצעה של מפלגת בל"ד 

(, מאמריו של ח"כ זחאלקה, האמירות השונות פרשת בל"ד)שלא חל בו שינוי מאז 
לא מצאנו אף הפעם כי ידו(, -וכחשו עלשיוחסו לו והתייחסותו לאמירות )שחלקן ה

הראיות שהוצגו בפנינו במסגרת ההליך מוכיחות באופן משכנע, ברור וחד משמעי כי 
מפלגת בל"ד מבקשת לשלול את המאפיינים הגרעיניים של מדינת ישראל כמדינה 

בנסיבות העניין אף מצאנו ממש בטענת היועץ המשפטי לממשלה  -. זאת ועוד יהודית
לול הראיות שהוצגו בפנינו בהליך זה היה פחות מן המכלול שהוצג בפנינו לפיה מכ

, כך שאף מדרך קל וחומר לא הוכח בפנינו כי נתקיימה במפלגה עילת בפרשת בל"ד
, בפרשת בל"דהפסילה הנזכרת. חרף זאת, ובדומה לרוח הדברים שביטא בית המשפט 

יטויים והעמדות שעלו מן אין להתעלם מכך כי גם הפעם נותר בליבנו ספק שמא הב
החומר הם מהסוג המצביע על קרבה מטרידה ומדאיגה לרעיון של שלילת מדינת 

של פסק הדין  -הכלליות והפרטניות  -לאור קביעותיו ישראל כמדינה יהודית. עם זאת, 
בפרשת הראיות שהוצגו בפנינו למול הראיות שניצבו בפני בית המשפט  בפרשת בל"ד,

ו מתצהירו של ח"כ זחאלקה בפני ועדת הבחירות בערעור המונח , הדברים שעלבל"ד
לפנינו, ובהתחשב בנקודת המוצא לפיה במצב של ספק הרי שעליו לפעול לטובת 

אבנר ארליך נ'  99/2600ע"ב ; 43, בעמ' פרשת בל"ד)ראו:  החירות לבחור ולהיבחר
לא מצאנו אף ((, פרשת ארליך( )להלן: 1999) 43, 38( 3)ועדת הבחירות המרכזית, פ"ד נג

הפעם כי מסת הראיות שהוצגה בפנינו עלתה במשקלה ובעוצמתה כדי הרמה הגבוהה 
א, וכי בראיות שהוצגו בפנינו היה 7הצריכה לצורך הפעלת הסמכות הקבועה בסעיף 

ההדגשות אינן ] ".חד המשמעי הנדרש לצורך הוכחת עילת הפסילהכדי לחצות הגבול ה
 . [במקור

  

. וכך נקבע בעניין זועביעוד נבקש להפנות בעניין זה לדבריה של כבוד הנשיאה מ' נאור בפסק דינה  .24

 לפסק הדין: 67בסעיף 

 

כיבי סבורני כי לא הוכח שיש באמירותיה ובמעשיה של זועבי כדי לשלול את מר"
זועבי -בפרשות טיבי והגרעיניים המינימאליים של מדינת ישראל כמדינה יהודית. 

נקבע כי השאיפה לכינונה של מדינת כל אזרחיה והחתירה לסיום הכיבוש, אין 
. דומה שעניין זה משמעותן בהכרח שלילה של יסודותיה היהודיים של מדינת ישראל

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עב%202600/99&Pvol=נג
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עב%202600/99&Pvol=נג
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כן די לעמדתי בדיון -ן בפנינו עתה, ועלאף לא עמד במרכזן של הבקשות שעומדות לדיו
 ."(43; והשוו: עניין טיבי, בעמוד 24-20שנערך בהקשר זה בעניין זועבי )פסקאות 

 

הנשיאה חיות את עילת הפסילה של רשימות  וד, סיכמה כבכסיף בענייןבמסגרת פסק דינה  .25

 יסוד: הכנסת, כך:-( לחוק1א)א()7ומועמדים הקבועה בסעיף 

 

 מניעת עניינה הכנסת: יסוד לחוק (1()א)א7 בסעיף הקבועה הראשונה העילה. 13"
 במעשיה או במטרותיה יש אם מועמד או מועמדים רשימת של בבחירות השתתפות

 של יומהק שלילת משום בהתבטאויותיו לרבות המועמד של במעשיו או הרשימה של
-הגרעיניים" המאפיינים נקבעו טיבי בעניין. ודמוקרטית יהודית כמדינה ישראל מדינה

-גרעיניים"ה המאפיינים נקבעו וכן יהודית כמדינה ישראל מדינת של" המינימליים
 העשויה זו היא אלה במאפיינים שפגיעה ונקבע, דמוקרטית כמדינה שלה" המינימליים

 המאפיינים לעניין. היסוד לחוק (1()א)א7 סעיף מתוקף פסילה עילת להקים
 כוללים אלה כי נקבע יהודית כמדינה ישראל מדינת הגדרת את המעצבים" גרעיניים"ה

 היא עברית כי; יהודי רוב יהיה שבה ישראל למדינת לעלות יהודי כל של זכותו את
 בעיקרם משקפים המדינה של וחגיה סמליה כי; המדינה של מרכזיתה הרשמית שפתה

 הדתית במורשת מרכזי מרכיב היא ישראל מורשת וכי, היהודית המסורת את
 באותה' טירקל י השופט לעמדת השוו; 22' בעמ, טיבי עניין) המדינה של והתרבותית

 בפסקה, הראשון יזועב ועניין 66 בפסקה, השני זועבי עניין עוד ראו; 101' בעמ פרשה
 לוין' ש השופט של דבריו; 66' בעמ, יאסין עניין: והשוו; 6 בפסקה, ד"בל עניין; 20

 הכנסת: יסוד-חוק זהב-הר ורענן רובינשטיין אמנון עוד ראו; 248' בעמ, שלום בן בעניין
64 (1993 .)) 

 
: כי נקבע דמוקרטית כמדינה ישראל מדינת של" הגרעיניים" ייניםלמאפ אשר 

 חופשיות בבחירות המתבטאת העם בריבונות הכרה על]...[  מבוססים אלה מאפיינים"
 שלטון, רשויות הפרדת קיום, ושוויון כבוד ובהן, אדם זכויות של בגרעין הכרה; ושוות
 בפסקה, השני זועבי עניין גם ראו; 23' בעמ, טיבי עניין" )עצמאית שופטת ורשות החוק

 זכות את השוללת רשימה כי טיבי בעניין צוין עוד(. 66' בעמ, יאסין עניין: והשוו; 29
 המשטר את לשנות מבקשת אשר רשימה או, לאומי-אתני בסיס על לכנסת הבחירה

 שוללת היא במהותה שכן, בבחירות להתמודד תורשה לא, באלימות שימוש באמצעות
 ניימן עניין עוד ראו; 24' בעמ, שם) בישראל המשטר של הדמוקרטיים תהיסודו את

 "(.30 פסקה, השני זועבי עניין וכן 190' בעמ, השני
 

 עילת הפסילה שעניינה תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל

 

טרור נגד מדינת ישראל, עילת הפסילה שעניינה תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון  .26

בעניין ונדונה לראשונה  2002נוספה לחוק היסוד בחודש מאי  ,( לחוק3א)א()7הקבועה בסעיף 

בשארה ורשימת בל"ד, ובהמשך ח"כ דאז , בהקשר של בקשות הפסילה נגד ח"כ אחמד טיבי, טיבי

 .זועבי, וכן בעניין ל"תע-מ"ד ורע"בעניין בלנדונה גם 

 

, כי תמיכה במאבק מזוין נגד המדינה חורגת בעניין טיבי הנשיא ברק ודלעילה זו, קבע כבביחס  .27

מהמסגרת הדמוקרטית, וכי הדמוקרטיה רשאית להתגונן מפניה. הוא הוסיף, כי ברור שניתן 

למנוע התמודדות של מי שהוא חלק מארגון המנהל מאבק מזוין נגד המדינה, וגם מי שתומך 

הנשיא ברק, כי הדרישות  ודכולה להיות חומרית או פוליטית. עוד קבע כבבמאבק זה. התמיכה י

הכלליות החלות לגבי כל עילת פסילה של רשימת מועמדים או מועמד, חלות גם על עילת הפסילה 

( לחוק היסוד. לצורך הגדרת המונחים "מדינת אויב" ו"ארגון טרור", ניתן, 3א)א()7שבסעיף 

בעניין  28-27ר בהגדרות של ביטויים אלה בחקיקה הרגילה )עמ' לשיטתו של הנשיא ברק, להיעז

 (.טיבי

http://www.nevo.co.il/law/72242/7a.a.1
http://www.nevo.co.il/law/72242/7a.a.1
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/426


  
 

10 

 בעניין טיביאף בעניין הבקשה לפסילה על פי העילה של תמיכה במאבק מזוין, ההתייחסות  .28

לבשארה ולרשימת בל"ד היתה במאוחד. במרכז הראיות עמדו שני נאומיו של בשארה בזכות 

, והשני בלבנון, ביוני 2000פאחם, ביוני -על ישראל, האחד באום אל"נצחונו" של החיזבאללה 

, בגינם הוגש נגד בשארה כתב אישום. ראיות נוספות באו להצביע על תמיכתו במאבקם 2001

 המזוין של ארגוני טרור פלשתיניים. 

 

של , כי לא שוכנע במידה הדרושה שבשארה תומך במאבק מזוין בעניין טיביהנשיא ברק קבע  ודכב

הנשיא ברק, כי אין להתעלם מן החומר הרב  ודארגון טרור נגד מדינת ישראל. אמנם, ציין כב

הראייתית הקריטית הנדרשת בעניין  'מסה'"אין בו כדי לקיים את השהוגש לבית המשפט. עם זאת 

במדינה דמוקרטית שוחרת  -זה. אכן, לא נכחיש כי קיים ספק בליבנו. אך ספק זה צריך לפעול 

 (.43-42)שם, בעמ'  לטובת החירות לבחור ולהיבחר." -וחירות  חופש

 

-מ"ד ורע"בעניין בלבית המשפט העליון שב חוזר בהסכמה על דברים אלה אף במסגרת נימוקיו  .29

 הנשיאה ביניש:  ודידי כב-. וכך נכתב בפרשה זו עלל"תע

 
ין שלפנינו, ואף הם לנסיבות העני בפרשת בל"דגם כאן, יפים הדברים שנאמרו "

נלמדים מדרך קל וחומר. אמנם, גם הפעם הוצגו בפנינו ראיות המייחסות לחברי 
ואשר יכול ואף מקימים  -שחלקם הטרידונו לא מעט  -מפלגת בל"ד אמירות ומעשים 

פניהם בסיס לכאורי לקיומה של העילה. כך למשל, ניתן ללמוד מן החומר שהוצג -על
ים לחלוטין מקשר עם ארגון הטרור 'החזית בל"ד אינם מנותקבפנינו כי נציגי מפלגת 

, שכן השתתפו בכנס של הארגון ונשאו בו דברים וכן ביקשו לערוך עצרת העממית'
ג'ורג' חבש. מזאת ניתן אף להסיק לכאורה כי  -זכרון לזכרו של מנהיג הארגון בעבר 

 ון.בארג -ולו עקיפה  -חלק מנציגי המפלגה מביעים תמיכה מסוימת 
 
בנסיבות העניין, ועל רקע החשיבות שבהגנה על הזכויות החוקתיות העומדות על  

הפרק בעומדן למול הראיות שהוגשו לוועדה, ובשים לב לעובדה כי רבים מן הדברים 
שיוחסו לחברי המפלגה התבססו על דיווחים עיתונאיים כפי שעלו מאתרי אינטרנט 

. ל מכריע להצהרותיהם של חברי המפלגהשונים, מצאנו אף הפעם כי יש לייחס משק
לכל זאת נוסיף את שהוזכר לעיל, כי כפי שציין היועץ המשפטי לממשלה, בכל מקרה 

פרשת חומר הראיות שהוצג בנסיבות שלפנינו פחות במידה ניכרת מן החומר שנפרש ב
שם כאמור לא מצא בית המשפט בסיס מספיק לפסילה )והשוו, בשינויים בל"ד, 

בכל הנוגע לראיות  בפרשת בל"דאת האמור לעיל לקביעות בית משפט זה  המחויבים,
שניצבו בפניו במסגרת הבקשה לפסול את ח"כ טיבי מלהתמודד בבחירות מטעם 

   (.49-51תע"ל, עמ' -מפלגת רע"מ
 

במצב דברים זה, סברנו כי חומר הראיות הקונקרטי שהוצג בפנינו בעניינה של מפלגת 
הראייתי המחמיר הנדרש אף לצורך הוכחת העילה שעניינה  בל"ד אינו עומד במבחן

 תמיכה במאבק מזוין בארגון טרור."
 

 , בהתייחס לעילה זו של תמיכה במאבק מזוין:בעניין זועביוכך קבעה הנשיאה נאור בפסק דינה  .30

 
הדמוקרטיה רשאית למנוע את ין הנשיא ברק בקשר לעילה זו כי: 'בעניין טיבי צי"
באלימות כמכשיר שתתפותן של רשימות מועמדים אשר נוקטות אלימות או תומכות ה

(. לעניין זה הובהר, כי מובן שניתן למנוע את 26)שם, בעמוד  לשינוי פני המשטר'
התמודדותם בבחירות של מועמד או רשימה שלוקחים בעצמם חלק במאבק מזוין נגד 

זה באמצעות תמיכה חומרית, המדינה, או של רשימה או מועמד התומכים במאבק 
פוליטית או אחרת. כאמור, על מאפיין זה להיות דומיננטי בשאיפותיה של הרשימה או 

 ".המועמד, והוא נדרש לפעול להגשמתו באופן משמעותי ונשנה
 

 ובאופן ספציפי, בהתייחס לעניינה של זועבי, קבעה כבוד הנשיאה מ' נאור: 
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גו אכן מעוררים ספק ביחס לטענה כי במעשיה ההסברים שנתנה זועבי לראיות שהוצ"
תומכת זועבי במאבק מזוין נגד מדינת ישראל )והשוו: עניין טיבי, שם(. נזכיר, כי 

משמעותית, המעידות  'מסה'משמעיות, בעלות -להביא ראיות חד להוכחת עילה זו יש
פועל כי תמיכה במאבק מזוין נגד ישראל היא מטרה דומיננטית של המועמד, אשר הוא 

(. סברתי כי הראיות 19להגשמתה באופן קונסיסטנטי )והשוו: עניין בל"ד, פסקה 
שהונחו לפנינו, על אף חומרתן, אינן מאפשרות לקבוע ברמת ההוכחה הנדרשת כי 
זועבי תומכת במאבק מזוין. אין משמעות הדבר שאנו משתכנעים בהכרח מהסבריה 

ולמצור מדיני. משמעות הדברים היא של זועבי בדבר קריאתה להתנגדות בלתי אלימה 
רק שאיננו משוכנעים שזועבי תומכת בטרור, וזאת בשל הראיות שלפנינו. יש להזכיר 
גם, ומבלי שהדבר מצדיק את הדברים שנאמרו, את האופן שבו מגדירה זועבי את 
זהותה, ואת הקונפליקט שזהות זו יוצרת עבורה דווקא בעיתוי שבו נאמרו הדברים. 

 יין זה דבריו של חברי הנשיא גרוניס בעניין זועבי:יפים לענ
 
הכנסת זועבי לא -הכנסת זועבי ]...[ רואה עצמה חלק מהעם הפלסטיני. חברת-חברת'

חלקה על כך שפעילותה מכוונת, בין היתר, לשינוי מצבו של העם הפלסטיני בעזה 
ן של מזויובכלל. יחד עם זאת, נותר ספק האם פעילות זו כוללת גם תמיכה במאבק 

 (.34)שם, בפסקה  'ארגון טרור, במקרה זה החמאס
 
.      ספק זה, בצירוף הפרשנות המצמצמת הנהוגה ביחס לעילות הפסילה המנויות 74 

א לחוק, מטים את הכף לעבר הזכות לבחור ולהיבחר ומניעת הפסילה. נזכיר, 7בסעיף 
סיבות חריגות )והשוו: כי פסילת מועמדים היא אמצעי קיצוני, אשר יש לנקוט בו בנ

 (. 43עניין טיבי, בעמוד 
 
.      אין להקל ראש בהתנהלותה ובאמירותיה של זועבי, שנאמרו בתקופה רגישה, 75

בה עם ישראל כולו מאוחד בדאגה לשלומם של שלושת הנערים ולנעשה ברצועת עזה, 
דת וכאשר חלק נכבד ממדינת ישראל מצוי תחת איום הטילים )והשוו: עניין וע

לפסק דיני(. חלק מהאמירות המיוחסות לה, ובתוך כך אמירותיה  39האתיקה, פסקה 
בעניינם של חוטפי הנערים והמאמר שכתבה אשר קורא להטיל מצור על מדינת 
ישראל וכן השתתפותה בחגיגות "ניצחון" לאחר סיום המבצע, חמורות הן, ואף 

א, אך הן אינן חוצות 7עיף מתקרבות הן מאוד לגבולותיהן של עילות הפסילה של ס
לפסק דינה של השופטת א' חיות(. יחד עם  3אותן )השוו: עניין ועדת האתיקה, פסקה 

זאת, הדברים שאמרנו בעניין זועבי, לפיהם מניעת השתתפות בבחירות לכנסת היא 
צעד קיצוני השמור למקרים חריגים שבחריגים, בהם השימוש בכלים הדמוקרטיים 

פיק, נכונים גם עתה. ציינו שם כי במשטר דמוקרטי נהוגים גם כלים הרגילים איננו מס
אחרים, מלבד פסילה מלהשתתף בבחירות, אשר נועדו להתמודדות עם מקרים שלא 

 א, אך מאיימים לפגוע בדמוקרטיה מבפנים:7חצו את הגבול הקבוע בסעיף 
 
עה עצם העובדה שמועמד רשאי להתמודד בבחירות לכנסת אין משמעה כי מש' 

שנבחר רשאי הוא לעשות ככל העולה על רוחו. עדיין עומדת האפשרות לשלול 
חסינותו של חבר כנסת במקרים מסוימים, להעמידו לדין אם נמצא כי עבר עבירה 
 'פלילית, ולשלול את המשך כהונתו בכנסת אם הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון

 ."לפסק דינו של הנשיא גרוניס( 35)שם, בפסקה 
 

יסוד: -( לחוק3א)א()7סיכמה כבוד הנשיאה חיות את עילת הפסילה הקבועה בסעיף  בעניין כסיףו .31

 הכנסת, כך:

 

לחוק היסוד עניינה תמיכה  (3א)א()7בסעיף . עילת הפסילה השלישית הקבועה 13"
אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל. עילה זו מבוססת במאבק מזוין של מדינת 

התגוננות מפני מי  –על ההצדקה הרעיונית המרכזית לפסילת מועמדים ורשימות, קרי 
שמבקש לשלול את עצם קיומה של המדינה או לפגוע ביסודות קיומה ובאופייה 

בעניין טיבי ציין (. 29הדמוקרטי בדרך של מאבק מזוין )עניין זועבי הראשון, בפסקה 
הנשיא א' ברק בקשר לעילה זו כי: "הדמוקרטיה רשאית למנוע את השתתפותן של 
רשימות מועמדים אשר נוקטות אלימות או תומכות באלימות כמכשיר לשינוי פני 

(. מניעת התמודדות 69; ראו עוד עניין זועבי השני, בפסקה 26המשטר" )שם, בעמוד 
קום שבו מועמד או רשימה נוטלים בעצמם חלק מכוח עילה זו תתאפשר כמובן מ

פעיל במאבק מזוין של ארגון טרור או מדינת אויב נגד המדינה וכן מקום שבו הם 
מעודדים מאבק כזה או תומכים בו תמיכה חומרית, פוליטית או אחרת )שם, בפסקה 

בפסקה  ; עניין זועבי הראשון,7; עניין בל"ד, בפסקה 27; ראו עוד עניין טיבי, בעמ' 69

http://www.nevo.co.il/law/72242/7a.a.3
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(. כמו כן, פסילת רשימה או מועמד מכוח עילה זו תתאפשר רק אם התמיכה היא 29
; ראו עוד עניין 27במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור )עניין טיבי, בעמוד 

 "(.19-16; להרחבה בסוגיה זו ראו גל וקרמניצר, בעמ' 69זועבי השני, בפסקה 
 

 שומה של מפלגת "משפט צדק" החלטת רשם המפלגות לעניין רי

 

משום שההליך שהתנהל בפני רשם המפלגות אך בחודש האחרון הוא רלוונטי ביותר, לרבות  .32

התנגדות לרישום המפלגה מטעמים דומים לבקשה כאן, נביא את השתלשלות הדברים בהרחבה, 

 כדלקמן.

 

מפלגות לרשום את מפלגת "משפט צדק" בפנקס הגישה המשיבה בקשה לרשם ה 8.12.19ביום  .33

 המפלגות. במסגרת בקשתה, פירטה המשיבה את מטרות המפלגה, כדלקמן:

 

( שינוי שיטת המשטר ומאבק לשמירה על שקיפות, ניהול תקין וטוהר המידות 1"
 במנגנוני השלטון והשירות הציבורי.

 
רונות צדק ואמת ( דאגה ושמירה על האינטרסים של אזרחי ישראל וקידום עק2

 בחברה הישראלית ובמנגנוני השלטון.
 
( פלורליזם בתקשורת ומתן ביטוי בשיח התקשורתי למגוון הדעות הקיימות בחברה 3

 הישראלית.
 
 (  ביקורת ופיקוח על הפרקליטות ומערכת המשפט.4
 
 "( שאיפה למשפט צדק, בחינת הרשעות קודמות וקידום משפטי צדק חוזרים.5
 

הוגשה מטעם ח"כ סתיו שפיר התנגדות לרישום מפלגת "משפט צדק", מטעמים  19.12.19ביום  .34

הוגשה תגובת  23.12.19לטעמים המובאים במסגרת בקשת הפסילה שלפנינו. ביום  קרובים

 המשיבה להתנגדות לרשימתה בפנקס המפלגות.

 

 .1מש/ נתומסומ מצורפת ההתנגדות לרישום מפלגת "משפט צדק"

 .2מש/ מנתומסו רפתתגובת המשיבה להתנגדות לרישום מצו

 

 ניתנה החלטת רשם המפלגות, אשר קבעה, בין היתר, כדלקמן: 26.12.19ביום  

 

היא למעשה . בתמצית, טענותיה של המתנגדת הן שתיים: הראשונה, שהמפלגה 24"
תנועת "נורא דליבא" בכסות אחרת ובמטרות מוצהרות אחרות, שמסתירות את 
מטרתה האמיתית לפעול לשחרר את רוצחו של רה"מ המנוח יצחק רבין ז"ל כאשר 
עצם ההסתרה מהווה עילה למניעת רישומה של המפלגה, כך לטענת המתנגדת. 

ל לקידום שחרור רוצח השניה, שיש למנוע את רישומה של המפלגה שמטרתה לפעו
רוה"מ המנוח מהטעם שיש במטרה שכזו כדי לשלול את קיומה של מדינת ישראל 
כמדינה יהודית ודמוקרטית כך שהדבר מהווה עילה למניעת רישום המפלגה בהתאם 

 .1992 -( לחוק המפלגות, התשנ"ב1) 5לסעיף 
 
גדות ומעלה גם . מנגד, המבקשת להרשם מכחישה באופן גורף את אשר נטען בהתנ 25

 טענות שהן לטענתה "טענות סף". ]...[
 
. המתנגדת טוענת כי ההתארגנות "נורא דליבא" והמפלגה המבקשת להרשם חד הן  28

וטוענת כי "...אותם עסקנים, פונקציונרים ומאכערים מנהלים את שתיהן" )ציטוט 
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. בבדיקה להתנגדות(, מנגד המבקשת דוחה את הטענות המובאות בהתנגדות 3מסעיף 
באתר אליו הפנתה המתנגדת לא מפורט מי הם הגורמים המנהלים של "נורא דליבא" 
כך שלא ניתן לבסס, באופן וודאי, קשר בין המבקשת להרשם כמפלגה לבין 
ההתארגנות בשם "נורא דליבא". מכל מקום, מאחר ולמיטב ידיעתי אין מניעה חוקית 

ברור אם יש בקשר שכזה כדי להשפיע  לקיומה של ההתארגנות בשם "נורא דליבא" לא
 על החלטה בדבר מניעת רישום המפלגה.

 
. המבקשת הכחישה באופן גורף את טענות המתנגדת וטענה באופן כללי כי  29

'המפלגה עומדת מאחורי מטרותיה' אולם עיון במסמכי המבקשת מצביע על קשר ישיר 
 ם:של המבקשת לרוצחו של רוה"מ המנוח והכל מהטעמים הבאי

א. עיון בתקנון המפלגה מגלה כי יו"ר המפלגה היא רעייתו של הרוצח: רננה לריסה 
 עמיר שנכללה גם ברשימת המייסדים.

ב. עיון במסמך שגלוי לרשם מגלה מייסדים שנמחקו ושלא נרשמו בסופו של דבר 
כמייסדים. במסמך זה ניתן גם למצא את בני משפחתו של הרוצח: שלמה עמיר, גאולה 

 וחגי עמיר.עמיר 
ג. לכתחילה הוגש תקנון שלא ציין את פרטיה של רעיית הרוצח כיו"ר המפלגה ורק 
אחרי שרשם המפלגות פנה וביקש הבהרה הוגש תקנון שמציין כי היא תכהן כיו"ר 

ונראה  72המפלגה. יצויין כי רעייתו של הרוצח מוקמה ברשימת המייסדים במקום ה 
 דה שהיא נמנית בין המייסדים.שהדבר נבע מרצון להצניע את העוב

 
מהם עולה לכאורה כי  2. מעיון באתרי חדשות שונים במרשתת מצאנו דפים  30

הרוצח עצמו משך בחוטים מתוך הכלא ופעל להקים  22 -לקראת הבחירות לכנסת ה
מפלגה שתפעל לשחרורו וכי הוא פנה לגורמים שונים ואף הפנה לאישתו כמי 

פשרותנו לאשש או לסתור מידע זה. יצויין כי בסופו של שמובילה את הנושא ואין בא
 דבר, לא הוקמה מפלגה שכזו ולא היתה פניה לרשם לרשום מפלגה בשם נורא דליבא.

בנוסף, ממידע שהתפרסם רק לאחרונה במרשתת עולה לכאורה כי רעיית הרוצח ויו"ר 
ה המבקשת להרשם כמפלגה סירבה לומר לכתבים אם בעלה מודע להקמת המפלג

 והשיבה כי היא צריכה להתייעץ בנושא.
 
. אמנם אינני בוחן כליות ולב ואף שיש אפשרות תיאורטית שרעייתו של הרוצח  31

החליטה לעמוד בראשה של מפלגה ללא קשר לעניינו של הרוצח, אני מטיל ספק של 
ממש בכנותה של ההכחשה הגורפת שנזכרה בתגובת המבקשת ויצויין שבתגובת 

וכחשה טענה זו בצורה מפורשת. נוכח זאת נראה כי המבקשת להרשם המבקשת לא ה
הסתירה ביודעין ובכוונה את מטרתה לפעול באמצעות המפלגה לשחרור הרוצח תוך 

 שהיא עוטפת מטרה זו במילים נשגבות אודות צדק.
 
. לטענת המתנגדת עצם העובדה שהמבקשת מסתירה את מטרה ממטרותיה  32

די בה כדי להצדיק את מניעת רישומה. אני מסכים כי נסיון ונוהגת בחוסר תום לב, 
להטעות את הציבור ולהסתיר מפניו מטרה עיקרית ומהותית, היא מעשה חמור ואולם 
החוק לא הסמיך את רשם המפלגות לבחון שיקולים ערכיים ומוסריים והסייגים 

 ד.לחוק המפלגות ואלה בלב 5למניעת רישום מפלגה הם אלה הקבועים בסעיף 
 

ובעניין זה כתב כבוד השופט מישאל חשין בעניין אייזקסון: "...נוסיף ונאמר אך זאת, 
 כי יש בה בהילכת ניימן השני כדי לחתום באורח ברור את הסוגיה, בקובעה את עילות

הפסילה המנויות בחוק כנומרוס קלאוזוס: אין עוד עילת פסלות מבלעדי העילות 
 רק .חירות, וממנו נמתח קו ישיר אל ענייננו שלנוהמנויות בחוק. כך הוא בנושא הב

לחוק המפלגות, רק הן בכוחן לעצור מפלגה בדרכה  5עילות הפסלות המנויות בסעיף 
 . ההדגשה אינה במקור(.557אל רישומה בפנקס המפלגות..." )שם בעמוד 

 
. הליך רישום מפלגה וההתנגדויות שמוגשות במהלכו מאפשרים לברר את  33

האמיתיות של המפלגה, ולחשוף מי עומד מאחורי המפלגה כאשר לאחר מטרותיה 
בירור שכזה ניתן לבחון האם המפלגה עומדת בסייגים הקבועים בחוק אם לאו. כעת 
משעולה חשד ממשי שאחת ממטרות המפלגה היא שחרורו של רוצח רה"מ המנוח 

בה כדי למנוע  נפנה לבחון האם מטרה זו היא בגדר הסייגים הקבועים בחוק והאם יש
 את רישומה של המפלגה.

 
. לטענת המתנגדת מטרת המפלגה לפעול לקידום שחרור רוצח רוה"מ יש בה כדי  34

לשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית כך שהדבר מהווה 
 .1992 -( לחוק המפלגות, התשנ"ב1) 5עילה למניעת רישום המפלגה בהתאם לסעיף 
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ם נבחן את הטענה נבהיר כי אין ספק שרצח ראש ממשלה בישראל ממניעים . בטר 35
אידאולוגיים במטרה להפסיק את כהונתו מנוגד להיותה של מדינת ישראל מדינה 
יהודית ודמוקרטית. רצח פוליטי שכזה פוגע פגיעה אנושה בדמוקרטיה ומנוגד גם 

 582ה בן אחיקם בשנת לערכיה של המדינה כמדינה יהודית ודי להזכיר את רצח גדלי
לפני הספירה ואת העובדה שצום גדליה, נקבע לדורות בלוח השנה העברי והוצב 

 כתמרור אזהרה מוסרי מפני רצח מנהיג יהודי בידיו של רוצח יהודי.
 
ואולם, במקרה דנן אנו עוסקים לא ברצח עצמו אלא במפלגה שאחת ממטרותיה .  36

א לחוק שחרור על תנאי ממאסר,  30יף . בסעהינה ככל הנראה לשחרר את הרוצח
, נקבעה הוראה מיוחדת שעניינה המלצה לעניין אסיר עולם שהורשע 2001תשס"א־ 

ברצח ראש הממשלה שלשונה כדלקמן: ]...[. סעיף זה קובע כי ועדת השחרורים לא 
תמליץ לקצוב את עונשו של אסיר עולם שהורשע ברצח ראש ממשלה ממניע 

ו להעניק לו חנינה והוא מעיד על כך שהמחוקק ייחס חומרה פוליטי־אידיאולוגי א
יתרה לרצח פוליטי שפגיעתו בדמוקרטיה קשה. יחד עם זאת, לא נקבעה בחוק הוראה 
שפוגעת בסמכותו של נשיא המדינה לקצוב את עונשו של אסיר כזה או לחון אותו 

חוק או למען ולא נקבעה בחוק זה או בחוק אחר הוראה שאוסרת לפעול למען שינוי ה
 שחרור רוצח ראש ממשלה.

 
. במקרה דנן טענת המתנגדת היא כי הצבת מטרה לשחרורו של רוצח רה"מ המנוח  37

ולבירור האמת מאחורי רצח רה"מ יצחק רבין ז"ל נוגדת את היותה של מדינת ישראל 
סלידתה של המתנגדת מרעיון שחרורו של הרוצח בהחלט כמדינה יהודית ודמוקרטית. 

ת ואולם המטרה לשחרור רוצח ראש ממשלה יכולה להיות מושגת בדרכים שונות מובנ
 ]...[ ובכלל זה באמצעות שינוי חקיקה או מתן חנינה.

 
. זאת ועוד, טיבה של דמוקרטיה שהיא מאפשרת גם לרעיונות נפסדים להשמע.  39

כוחו ובעניין כוחה של דמוקרטיה וכוחו של חופש הביטוי כתב כב' השופט סולברג: "
"אינה ההכרה בזכותי לשמוע דברי נועם,  –של חופש הביטוי, כוחה של הדמוקרטיה 

הערבים לאוזני. כוחה של זו בהכרה בזכותו של הזולת להשמיע דברים הצורמים את 
לאור נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ"ד  14/86אוזני והצובתים את לבי" )בג"ץ 

שר לחופש הביטוי בכלל, כך באשר לחופש הביטוי ((. כך בא1987) 441,  421( 1מא( 
פגיעה אנושה בזכות היסוד  –לא נלאה מלשוב ולהזכיר  –הפוליטי בפרט; כשעל הפרק 

נ'  21 -ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 1806/19החוקתית לבחור ולהיבחר." )בא"ב 
 (.82ד"ר עופר כסיף פורסם בנבו, עמ' 

 
יסוד בסיסיות קבעה הפסיקה כי הפעלת הסמכות . בשל החשש לפגיעה בזכויות  40

לחוק המפלגות תעשה רק במקרים קיצוניים וכי העילות בסעיף  5הקבועה בסעיף 
יפורשו בצמצום ובאורח דווקני וכב' הנשיא ברק בעניין יאסין כתב בהקשר זה: 

רישום המפלגה" -"נדרשת הפעלה חריגה ביותר ויוצאת דופן במיוחד של סמכות אי
נוכח זאת לא מצאתי כי ניתן לתת פרשנות . הדגשות אינן במקור(.  67מ' )שם בע

רחבה לסייג של "שלילת קיומה של מדינת כמדינה יהודית ודמוקרטית" באופן שכולל 
 בתוך גדרו את המטרה לשחרר רוצח ראש ממשלה.

 
גם טענה שהמטרה לשחרר רוצח שרצח ראש ממשלה ממניעים פוליטים .  41

ש בה פגיעה בדמוקרטיה, מפני שהרצח עצמו פגע בדמוקרטיה, אינה אידאולוגיים, י
( לחוק. הטעמים לכך שלובים זה בזה: המטרה 1) 5מצדיקה מניעת רישום לפי סעיף 

אינה פוגעת במאפיינים ה"גרעיניים המינמלים" של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית 
וות, הכרה בגרעין שכוללים "הכרה בריבונות העם המתבטאת בבחירות חופשיות וש

של זכויות אדם ובהן כבוד ושוויון, קיום הפרדת רשויות, שלטון החוק ורשות שופטת 
(. והיא אינה "בעלת עוצמה כה רבה, עד כי לאחריה  23עצמאית" )עניין טיבי בעמוד 

ניתן יהיה לומר שהמדינה אינה עוד מדינה יהודית או מדינה דמוקרטית" )עניין יאסין 
ולב, מניעת רישום מפלגה הוא צעד חמור ביותר שנעשה רק במקרים . במש(65עמ' 

יוצאי דופן ו"בדמוקרטיה איתנה, ההליך הדמוקרטי עצמו צריך "לנפות" מפלגות 
 (.67המבקשות לפגוע בדמוקרטיה" )עניין יאסין עמ' 

 
 . נוכח כל האמור לעיל הגעתי למסקנה כי יש לדחות את ההתנגדות לגופה. 42
 
זאת ובצד דחיית ההתנגדות לגופה, מאחר שתוך כדי בירור ההתנגדות  . יחד עם 43

התבהר כי ככל הנראה אחת ממטרות המפלגה, בין במפורש ובין במשתמע, היא 
לשחרר את רוצח ראש הממשלה המנוח ומאחר ולכאורה לרוצח עצמו יש קשר 
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ישום למפלגה , בין אם באופן ישיר או באופן עקיף, מצאתי לנכון לוודא בטרם ר
 המפלגה, שאין במטרה של שחרור הרוצח משום הצדקה לרצח ראש ממשלה.

 
. לפיכך היו"ר המיועדת של המבקשת להרשם כמפלגה נדרשת להגיש תצהיר מקור  44

ובו הבהרה והתייחסות האם אין במטרות של המפלגה ו/או  1.1.19עד ליום 
 בפעולותיה משום הצדקה לרצח ראש ממשלה בישראל.

 
 ל דבר:סיכומו ש

. בשל כל האמור לעיל לא מצאתי עילה למניעת רישומה של המפלגה וההתנגדות  45
)ג( לחוק המפלגות, החלטה זו ניתנת לערעור 6נדחית לגופה. בהתאם לאמור בסעיף 

 יום מיום שניתנה. 30ברשות לבית המשפט העליון בתוך 
 
 בל הבהרות נוספות. יחד עם זאת ומאחר שבמהלך בירור ההתנגדות עלה הצורך לק 46

מהמבקשת, בשלב זה לא תרשם המפלגה עד שתנוח דעתי כי אין עילה למנוע את 
 רישומה.

 
. יו"ר המבקשת להרשם כמפלגה הגב' רננה לריסה עמיר נדרשת להגיש תצהיר  47

 לעיל." )ההדגשות אינן במקור( 44כאמור בסעיף 
 

 .3מש/רשם המפלגות בהתנגדות מצורפת ומסומנת  החלטת
 

יו"ר מפלגת "משפט צדק", תצהיר מטעמה ובו  29.12.19ביום נוכח ההחלטה האמורה, הגישה  .35

"אין במטרות של המפלגה ו/או בפעולותיה משום הצדקה לרצח ראש ממשלה הצהירה כי 

ות ובו טענה כי האמור בתצהירה של פנתה ח"כ שפיר במכתב לרשם המפלג 1.1.20ביום  בישראל".

הגב' עמיר מסייע לנימוקים שהובאו בהתנגדות לרישום מפלגת "משפט צדק". עוד נטען כי 

המשיבה תפעל לשחרורו של יגאל עמיר וכי עצם פעולה זו נופלת בגדר הסייג למניעת רישום מפלגה 

ר למסקנה כי המפלגה קיומו של יסוד סבי – 1992-( לחוק המפלגות, התשנ"ב3)5מכוח סעיף 

 תשמש מסווה לפעולות בלתי חוקיות.

 

 .4מש/התצהיר מטעם יו"ר מפלגת "משפט צדק" מצורף ומסומן 

 .5מש/פנייתה של ח"כ שפיר לרשם המפלגות בהמשך להתנגדות מצורפת ומסומנת 

 

פי דין למנוע את רישום מפלגת -ניתנה החלטת רשם המפלגות לפיה אין עילה על 2.1.20ביום  .36

 "משפט צדק" ולפיכך המפלגה תירשם בפנקס המפלגות.

 

 .6מש/מצורף ומסומן  2.1.20צילום החלטת רשם המפלגות מיום 

 
 משלהעמדת היועץ המשפטי למ

 

היסוד לפסילת רשימת  א לחוק7עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא, כי דין הבקשה לפי סעיף  .37

 להידחות.  23-"משפט צדק" מהשתתפות בבחירות לכנסת ה

 

אמות המידה המחמירות בחינת הראיות שהובאו בבקשה, בשים לב לרף הראייתי הגבוה הנדרש ול .38

רשימה, אל מול הפסיקה המתייחסת לעילות הפסילה, מובילה למסקנה כי לא לצורך פסילת 

 הונחה תשתית המצדיקה היעתרות לבקשה.
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כמובא לעיל, במסגרת הליך רישומה של המשיבה בפנקס המפלגות, הוגשה התנגדות לרשם  .39

סילה לטעמים המובאים במסגרת בקשת הפ עיקרםב דומיםטעמים  המפלגות אשר העלתה

שלפנינו. כך, נטען כי מטרתה "האמיתית" של המשיבה היא לפעול לשחרורו של רוצח ראש 

הממשלה המנוח יצחק רבין ז"ל, וכי יש במטרה זו כדי לעלות לכדי "שלילת קיומה של מדינת 

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית". כעת, מוסיף המבקש וטוען כי במעשים אלו ובהתבטאויות 

להוות תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור או מדינת אויב נגד יש כדי  –טרה זו המלמדות על מ

 מדינת ישראל.

 

החלטת רשם המפלגות לעניין שאלת הטעמים שפורטו בכי  עמדת היועץ המשפטי לממשלה  היא .40

ת ביחס לטענה כי יש לפסול א, אנוגם לענייננו  יםרישום המשיבה בפנקס המפלגות רלוונטי

המשיבה בשל העילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. בהקשר זה, 

-לחוק המפלגות, התשנ"ב 5עיף נפנה לפסיקה שעמדה על הדמיון בפרשנות העילות המנויות בס

כן, נבקש לסמוך ידינו על -על. (עניין איזקסוןראו יסוד: הכנסת )-א לחוק7, אל מול סעיף 1992

רשם המפלגות והנימוקים אשר הובאו בה ואשר יפים גם לענייננו, ונוסיף בקצרה לעניין החלטת 

וכן ביחס לעילה הנוספת שלגביה נטען בבקשה הנוכחית, היא עילת  הראיות המפורטות בבקשה דנן

 .התמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל

 

כראיות את מטרות מפלגת "משפט צדק" אשר פורטו לעיל; במסגרת הבקשה דנן, צירף המבקש  .41

אשר לטענת המבקש משקף את "מטרותיה האמיתיות" של  –את חזון ארגון "נורא דליבא" 

ובו טענה נגד "השתקת קולו" של יגאל  2010המשיבה; טור דעה שפרסמה יו"ר המשיבה בשנת 

בה בדף הפייסבוק שלה בה המתארת חלק מהתכתבות של יו"ר המשי 2017עמיר; כתבה משנת 

טענה כי יגאל עמיר ניסה במעשה הרצח "למנוע אסון ולהציל חיי אדם" וכן השוותה את הרצח 

המתארת חלק מריאיון רדיופוני שנערך עם  2017לאירוע הטבעת ספינת אלטלנה; כתבה משנת 

יטי מאחר יו"ר המשיבה, שם טענה כי רצח ראש הממשלה המנוח יצחק רבין ז"ל לא היה רצח פול

המתארת  2018שרוצחו לא ניסה להביא לחילופי שלטון אלא במטרה "למנוע אסון"; כתבה משנת  

פוסט שפרסמה יו"ר המשיבה בדף הפייסבוק שלה ובו טענה כי המדובר בניסיון לרצח, כי רוצח 

ראש הממשלה עודנו מאמין בצדקת דרכו וכי אין סיבה כי יישאר במאסר כל חייו; וכן כתבה 

המתארת פרסום שפרסמה יו"ר המשיבה בדף הפייסבוק שלה ובו ציינה כי יש בידם  2017ת משנ

 ראיות לחפותו לכאורה של יגאל עמיר ועל כוונתם להגיש בקשה למשפט חוזר בעניינו.

 

פניהן -עלות רמעורמקוממות והגם שחלק מהתבטאויות אלה לעמדת היועץ המשפטי לממשלה,  .42

הביטויים ש, הרי ההקשר בו מדובר ברצח של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל נוכח שאט נפש

עומדים ברף הראייתי באים בגדרי עילות הפסילה, וממילא לא אינם המובאים במסגרת הבקשה 

בהקשר זה נציין כי יו"ר המשיבה . אמות המידה המחמירות לצורך פסילת רשימהובהנדרש 

לתגובת המשיבה( כי אין במטרות המפלגה משום  17יף הבהירה בתגובתה בהליך הנוכחי )ראו סע

ראש ממשלה, וכי כוונתה לשחרור יגאל עמיר היא באמצעות בחינת משפט חוזר. רצח הצדקה של 

לעניין העילה הנוספת של תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור, הרי שלא הונחה תשתית לטענה זו 

 19ת מצמצמת של עילה זו )ראו סעיף וזאת אף בשים לב לעמדה שצוטטה בפסיקה ביחס לפרשנו

 לעניין טיבי(.
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נוכח המקובץ, עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא כי לא הונחה עילה לפסילת רשימת "משפט  .43

 .23-צדק" מהתמודדות לכנסת ה
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 תוכן עניינים נספחים

 

 עמוד ראשון שם הנספח נספח

 1 ההתנגדות לרישום מפלגת "משפט צדק" 1מש/

 9 תגובת המשיבה להתנגדות לרישום 2מש/

 17 26.12.19מיום  החלטת רשם המפלגות בהתנגדותצילום  3מש/

 29 התצהיר מטעם יו"ר מפלגת "משפט צדק" 4מש/

 32 פנייתה של ח"כ שפיר לרשם המפלגות בהמשך להתנגדות 5מש/

 35 2.1.20צילום החלטת רשם המפלגות מיום  6מש/

 

 



 

 

 

 

 

 1מש/
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 2019 דצמבר 18תל אביב,                           
 לכבוד 

 , עו"ד ל גלובוסיאי מר 
 רשם המפלגות 

 
 

חוק    - ("המתחזה המפלגה להלן: ")ת 'משפט צדק' רישום מפלגהתנגדות להנדון: 
 "(לגותחוק המפ)להלן: "  1992  -תשנ"ב  , המפלגותה

 

בסמכותך  שה, כי תעשה שימוש ירבדאליך  סמכה ידנו לפנות, תנו ח"כ סתיו שפירשולח
, כפי שיפורטו  וקים הנימוהכל מן  המפלגות סקנפב המתחזה  לרשום את המפלגה שלא
 להלן:

  - המתחזה דצמבר שתא הכא, הגישה המפלגה 8יום ב .מתחזהועל שום מה  .1
בקשת  הלן: ")ל לרישום מפלגהבקשה  -לחוק המפלגות  4מהוראות סעיף ייב ח תכמ

 . "(רישוםה

הם ביכרו   של העוסקים במלאכה אצל המפלגה המתחזה מודעת ומושכלתבהחלטה  .2
 ; אמתחלף מטרות  1בדים   טרותמ  ,רישוםבקשת הבלכתוב 

המתחזה  בלא כחל וסרק, מטרתה של המפלגה ר בקול גדול ם להיאמ יהדברים צריכ 
מן   ולפעול לשחרור חדירה לכנסת ישראל, על מנת היא אחת יחידה ואין בילתה, 

לסמא   אם אףשרים, כולשם כך כל האמצעים יגאל עמיר  הרוצח הבזוישל הכלא 
אם  לאשר ההחלטה , כך שיקבל את יקושפח ולהניח בפניו  עיניו של רשם המפלגות

 . פרוסה בפניואיננה  התמונה כולה בקשת הרישום, עת לאו את 

 המהלך הראשון בימי חיותה, הוא שקר. נולדה בחטא ו אוי לה לאותה מפלגה אשר 

 
יפות, ניהול תקין וטוהר . שינוי שיטת המשטר ומאבק לשמירה על שק1" שנכתבו בקשת הרישום: ואלה מטרות הבדים, כפי  1

. דאגה ושמירה על האינטרסים של אזרחי ישראל וקידום עקרונות צדק ואמת 2 המידות במנגנוני השלטון והשירות הציבורי.

. פלורליזם בתקשורת ומתן ביטוי בשיח התקשורתי למגוון הדעות הקיימות בחברה 3 בחברה הישראלית ובמנגנוני השלטון.

. שאיפה לצדק, בחינת הרשעות קודמות וקידום משפטי 5 פיקוח על הפרקליטות ומערכת המשפט. ביקורת ו 4 הישראלית.

 ".צדק חוזרים
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זאת  , , ניתן לגלות על נקלהת הרישוםהכזבים שנכתבו בבקש  חלףאת מטרות האמת   .3
,  נורא דליבא תנועת של  הזההאומה הת מפלגה היא המתחזה להיות ה שמן הטעם 

 ה; ונכשל  22-אשר עשתה מאמצים להירשם כמפלגה בבחירות לכנסת ה

שה  ננה ניתנת להכחאין מדובר באמירה מן הפה ולחוץ, אלא באמת עובדתית שאי
לא ניתן לדעת מתי   .מהה חד הורא דליבא והמפלגה המתחזנ תנועת  או לסתירה;
  רים ע ומאכ ם פונקציונרי ,אותם עסקניםרעותה. מתחילה האחת ומתי מסתיימת 
 . תיהןאת שמנהלים 

ליבא, שהם כאמור מטרותיה  נורא דתנועת ותיה של מטר , מטרות האמתואלו  .4
ו  א, בנורא דליב תנועת קישור לאתר ב)מצ" )שהוסתרו( של המפלגה המתחזה
  האמירות . בצוותא חדא, עם ל הרוצח המתועבמתנוססת שלא בגאון תמונתו ש
ן. קרא  רצח רבי" "בירור האמת לגבי . קרא עודהבאות: "שחרורו של יגאל עמיר

 . (/http://freeigal.com/he; עוד"

אשר קמה   ה , מדובר במפלגלפיהבדולח תמונה צלולה כמצטיירת מן האמור לעיל  .5
  העגומה והמסקנה  הירשם כמפלגהבעבר ל כחלופה לתנועת נורה דליבא אשר ניסתה 

וגם   -בקשת הרישום שיקרו ביודעין לרשם המפלגות או לכל הפחות היא, כי מגישי 
א קוד  לא  -מקרה זה הדברים חמורים ב בכוונת מכוון את  ממנו הסתירו עת  ,ּפּוְרת 

 .שותן אותה יה  נורא דליבא והמפלגה המתחזההעובדה, כי 

חזה  תמושכי החוטים במפלגה המסיבה ומחולל מצאו  ,נשאלת השאלה מה טעם .6
 ;את מטרות האמת להסתיר

בוד הרשם לא היה  ככי  -ובצדק  -, אלו האחרונים סברו הוהתשובה לכך פשוט 
" ו/או  שחרורו של יגאל עמיר": יא מאשר לרישום מפלגה שאחת ממטרותיה ה

 . "בירור האמת לגבי רצח רבין"

מצומצם   בשלב הרישום הואות, ם המפלגרשמרחב שיקול הדעת של כבוד נהיר, כי  .7
להתערב  חלה עליו החובה בו , דא עקא, נדמה כי זהו המקרה הברור ;ביותר

 ולהתייצב איתן נגד המפלגה המתחזה; 

חוסן לישראל ו/או מפלגת  מפלגת הליכוד ו/או מפלגת א יעלה על הדעת של שהרי 
 ;)גם אם היא תכונה תנועה( ודה הישראלית, יקימו מפלגה נוספת העב

כבר בשלב   -כמתחייב  -זה היה נעצר  (ר אחיזה במציאותסוח תיאורטיך )מהל
המשפטית  חלה החובה בו , לבקשה לסעד מן היושרהמשיל ל, אותו ניתן הרישום

 ם נקיות; לפעול בידיי

תנועה זהה וכי ניסית להירשם  כי באמתחתך  העובדהלמשל  -אי ציון פרט חשוב 
 קיון כפיים; בהעדר ני לוקה בחוסר תום לב ו  - בעבר ונכשלת
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יש בהם כדי להוות תנא  מימים ימימה,  ליוןנדמה, כי הלכות בית המשפט הע
 : , כלהלןשלא לרשום את המפלגה המתחזה הדריש דמסייע ל 

  -"בבקשת סעד מן היושר הנתון לשיקול דעתו של בית המשפט 
עלולים התנהגות בלתי הוגנת   -וכזאת היא בקשה למתן צו מניעה 

מצד המבקש, או נסיון להטעות את בית המשפט, להביא לדחיית  
הבקשה על הסף. הבא לבית משפט של יושר חייב לבוא בידיים  

צריכה להיות ללא דופי,  נקיות. התנהגותו בענין המשמש נשוא הדיון 
מעשיו ללא רבב, ועמדתו כלפי בית המשפט הוגנת וישרה. העלמת  
עובדות חשובות בבקשה, או הסתרת האמת במתן עדות בבית  

ע"א  נחמד נגד ביג'יו, { ".המשפט, עלולים להיות בעוכרי המבקש
שפע נגד שפע,   ראה גם ולא רק:; 578,  581-582( 2, פ"ד יט)121/65
  - 2116/02וכן בש"א )ירושלים(  165, 168( 5, פ"ד מז) 4196/93רע"א 

  ;(25461,עמ'  25459(, 2)2002מח -אריק זמיר נ' בנק לאומי . תק 
 .{ההדגשה הוספה, הח"מ 

 דנן:המסכת  לוב כזמורה על בד על  ובמקום אחר, שגם הוא ש

כלל יסוד במשפט המינהלי הוא כי העותר המבקש סעד נדרש לבוא  "
לבית המשפט בידיים נקיות, בבחינת "נקי כפיים ובר לבב". חוסר  

א פעולה  ניקיון כפיים עשוי להתבטא בדרכים שונות, שאחת מהן הי
בניגוד לחוק, וכאשר הסעד המבוקש קשור להפרת חוק מצד העותר,  

קלקודה נ' רשות   5812/11עשויה העתירה להידחות על הסף )בג"ץ 
יב לפסק דינו של השופט )כתוארו אז(  -שדות התעופה, בפסקאות יא

חק  ; יצ (1.2.2012א' רובינשטיין ובפסק דינו של השופט פוגלמן )
 (. 2014)  2018-2022  זמיר הסמכות המינהלית כרך ג

 ס...וכדברי השופט )כתוארו אז( גרוני

עתירותיהם של עברייני תכנון ורישוי נדחו בעבר מחמת חוסר ניקיון 
טרופיגן   5972/16גע לסעד המבוקש )עניין קלקודה; בג"ץ כפיים שנו

, ועל אחת כמה וכמה  (10.8.2016)  אירועים בע"מ נ' מדינת ישראל
אגב  שקיימת הצדקה לדחות מטעם זה את העתירה המונחת בפנינו. 

כך יובהר, כי לא כל התנהגות פלילית חוסמת בהכרח את דרכו של  
של בית המשפט בהתאם  העותר, והתוצאה מסורה לשיקול דעתו 

-383ארז משפט מינהלי: משפט מינהלי דיוני -לנסיבות )דפנה ברק 
 (.  134-133(; שרגא ושחר, בעמ' 2017)  378

גם אם נאמץ גישה מצמצמת, הרי שהמקרה שבפנינו קיצוני  
בחומרתו, הן מבחינת חומרת העבירה והן משום הזיקה ההדוקה בין  

ק לטעמי את דחיית העתירה  העבירה לבין הסעד המבוקש, ולכן מצדי
 .על הסף
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הפונה ... בית המשפט לא יפתח דלתותיו למי שעושה דין לעצמו"
]...[ מדובר בכלל  לבקש סעד מבית המשפט כי יפעל בניקיון כפיים 

המוגדר כעילת סף לעניין פנייה לבית המשפט הגבוה לצדק או לבית  
על כן, בעל דין הפועל בחוסר ניקיון  המשפט לעניינים מינהליים. 

כפיים יכול שימצא כי עתירתו תידחה על הסף בלא שטענותיו  
פלוני נ' שר הפנים )לא פורסם( מיום   5384/16בג"ץ " )תידונה לגופן
די.בי.אס. שרותי לווין   3483/05ץ בג" ; ראה גם ולא רק: 29.08.2017

; ההדגשה  (9.9.2007) 12( בע"מ נ' שרת התקשורת, בפסקה 1998)
 הוספה, הח"מ(.

 ומן הכלל אל הפרט: 

 :הרשם  כבודהמונח להכרעתו של כך בדיוק המקרה 

  , הרשםוד כב" את נסיון להטעותכמוה כ", המתחזהשל המפלגה , "אמת הסתרת ה "
  " להביא לדחייתשיש בה כדי "  "תנהגות בלתי הולמתהממילא ובעיקר מדובר ב"

 בקשת הרישום; 

מושכי החוטים אצל  מובילה למסקנה, כי , נתוני האמתהסתרת זו,  לא זו אף 
א  ל ו  "ללא רבב... ללא דופיקרי: "ה מהם, פעלו בניגוד למצופהמתחזה, המפלגה 

 ". הוגנת וישרהעמדה "בפני כבוד הרשם  הציגו 

מתחזה לעבור את סף דלתו של כבוד הרשם,  אלו לעיל אינם מאפשרים למפלגה ה  .8
 מלבוא בקהל )מפלגות( ישראל.פסולה  היא    -מטרות  -אלא מאי, גם לגופן של 

 :  לחוק המפלגות קובע, כי 5סעיף  ובמה דברים אמורים, .9

ו  ש א אם יש במטרה ממטרותיה או במעשיה, במפור לא תירשם מפלגה"
( "שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית  1) במשתמע, אחת מאלה: 

 "....ודמוקרטית

כדי לשלול   , יש נורא דליבא שהיא המפלגה המתחזהשל כאחד מעשיה מטרותיה ובב
 . הודית ודמוקרטיתכמדינה יאת קיומה של מדינת ישראל 

" עבר תחת  שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית"דיבר ה .10
א לחוק יסוד:  7של הוראות סעיף  פועל יוצאורתו של בית המשפט העליון, שבט ביק 
 ;"( "מניעת השתתפות בבחירות"הכנסת )

לדיבר זה  ועניין לנו בזכות היסוד לבחור ולהיבחר יש להעניק  הואילכי  ונקבע,
 מצמצם ביותר; פירוש 

 השופט א' ברק: כבוד  נשיא בית המשפט העליון, וכך באו הדברים מעם  
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העילה הראשונה המאפשרת למנוע השתתפותם בבחירות לכנסת  "
מועמדים או מועמד היא אם יש במטרותיה או במעשיה   של רשימת

שלילת קיומה של  המועמד( משום " של)מעשיו )של הרשימה( או ב
של עילה זו עבר   ניסוחה ."מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
אל  הדיבור "מדינת ישר ...גלגולים שונים עד שהגיע למצבה הקיים 

יסוד: כבוד  -כמדינה יהודית ודמוקרטית" מופיע, בין היתר, בחוק
יסוד: חופש העיסוק. עם זאת, המובן שיש   -האדם וחירותו ובחוק

יסוד: הכנסת, שונה הוא מהמובן   -א לחוק7לדיבור זה בסעיף  ליתן
הטעם   .בשני חוקי היסוד בעניין זכויות האדם שיש ליתן לדיבור זה

כפי שנראה,   . ביסוד דיבור זה ת השונה המונחת לכך מקורו בתכלי
א  7בסעיף ת" לדיבור "מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטי

יש ליתן פירוש מצמצם, שכן הוא נועד לצמצם  יסוד: הכנסת,  -לחוק
. לעומת זאת, לדיבור "ערכיה של  היסוד לבחור ולהיבחר את זכות

סוד: כבוד י -ודמוקרטית" בחוק מדינת ישראל כמדינה יהודית
להגן על כבוד   האדם וחירותו, יש ליתן פירוש מרחיב, שכן הוא נועד

עדת הבחירות המרכזית נ' ח"כ  ו  11280/02 א"ב} " והאדם וחירות
הוספה,   ; ההדגשה"עניין טיבי ; להלן: "110, 1( 4טיבי, פ"ד נז)

 {. הח"מ

  מלהפעיל את סמכות הפסילה לרשימות העליון בית המשפט לרוב נמנע  , כאמור .11
" ניתן  זכות היסוד לבחור ולהיבחר" , קרי, בשל התכליות הזהות, אולם, פוליטית
הפסילה של כבוד הרשם  כות פסילת הרשימות לסמ גזירה שווה מסמכותלעשות 

 ;לרשום מפלגה()

 וכבר נאמר, כי: 

כאשר מפלגה מתחילה בפעולתה היא כפופה, כמובן, לעניין "
א  5מועמדים מטעמה בבחירות )כאמור בסעיף  השתתפות רשימת 

יסוד:   -א לחוק 7סעיף  יסוד: הכנסת(, להוראותיו של -לחוק
 (. 4" )עניין טיבי; פיסקה ...הכנסת

ההפסילה סמכות את , כי יש להפעיל פסקט העליון פבית המש  .12 ְמׂשּור  קבע   אך , בִּ
 ; הםואלו   ת הפסלותלי מצמים וחריגים, בהם ניתן לעשות שימוש בעמקרים מצו

כדי לקיים איזון עדין זה בין חלקי המשוואה, נקבעו על ידי בית  "
במספר פסקי דין מסקנות פרשניות, אשר לאורן יש   משפט זה

יסוד: הכנסת. פסיקה זו   -לחוק א 7ליישם את הוראותיו של סעיף 
בעניין  ...בבחירות חלה על כל אחת מהעילות למניעת ההשתתפות

ניתן להצביע על מספר אמות מידה פרשניות אשר נקבעו  זה
יסוד: הכנסת, והמשקפות   -לחוקא 7יף בפסיקה להפעלתו של סע

 מגמה מצמצמת זו:  
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של רשימת מועמדים היא פניה אל   , הפניה אל מטרותיהתראשי
השאיפות או   "מאפיינים דומיננטיים, הניצבים כמרכזיים בין

 הפעילויות של הרשימה" )שם, שם(.  

מיועדת לדברים שהיו שוליים   א אינה7"הסמכות שהוענקה בסעיף 
משמעותית   ואשר השלכתם על המכלול הרעיוני או הביצועי איננה 

הכוונה לתופעות... שהן בגדר מאפיינים דומיננטיים,   ורצינית.
. כמרכזיים בין השאיפות או הפעילויות של הרשימה" הניצבים 

במטרות המהוות יעד "שליט" )בלשונו של  א, עניין לנו, איפו)
 (.  16 -לכנסת ה  השופט מ' חשין בדיון בפני ועדת הבחירות

באותה  ו - מה תיה הדומיננטיות והמרכזיות של הרשי, מטרושנית
  -מידה מעשיו של מועמד לבחירות במסגרת רשימת מועמדים 

מהצהרות מפורשות שיש בהן היגד ישיר והן ממסקנות   נלמדות הן
 ;  משמעיחד  מסתברות המשתמעות באופן

להראות כי   , לא די במטרות בעלות אופי תיאורתי. יש שלישית
ימת המועמדים "פועלת למען מימוש מטרותיה ולשם הפיכתן רש

בשטח" אשר נועדה   להיות "פעילות חייבת .להגשמתו" מרעיון
  להוציא את מטרות הרשימה מהכוח אל הפועל. פעילות זו צריכה 

צריכה  להיות חוזרת ונשנית. לא די בפעילות ספורדית. הפעילות 
אכן, הדמוקרטיה   .וקיצוני מבחינת עוצמתה  לבוא לידי ביטוי חמור

בפעולות כלפי מי שאינו נוקט בפעולות כלפיה. זוהי   אינה נוקטת
מונעת השתתפות בבחירות של   הדמוקרטיה המתגוננת, אשר אינה

מתגוננת   רשימת מועמדים רק בשל מטרותיה של הרשימה, אלא
 כנגד מעשים המכוונים כלפיה.  

והמעשים המביאים לידי   , הראיות המבססות את המטרותלבסוף
בבחירות   מניעת השתתפותה של רשימת מועמדים, או של מועמד

, יש  יותמשמע -ד לכנסת, צריכות להיות "משכנעות, ברורות וח
  " ולהגן על כבוד האדם וחירות ליתן פירוש מרחיב, שכן הוא נועד

 , הח"מ( רו; ההדגשות במק 6)עניין טיבי; פיסקה 

, הן  המבחנים שנקבעו לעילאחד נכשלת בכל אין חולק, כי המפלגה המתחזה  .13
  -של הרוצח והאמת על רצח רבין ז"ל שחרורו  - מטרות האמת שלה מהבחינה של

 "; ... משמעותית ורציניתביצועימכלול הרעיוני והשוליים והשלכתם על ה"  שאינם

, הניצבים  ם דומיננטיימאפיינים : "הן בעלות מטרות האמת שהוסתרו  יתר על כן,
 ; המפלגה המתחזה "כמרכזיים בין השאיפות והפעילויות של 

המתחזה   המפלגה", תיאורתימטרות בעלות אופי "  אינןמטרות האמת , זאת ועוד
למען מימוש מטרותיה ולשם  " ואחותה התאומה נורא דליבא פועלות במלוא המרץ

 ;להגשמתו" הפיכתן מרעיון
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חותה התאומה נורא דליבא מקיימות  ואאם בכל אלו לא די, הרי שמפלגה המתחזה 
  ", אשר נועדה להוציא את מטרות הרשימה מהכוח אל הפועל בשטח פעילות"

ביטוי  ", הבאה לידי בפעילות ספורדית"  ולא " חוזרת ונשנית" פעילות עסקינן ב
 . "וקיצוני מבחינת עוצמתה חמור

שלא לרשום את המפלגה   בסמכותךנוכח המקובץ לעיל, נדרוש, כי תעשה שימוש  .14
 ; המתחזה

ר ככל  ,  החלטתך של ימים  7קצר של ביצוע  נודה על עיכובלהורות על הרישום,  ּוְתַבכֵּ
  - הצורךבמקרה  -את ההחלטה ולשקול לבחון על מנת שיהא סיפק בידי שולחתנו 

 הגשת ערר לבית המשפט העליון. 

 
 

 .לכל שאלה שתתבקש ךנשמח לעמוד לשירות

 
 

 

 
 בכבוד רב,        

 
 

 , עו"דבוסי אגי  
 דין רכיושרד עאביאני מ-בוסי             
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תגובת המשיבה להתנגדות 

 לרישום
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 3מש/

 

החלטת רשם המפלגות צילום 

 26.12.19מיום  בהתנגדות
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 "ח כסלו תש"פכ
 2019דצמבר  26

       
                                                                                     

  
                           

 לכבוד                                                                  לכבוד                                     
 חה"כ סתיו שפיר                                                         " )בהליכי רישום(       "משפט צדק 

                                                                                                                              גיא בוסיבאמצעות עוה"ד              באמצעות עוה"ד מיכאל ליטווק
 
 
 
 

 -בדוא"ל -         
 שלום רב,

 
 
 
 

 ""משפט צדקבשם: ה לרישום מפלג החלטת רשם המפלגות  בהתנגדות  הנדון:    
 
 
 

)להלן:   "משפט צדקהוגשה לרשם המפלגות בקשה לרישום מפלגה בשם " 8.12.19 ביום  .1

 "המבקשת להרשם כמפלגה" או "המבקשת"(. 

 

הודעה בדבר פורסמה )ב( לחוק המפלגות )להלן: "חוק המפלגות"( 4בהתאם להוראות סעיף  .2

: בעיתונים. בנוסף, פורסמה המודעה (  8566  )י"פ 9.12.19 הגשת הבקשה ברשומות ביום 

  .איתיחיד-ישראל היום, הארץ ואל

 

התנגדות לרישומה של המבקשת. י רשם המפלגות התקבלה במשרד 19.12.19 בתאריך  .3

  . (ת)להלן המתנגד חה"כ סתיו שפיר ההתנגדות הוגשה ע"י 

 
כי מהמבקשת  הרשם ובנוסף ביקש להרשם לתגובת המבקשת  וההתנגדות  הועברנימוקי  .4

למטרות המפלגה בדבר  1המופיעים ברישא של סעיף  התייחסות והסבר לדבריםתעביר 

"שינוי שיטת המשטר" אותו מבקשים לקדם והבהרה בדבר טיב השינוי המבוקש 

 תגובת המבקשת. הועברה לעיון הרשם 23.12.19 ביום ומשמעותו.

 

את  הגעתי לכלל החלטה כי יש לדחות ותגובת המבקשת לאחר בחינת ההתנגדות .5

ורך לקבל הצ להבמהלך בירור ההתנגדות עמאחר שיחד עם זאת ו .לגופה ההתנגדות

עתי כי אין עילה בשלב זה לא תרשם המפלגה עד שתנוח ד ,הבהרות נוספות מהמבקשת

 והכל כפי שיפורט להלן. למנוע את רישומה
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 עיקר נימוקי ההתנגדות:

 

 הן כמפורט להלן: העילות להגשת ההתנגדות תמצית 

 

 , כך כלשונה. לטענתה - ""מתחזההמבקשת להרשם הינה מפלגה  ,לטענת המתנגדת .6

מטרתה של " שכן המבקשת הציגה בבקשתה מטרות שאינן המטרות האמיתיות שלה

ויחידה ואין בילתה, חדירה לכנסת ישראל, על מנת לפעול המפלגה המתחזה היא אחת 

 להתנגדות(. 2ציטוט מסע' ל הרוצח הבזוי יגאל עמיר...")לשחרורו מן הכלא ש

 

לטענת המתנגדת "המפלגה היא התאומה הזהה של תנועת נורא דליבא...אותם עסקנים,  .7

 היא מפנהו להתנגדות( 3ציטוט מסעיף ומאכערים מנהלים את שתיהן" ) פונקציונרים

נורא דליבא  ועתממנו עולה כי תנ  /http://freeigal.com/heלאתר אינטרנט שכתובתו 

)להלן: "הרוצח" או "רוצח רה"מ  לשחרורו של הרוצח יגאל עמיר ,בין היתר,  פועלת

 .המנוח"(  

 
, שהסתירה את מטרתה למעשיה של המבקשתהמתנגדת מציינת כי נראה שהמניע  .8

ום של מפלגה שאחת ממטרותיה נובע מכך שרשם המפלגות לא היה מאשר רישהאמיתית, 

הרוצח יגאל עמיר. עוד טוענת המתנגדת כי "נורא דליבא" ניסתה להרשם שחרורו של היא 

 .בעבר ולא הצליחה

 

הווה ""התנהגות לטענת המתנגדת הסתרת המטרות האמיתיות של המבקשת להרשם מ .9

  .להתנגדות( 7בלתי הולמת" שיש בה כדי "להביא לדחיית" בקשת הרישום" )ציטוט מסעיף 

 

לגופו של עניין טוענת המתנגדת כי יש למנוע את רישומה של המבקשת להרשם מהטעם  .10

היא מטרה שיש בה כדי לשלול את  שחרור הרוצח שהמטרה האמיתית של המבקשת ל

עילה למניעת רישום ושמקימה  כמדינה יהודית ודמוקרטיתקיומה של מדינת ישראל 

 . 1992-( לחוק המפלגות, התשנ"ב1)5מפלגה כאמור בסעיף 

 
 

 :תגובת המבקשת להרשם כמפלגהעיקרי 

 

"אין למפלגה אלא להצר  :מכחישה באופן גורף את הטענות שנטענו בהתנגדותהמבקשת  .11

מתוכן הנעדרת אחיזה במציאות, רצופת שקרים על הגשת התנגדות בדים חלולה וריקה 

וסילופים ונעדרת כל בסיס ו/או אסמכתא, המאשימה אותה בהתחזות ו/או סילוף 

ומבהירה: "...בניגוד לנטען בכתב ההתנגדות,  לתגובה( 8)ציטוט מסעיף  מטרותיה"

המפלגה עומדת מאחורי מטרותיה, היא אינה מנסה להידמות ו/או חלילה להתחזות 

  לתגובה(. 21)סעיף  גה ו/או לכל ישות זו או אחרת".למפל
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לא למותר לציין, אין כלל אישיות "נורא דליבא" כותבת המבקשת: "בעניין ההשוואה ל .12

משפטית המתקראת "נורא דליבא", לכאורה הדבר היחיד שקיים הינו אתר אינטרנט אליו 

מוביל הקישור המצורף להתנגדות, על פניו מעולם לא ננקטה כל פעילות משפטית ו/או 

פלילית כנגד האתר ו/או כנגד העומדים מאחורי הפרסומים בו. יתרה מזאת, כניסה 

שור המובא בהתנגדות, אינו מעלה כל מטרה או מעשה השולל את קיומה של מדינת לקי

 .לתגובה(  7-8ישראל כיהודית ודמוקרטית" )סעיפים 

 
רואה בקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית מבהירה בתגובתה כי היא "המבקשת  .13

המפלגות  רשםבתגובה לשאלה שהעלה . (לתגובה 4ודמוקרטית ערך עליון" )ציטוט מסעיף 

למטרות המפלגה בדבר "שינוי  1הבהירה המבקשת כי המילים שמופיעות ברישא לסעיף 

שיטת המשטר" כוונתם: "שמירת הפרדת רשויות ודאגה למערכת משפט יעילה והוגנת " 

 לתגובה(. 23)ציטוט מסעיף 

 

, לא בנוסף, מעלה המבקשת טענות סף למחיקת ההתנגדות מאחר שזו לא הוגשה במועד .14

לתקנות המפלגות )רישום  5ולא צורפו לה מסמכים כנדרש בתקנה  ף לה יפוי כחצור

  , כך לטענתה.1993-ודיווח(, התשנ"ג

 

 

 :המסגרת הנורמטיבית

 

   ית הנורמטיבית הנוגעת תהתשאת להלן קרתי בקצרה את טענות הצדדים, אפרט לאחר שס  

 להכרעה במכלול:

בבסיס החופש של הפרט לייסד מפלגה מונח אגד של זכויות יסוד שהעיקריות שבהן הן  .15

זכות  ההתאגדות, חופש הביטוי, הזכות לבחור ולהבחר והזכות לשוויון. המפלגה היא כלי 

למימוש זכויות אלה והיא מכשיר מרכזי  שיש בכוחו להשפיע על השלטון ולעצב את אופי 

" אכן, ביסוד החופש של הפרט לייסד הנשיא ברק:  החברה והמשטר. בענין זה כתב

מפלגה מונח אגד של זכויות חוקתיות העיקריות שבהן הן זכות ההתאגדות, חופש 

הנה כי כן, ארבע זכויות אדם בסיסיות הביטוי, הזכות לבחור ולהבחר והזכות לשוויון... 

רים, מפלגה מובילות, מכיוונים שונים, להכרה בזכות הבסיסית להקים, יחד עם אח

 "בישראל. הטלת סייגים על החופש להקים מפלגה פוגעת בארבע זכויות יסוד אלה.

 יאסין(עניין )להלן:  56-59, בעמ' 45( 2גאנם יאסין נ' רשם המפלגות פ"ד נ) 7504/95)ברע"א 

 

אינן חירויות בלתי מוגבלות  ובשורה של פסקי דין נפסק שזכותה זכויות אלה  עם זאת,  .16

ה לשלול את ההשתתפות בהליך הדמוקרטי מאותם אלה אשר שוללים את של הדמוקרטי

"מי שאינו מקבל את עקרונות היסוד של הדמוקרטיה ומבקש הדמוקרטיה עצמה. 

 11280/02א"ב) לשנותם, אינו יכול לבקש להשתתף בדמוקרטיה בשם אותם הכללים"

  .טיבי(עניין '  )להלן בעמ 14(,4עשרה נ' טיבי פ"ד נז)-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת נשש
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לכן, לצד תנאי כשירות פורמליים שאותם יש לקיים לצורך הקמת מפלגה וסייגים בנוגע  .17

)להלן: "חוק  1992-לחוק המפלגות, התשנ"ב 5בסעיף לשמה של המפלגה נקבעו 

 ואשר קובעים:לרישומה של מפלגה  סייגים מהותיים המפלגות"(  

לא תירשם מפלגה אם יש במטרה ממטרותיה או במעשיה, במפורש או  "
 במשתמע, אחת מאלה:

 שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית;   (1)

 הסתה לגזענות;   (2)

 ;שראלשל ארגון טרור, נגד מדינת י תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או א(2)

 המפלגה תשמש מסווה לפעולות בלתי חוקיות."יסוד סביר למסקנה כי    (3)

, פלגה אם יש במטרה ממטרותיה או במעשיהלפיו לא תירשם מ ,הסייגקבעה כי  הפסיקה  .18

 ,שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטיתמשום ורש או במשתמע במפ

"הוא צריך לפגוע בגרעין המאפיין את המדינה כיהודית צריך להיות מרכזי ובסיסי וכי 

(. לעניין המאפיינים "הגרעיניים" המאפיינים את  65עמ' יאסין, עניין ) או דמוקרטית"

כל יהודי כוללים את זכותו של  ינת ישראל כמדינה יהודית נקבע כי הם "...הגדרת מד

לעלות למדינת ישראל שבה יהיה רוב יהודי; כי עברית היא שפתה הרשמית 

המרכזית של המדינה, כי סמליה וחגיה של המדינה משקפים בעיקרם את 

המסורת היהודית, וכי מורשת ישראל היא מרכיב מרכזי במורשת הדתית 

של מדינת ישראל  " הגרעיניים"אשר למאפיינים ...תרבותית של המדינה.וה

...על הכרה בריבונות העם מאפיינים אלה מבוססים "כמדינה דמוקרטית נקבע כי 

המתבטאת בבחירות חופשיות ושוות, הכרה בגרעין של זכויות אדם, ובהן כבוד ושוויון, 

ועדת הבחירות  1806/19)קיום הפרדת רשויות, שלטון החוק ורשות שופטת עצמאית" 

ופסקי דין כסיף( עניין )להלן  9עמ'  נ' ד"ר עופר כסיף פורסם בנבו, 21-המרכזית לכנסת ה

 .(שםוצוטטו נוספים שאוזכרו 

עילות הנדרש לצורך התגבשות  לעניין הרף הראייתיאמות המידה התוותה את  1הפסיקה .19

 אלו הן:וקבעה כי   א לחוק יסוד: הכנסת7לפסילת רשימה או מועמד לפי סעיף 

או ה ות הרשימשל שאיפ םחלק מהמאפיינים הדומיננטייהיא  מטרהה .א

ומם הם מבקשים ליטול חלק וכי לשם קיד להםהמועמד או הפעילות ש

 .בבחירות

 נלמדות מהצהרות מפורשות ומהיגדיםדומיננטיות המרכזיות והמטרות ה .ב

  .משמעית-ישירים או ממסקנות מסתברות שמשמעותן ברורה וחד

, וכי נעשתה ופן אקטיבי להגשמת המטרותפועלים בא או מועמד רשימה .ג

אין די במטרות בעלות פעילות שאינה ספורדית להוצאתן מן הכוח אל הפועל. 

צריכה ילות שיטתית, חוזרת ונשנית, אשר אופי תיאורטי ויש להצביע על פע

  .חינת עוצמתהלבוא לידי ביטוי חמור וקיצוני מב

                                                           
נ' ד"ר עופר כסיף  21-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 1806/19 בהמנחים סוכמו ע"י כב' הנשיאה חיות  קרונותהע 1

 . 10-11עמ'  פורסם בנבו,
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הראיות המבססות את המעשים או המטרות, אשר יש בהם כדי למנוע   .ד

 משמעיות ומשכנעות-ברורות, חדהתמודדות בבחירות לכנסת, צריכות להיות 

 .ונדרשת "מסה קריטית" של ראיות בעלות אמינות גבוהה להצדקת הפסילה

וען לפסילת הרשימה או המועמד וספק נטל הראיה בעניין זה חל על הט

 .הראייתית צריך לפעול נגד הפסילה המתעורר לגבי דיות המסכת

גם בפרשנות רלוונטיות ק יסוד: הכנסת א לחו7עניין סעיף ב אמות המידה שנקבעו בפסיקה .20

ן עוסקות שתיה "...הדמיון בלשון הסעיפים וכבר נקבע: בשל לחוק המפלגות  5סעיף  של

בכוחה של מפלגה להשתתף בבחירות. שתיהן פוגעות בחירויות דומות, ושתיהן באות 

משפט זה, -וניתן אפוא לעשות שימוש באסמכתאות של בית...להגן על ערכים דומים. 

 ."חוק המפלגותל 5בפירושו של סעיף  יסוד: הכנסת-חוקל א7סעיף אשר פירשו את 

  ( 67יאסין, עמ' )עניין 

מניעת ייסודה של מפלגה כי  בשל החשש לפגיעה בזכויות יסוד בסיסיות  קבעה הפסיקה  .21

החשיבות " :יאסין ענייןבובעניין זה כתב הנשיא ברק   יתרחש רק במקרים קיצוניים

הרבה שיש לחופש ההתאגדות במפלגה במירקם החיים הדמוקרטיים מחייבת את 

יסוד: -חוקל א7סעיף שאליה גם הגיע בית המשפט העליון בפרשנותו של  -המסקנה 

עת ימנ.. .למנוע ייסודה של מפלגה רק במקרים הקיצוניים ביותר ישכי  - הכנסת

השתתפותה של מפלגה בהליך הדמוקרטי הוא צעד חמור ביותר. הדבר צריך להיעשות 

על רקע זה נדרשת הפעלה חריגה ביותר ויוצאת דופן במיוחד ...רק במקרים יוצאי דופן

 .במקור( ( )ההדגשה אינה 67-66)עמ'" רישום המפלגה.-של סמכות אי

"וכדי שלא ניסחף בשטף  כב' השופט )כתארו אז( מ' חשין:נכתבו גם ע"י דברים ברוח זו  .22

סמכויות רשם המפלגות לפסול רישומה כי  -כבר בתחילה  -המילים, ראוי שנזכיר לעצמנו 

. של מפלגה בפנקס המפלגות אמורות אף הן ליתן ביטוי לאינטרסים שהם מן הנפילים

בעיקר, לעצם קיום המדינה, להיותה של המדינה יהודית ודמוקרטית, כוונתנו היא, 

נ' רשם המפלגות, פ''ד  איזקסון 2316/96ברע"א ) ולצורך הנחרץ להילחם בתופעת הגזענות.

 .[אינן במקור]ההדגשות  איזקסון( ן עניי)להלן  עמ' (529( 2נ)

לרשום מפלגה ניתן עת סירוב שיש לנקוט בה בוהזהירות הרבה על מידת הצמצום  .23

סירוב לחוק המפלגות אשר קובע כי במקרה של )ד( 6סעיף וסחו של ללמוד גם מנ

דבר להעביר לאישור בית המשפט העליון את לרשום מפלגה על רשם המפלגות 

 . לרשום מפלגההסירוב ואת נימוקיו לסירוב 

 

 דיון:

ההתנגדות למסקנה שיש לדחות את הגעתי יהם של הצדדים טענותבחינת כפי שצוין לעיל, לאחר 

 והכל כפי שיפורט להלן:

 

לגה היא למעשה תנועת שהמפ הראשונה, :דת הן שתייםשל המתנג, טענותיה תמציתב .24

את מטרתה  מסתירותש בכסות אחרת ובמטרות מוצהרות אחרות, "נורא דליבא"

   הסתרהעצם הכאשר ז"ל שחרר את רוצחו של רה"מ המנוח יצחק רבין פעול ללהאמיתית 

שיש למנוע את  ,השניה .כך לטענת המתנגדת ,מהווה עילה למניעת רישומה של המפלגה
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מהטעם שיש רוצח רוה"מ המנוח קידום שחרור שמטרתה לפעול ל מפלגה רישומה של ה

במטרה שכזו כדי לשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית כך 

( לחוק המפלגות, 1)5המפלגה בהתאם לסעיף מהווה עילה למניעת רישום שהדבר 

 . 1992-התשנ"ב

מנגד, המבקשת להרשם מכחישה באופן גורף את אשר נטען בהתנגדות ומעלה גם טענות  .25

. לטענתה המבקשת ההתנגדות לא הוגשה במועד ולא צורפו "טענות סףלטענתה "שהן 

 -התשנ"ג )רישום ודיווח(, לתקנות המפלגות 5המסמכים הקבועים בתקנה יפוי"כ ואליה 

להלן: "תקנות המפלגות"( . יש לדחות טענות אלה שכן ההתנגדות הוגשה במועד ) 1993

 . על פי דין וצורפו אליה המסמכים הנדרשים

 
רשאי )ב( לתקנות המפלגות רשם המפלגות  5בהתאם לתקנה וסיף כי למעלה מן הצורך א

להעביר את ההתנגדות לתגובת המבקשת להרשם והוא אינו מחוייב לעשות כן. במקרה 

 ההתנגדותנימוקי דנן  הרשם מצא לנכון לבקש את תגובת המבקשת והעביר אליה את 

 תוך שהוא מבקש התייחסות לטענות שעלו בהתנגדות.   ללא מסמכים נוספים 

 

רוש מן המבקשים כל מסמך נוסף הרשם רשאי לד" : לתקנות המפלגות 2תקנה בהתאם ל

 .", או הסבר בכתב או בתצהיר, ככל שייראה לו לצורך מילוי תפקידו1על האמור בתקנה 

נוכח זאת גם אם לא היתה מוגשת התנגדות או שהיתה נפסלת מטעמים פרוצדוראלים, 

עדיין הרשם היה רשאי לפנות ולברר את הנושאים שעלו במסגרת החלטה זו ואף נושאים 

כפי שנעשה במקרה דנן כאשר הרשם ביקש הבהרה בנוגע למטרה לשינוי שיטת  ,יםנוספ

 המשטר.

  

 הן כדלקמן:של המבקשת מטרותיה מגלה כי בקשה לרישום מפלגה עיון ב .26

שינוי שיטת המשטר ומאבק לשמירה על שקיפות, ניהול תקין וטוהר המידות ( 1  

 במנגנוני השלטון והשירות הציבורי.

דאגה ושמירה על האינטרסים של אזרחי ישראל וקידום עקרונות צדק  (2

 ואמת בחברה הישראלית ובמנגנוני השלטון.

פלורליזם בתקשורת ומתן ביטוי בשיח התקשורתי למגוון הדעות ( 3

 הקיימות בחברה הישראלית.

 ביקורת ופיקוח על הפרקליטות ומערכת המשפט. ( 4

ת קודמות וקידום משפטי צדק צדק, בחינת הרשעו שאיפה למשפט( 5

 חוזרים.

 
, אליו הפנתה המתנגדת,  /http://freeigal.com/heאתר שכתובתו מרשתת בבבדיקה  .27

מגלה כי קיימת התארגנות בשם "נורא דליבא" שהמצע שלה כולל שחרורו של הרוצח, 

תקשורת ורפורמה ם ברבין ז"ל , פלורליזבירור האמת לגבי ההתנקשות ברה"מ יצחק 

. מעיון בדף שכותרתו "מה חדש" במערכת המשפט והקמת ועדת חקירה להסכמי אוסלו

עולה כי פעילי ההתארגנות נטלו חלק בהפגנות מחאה במטרה לאפשר לרוצח לקיים קשר 

י טלפוני וביקורים , ארגנו עצומה לנשיא המדינה בבקשה למתן חנינה לרוצח, פנו לחבר
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רתן להיטיב את תנאי מאסרו כנסת בבקשה שיבקרו את הרוצח ונקטו פעולות נוספות שמט

 .בדף שכותרתו "שחרורו של יגאל עמיר" נכתב המניע לפעולת הרוצח .של הרוצח

 
וטוענת  המבקשת להרשם חד הן "נורא דליבא" והמפלגהההתארגנות המתנגדת טוענת כי  .28

 3ומאכערים מנהלים את שתיהן" )ציטוט מסעיף כי "...אותם עסקנים, פונקציונרים 

יקה באתר אליו בדב מנגד המבקשת דוחה את הטענות המובאות בהתנגדות. ,להתנגדות(

ניתן  כך שלאמי הם הגורמים המנהלים של "נורא דליבא"  הפנתה המתנגדת לא מפורט

קשר בין המבקשת להרשם כמפלגה לבין ההתארגנות בשם "נורא  ,באופן וודאי,  לבסס

 לקיומה של ההתארגנותמאחר ולמיטב ידיעתי אין מניעה חוקית מכל מקום, בא". דלי

כדי להשפיע על החלטה בדבר מניעת קשר שכזה אם יש בלא ברור  בשם "נורא דליבא" 

 .מפלגההרישום 

 
וטענה באופן כללי כי "המפלגה עומדת באופן גורף את טענות המתנגדת  הכחישה המבקשת .29

אולם עיון במסמכי המבקשת מצביע על קשר ישיר של המבקשת מאחורי מטרותיה" 

 והכל מהטעמים הבאים:לרוצחו של רוה"מ המנוח 

עיון בתקנון המפלגה מגלה כי יו"ר המפלגה היא רעייתו של הרוצח: רננה לריסה  .א

  .שנכללה גם ברשימת המייסדים עמיר

של דבר  ושלא נרשמו בסופומייסדים שנמחקו מסמך שגלוי לרשם מגלה ב עיון .ב

ניתן גם למצא את בני משפחתו של הרוצח: שלמה עמיר, במסמך זה  .כמייסדים

 גאולה עמיר וחגי עמיר.

ורק המפלגה כיו"ר  של רעיית הרוצח לכתחילה הוגש תקנון שלא ציין את פרטיה .ג

הוגש תקנון שמציין כי היא תכהן כיו"ר  י שרשם המפלגות פנה וביקש הבהרהאחר

 72יצויין כי רעייתו של הרוצח מוקמה ברשימת המייסדים במקום ה המפלגה.

 ונראה שהדבר נבע מרצון להצניע את העובדה שהיא נמנית בין המייסדים.

 

כי לקראת לכאורה מהם עולה  2מצאנו דפים במרשתתשונים חדשות  אתריעיון במ .30

להקים מפלגה שתפעל משך בחוטים מתוך הכלא ופעל הרוצח עצמו   22-הבחירות לכנסת ה

ואין הנושא לשחרורו וכי הוא פנה לגורמים שונים ואף הפנה לאישתו  כמי שמובילה את 

. יצויין כי בסופו של דבר , לא הוקמה מפלגה שכזו באפשרותנו לאשש או לסתור מידע זה 

 . ולא היתה פניה לרשם לרשום מפלגה בשם נורא דליבא

 

ר יו"רעיית הרוצח וכי  לכאורה עולה 3תתבמרש רק לאחרונה בנוסף, ממידע שהתפרסם

והשיבה ה מודע להקמת המפלגה המבקשת להרשם כמפלגה סירבה לומר לכתבים אם בעל

 כי היא צריכה להתייעץ בנושא.

 

                                                           
  https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-185571 שעסק בנושא:דוג' לדף  2
D7%90%D7%A9%D7%AA%D7%95-https://www.srugim.co.il/402447%- דוג' לדף שעסק בנושא: 3

-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A8-%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C-D7%A9%D7%9C%

%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%94-D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%9E%D7%94%  
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ואף שיש אפשרות תיאורטית שרעייתו של הרוצח החליטה  אמנם אינני בוחן כליות ולב .31

ה בכנותשל ממש רוצח, אני מטיל ספק עניינו של הלעמוד בראשה של מפלגה ללא קשר ל

ויצויין שבתגובת המבקשת לא הוכחשה  שנזכרה בתגובת המבקשת של ההכחשה הגורפת

סתירה ביודעין ובכוונה המבקשת להרשם הנראה כי נוכח זאת . טענה זו בצורה מפורשת

תוך שהיא עוטפת מטרה זו במילים  לשחרור הרוצחבאמצעות המפלגה את מטרתה לפעול 

 ות אודות צדק.נשגב

 

ונוהגת בחוסר  ממטרותיה המטרירה את לטענת המתנגדת עצם העובדה שהמבקשת מסת .32

תום לב, די בה כדי להצדיק את מניעת רישומה. אני מסכים כי נסיון להטעות את הציבור 

את  לא הסמיךהיא מעשה חמור ואולם החוק  ,מטרה עיקרית ומהותיתמפניו ולהסתיר  

רשם המפלגות לבחון שיקולים ערכיים ומוסריים והסייגים למניעת רישום מפלגה הם 

 לחוק המפלגות ואלה בלבד.   5אלה הקבועים בסעיף 

 
 ,זאת אך ונאמר נוסיף"...אייזקסון :  עניין ובעניין זה כתב  כבוד השופט מישאל חשין ב

 עילות את בקובעה, הסוגיה את ברור באורח לחתום כדי השני ניימן בהילכת בה יש כי

 העילות מבלעדי פסלות עילת עוד אין  :קלאוזוס כנומרוס בחוק המנויות הפסילה

 רק  .שלנו ענייננו אל ישיר קו נמתח וממנו ,הבחירות בנושא הוא כך .בחוק המנויות

 אל בדרכה מפלגה לעצור בכוחן הן רק ,המפלגות לחוק 5 בסעיף המנויות הפסלות עילות

 (. ההדגשה אינה במקור 557)שם בעמוד  ..."המפלגות בפנקס רישומה

 
ת מטרותיה לברר א יםמאפשרוההתנגדויות שמוגשות במהלכו הליך רישום מפלגה  .33

כאשר לאחר בירור שכזה ניתן מי עומד מאחורי המפלגה  לחשוףהאמיתיות של המפלגה, ו

 כעת משעולה חשד ממשי לבחון האם המפלגה עומדת בסייגים הקבועים בחוק אם לאו.

מטרה זו שאחת ממטרות המפלגה היא שחרורו של רוצח רה"מ המנוח נפנה לבחון האם 

 היא בגדר הסייגים הקבועים בחוק והאם יש בה  כדי למנוע את רישומה של המפלגה.

 
כדי לשלול ה יש ב ה"מ לפעול לקידום שחרור רוצח רומטרת המפלגה  לטענת המתנגדת  .34

מהווה עילה למניעת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית כך שהדבר 

 . 1992-( לחוק המפלגות, התשנ"ב1)5רישום המפלגה בהתאם לסעיף 

 

ממניעים בטרם נבחן את הטענה נבהיר כי אין ספק שרצח ראש ממשלה בישראל  .35

מנוגד להיותה של מדינת ישראל מדינה יהודית  במטרה להפסיק את כהונתו אידאולוגיים

לערכיה של  גם בדמוקרטיה ומנוגד פגיעה אנושה פוגעשכזה רצח פוליטי ודמוקרטית. 

לפני הספירה  582רצח גדליה בן אחיקם בשנת המדינה כמדינה יהודית ודי להזכיר את 

אזהרה מוסרי ואת העובדה שצום גדליה, נקבע לדורות בלוח השנה העברי והוצב  כתמרור 

 .מפני רצח מנהיג יהודי בידיו של רוצח יהודי

 
 

הינה ככל  היתומטראחת מבמקרה דנן אנו עוסקים לא ברצח עצמו אלא במפלגה שואולם,  .36

 ,2001חוק שחרור על תנאי ממאסר, תשס"א־לא 30בסעיף לשחרר את הרוצח.  הנראה
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המלצה לעניין אסיר עולם שהורשע ברצח ראש הממשלה  שעניינההוראה מיוחדת נקבעה 

 שלשונה כדלקמן:

 

" מצאה ועדת שחרורים מיוחדת שאסיר עולם שהורשע ברצח ראש 

כאילו  29אידאולוגי, יראו לענין סעיף -הממשלה פעל ממניע פוליטי

 30המליצה הועדה שלא לקצוב את עונשו של האסיר, ולענין סעיף 

)ב( 11ל את סמכות הנשיא לפי סעיף כאילו המליצה שלא להפעי

 )ג( לא יחולו לענין זה."29יסוד: נשיא המדינה; הוראות סעיף -לחוק

 
כי ועדת השחרורים לא תמליץ לקצוב את עונשו של אסיר עולם שהורשע סעיף זה קובע 

והוא מעיד על כך  ברצח ראש ממשלה ממניע פוליטי־אידיאולוגי או להעניק לו חנינה

לא יחד עם זאת,  קשה. הדמוקרטיפגיעתו ברצח פוליטי שחומרה יתרה לייחס המחוקק ש

בסמכותו של נשיא המדינה לקצוב את עונשו של אסיר כזה  תפוגעשנקבעה בחוק הוראה 

שינוי החוק בחוק זה או בחוק אחר הוראה שאוסרת לפעול למען  הולא נקבע או לחון אותו

  .שחרור רוצח ראש ממשלהאו למען 

 

ל רוצח רה"מ המנוח ולבירור טענת המתנגדת היא כי הצבת מטרה  לשחרורו שבמקרה דנן  .37

מאחורי רצח רה"מ יצחק רבין ז"ל נוגדת את היותה של מדינת ישראל כמדינה  האמת

 רורו של הרוצח בהחלט מובנתשל המתנגדת מרעיון שח סלידתהיהודית ודמוקרטית. 

יכולה להיות מושגת בדרכים שונות ובכלל זה המטרה לשחרור רוצח ראש ממשלה  ואולם

  .או מתן חנינהבאמצעות שינוי חקיקה 

 
של מדינת ישראל כמדינה יהודית "שלילת קיומה בענין הפרשנות הנכונה לסייג של  .38

  יאסין: ענייןכתב כב' הנשיא ברק ב"   ודמוקרטית

 
שראינו, הטעם המונח ביסוד הסיוג של החופש להתאגד כמפלגה מונח בסכנה "כפי 

ל"קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית". נמצא, כי שלילת החופש 

 של אפשרית רק כאשר התשתית הראייתית הנדרשת מצביעה על הסיכון לעצם קיומה

ם הפגיעה היא במאפיין שולי המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סיכון זה אינו קיים א

האיום על האופי היהודי או הדמוקרטי ..של יהדות המדינה או של אופייה הדמוקרטי.

הוא צריך לפגוע בגרעין המאפיין את המדינה כיהודית או ... צריך להיות מרכזי ובסיסי 

ך להשפיע על הדברים שהם במעלה הראשונה בקביעת אופי ידמוקרטית. הוא צר

 (. 64-65מ' )שם ע"זה...

 

ובעניין  להשמע. נפסדים זאת ועוד, טיבה של דמוקרטיה שהיא מאפשרת גם לרעיונות .39

כוחו של חופש ": כתב כב' השופט סולברגוכוחו של חופש הביטוי כוחה של דמוקרטיה 

"אינה ההכרה בזכותי לשמוע דברי נועם, הערבים  –הביטוי, כוחה של הדמוקרטיה 

בזכותו של הזולת להשמיע דברים הצורמים את אוזני לאוזני. כוחה של זו בהכרה 

( 1, פ"ד מא)לאור נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות 14/86)בג"ץ  והצובתים את לבי"

((. כך באשר לחופש הביטוי בכלל, כך באשר לחופש הביטוי 1987) 441, 421
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פגיעה אנושה בזכות  –לא נלאה מלשוב ולהזכיר  –הפוליטי בפרט; כשעל הפרק 

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת  1806/19בא"ב ) היסוד החוקתית לבחור ולהיבחר."

 .( 82נ' ד"ר עופר כסיף פורסם בנבו, עמ'  21-ה

 

בשל החשש לפגיעה בזכויות יסוד בסיסיות  קבעה הפסיקה כי הפעלת הסמכות הקבועה  .40

וכי העילות בסעיף יפורשו בצמצום קיצוניים לחוק המפלגות תעשה רק במקרים  5בסעיף 

נדרשת הפעלה חריגה "יאסין כתב בהקשר זה:  ענייןוכב' הנשיא ברק בובאורח דווקני 

. הדגשות אינן  67)שם בעמ'  "רישום המפלגה-של סמכות אי ויוצאת דופן במיוחדביותר 

 . נוכח זאת לא מצאתי כי ניתן לתת פרשנות רחבה לסייג של "שלילת קיומה שלבמקור(

מדינת כמדינה יהודית ודמוקרטית" באופן שכולל בתוך גדרו את המטרה לשחרר רוצח 

 ראש ממשלה. 

 
ממניעים פוליטים אידאולוגיים, יש ראש ממשלה המטרה לשחרר רוצח שרצח טענה שגם  .41

אינה מצדיקה מניעת רישום , דמוקרטיהבמפני שהרצח עצמו פגע  ,פגיעה בדמוקרטיהבה 

מאפיינים פוגעת באינה המטרה הטעמים לכך שלובים זה בזה: . ( לחוק1) 5סעיף לפי 

"הכרה בריבונות שכוללים  גרעיניים המינמלים" של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית"ה

בגרעין של זכויות אדם ובהן כבוד העם המתבטאת בבחירות חופשיות ושוות, הכרה 

בעמוד טיבי עניין ) , קיום הפרדת רשויות, שלטון החוק ורשות שופטת עצמאית"ושוויון

בעלת עוצמה כה רבה, עד כי לאחריה ניתן יהיה לומר שהמדינה אינה והיא אינה " .( 23

מניעת רישום  במשולב, . ( 65עמ' יאסין עניין ) עוד מדינה יהודית או מדינה דמוקרטית"

, "בדמוקרטיה איתנהמפלגה הוא צעד חמור ביותר שנעשה רק במקרים יוצאי דופן ו

עניין ) "הההליך הדמוקרטי עצמו צריך "לנפות" מפלגות המבקשות לפגוע בדמוקרטי

    (. 67יאסין עמ' 

 

 יש לדחות את ההתנגדות לגופה.למסקנה כי הגעתי  נוכח כל האמור לעיל  .42

 
 

ור ההתנגדות התבהר כי יחד עם זאת ובצד דחיית ההתנגדות לגופה, מאחר שתוך כדי ביר .43

אחת ממטרות המפלגה, בין במפורש ובין במשתמע, היא לשחרר את רוצח  ככל הנראה

 ומאחר ולכאורה לרוצח עצמו יש קשר למפלגה , בין אם באופן ישירראש הממשלה המנוח 

של שחרור שאין במטרה  ,בטרם רישום המפלגה מצאתי לנכון לוודאאו באופן עקיף , 

 משום הצדקה לרצח ראש ממשלה.הרוצח 

 

 עד ליוםמקור  להגיש תצהירנדרשת כמפלגה  המבקשת להרשםהמיועדת של יו"ר הלפיכך   .44

אין במטרות של המפלגה ו/או בפעולותיה משום האם והתייחסות ה ובו הבהר 1.1.19

 .בישראל הצדקה לרצח ראש ממשלה
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 סיכומו של דבר: 

 

  ההתנגדות נדחיתלא מצאתי עילה למניעת רישומה של המפלגה ולעיל האמור בשל כל  .45

ה זו ניתנת לערעור ברשות לבית , החלטהמפלגות)ג( לחוק 6בהתאם לאמור בסעיף  .לגופה

 . יום מיום שניתנה 30ט העליון בתוך המשפ

 

ת ונוספ רותורך לקבל הבההצ להבמהלך בירור ההתנגדות עמאחר שיחד עם זאת ו  .46

עתי כי אין עילה למנוע את בשלב זה לא תרשם המפלגה עד שתנוח ד ,מהמבקשת

 .רישומה
 

כאמור  להגיש תצהירנדרשת רננה לריסה עמיר הגב' כמפלגה  יו"ר המבקשת להרשם  .47

 לעיל. 44בסעיף 

 
על מנת שתוכל  גדות תדחהשההתנלעכב את רישום המפלגה במקרה המתנגדת ביקשה  .48

ודאי בירור נוסף בטרם רישום המפלגה ל עתי ימאחר וממילא הור. לערער על החלטתי

 .1.1.2020 עד ליוםלפחות הרישום יעוכב ש

 

 

 

 

 

 
 

 בכבוד רב,                                                                                                               

 

 

 אייל גלובוס, עו"ד                                                                                                                              

 רשם המפלגות                                                                                                                           

 ראש רשות התאגידים                                                                                                                         
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התצהיר מטעם יו"ר מפלגת 

 "משפט צדק"
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פנייתה של ח"כ שפיר לרשם 

 המפלגות בהמשך להתנגדות
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 2020ינואר  1
 לכבוד 

 , עו"ד ל גלובוסיאי מר 
 רשם המפלגות 

 
 

חוק    - ("המתחזה המפלגה להלן: ")ת 'משפט צדק' רישום מפלגהתנגדות להנדון: 
 "(לגותחוק המפ)להלן: "  1992  -תשנ"ב  , המפלגותה

 2019דצמבר  19שלנו מיום  
 2019דצמבר  26ם מיום החלטת כבוד הרש 

 בעניין שבנדון, כלהלן:  - בשנית  -הרינו לפנות אליך ,  תנו ח"כ סתיו שפירשולח בשם 

שהעתיקה לעיונו    -  יהגלוהנסתר בו על  שרב    -  טיוהמינימליסאת התצהיר הקצר  בחנו   .1
 ; המפלגה המתחזהשל כבוד הרשם היו"ר המיועדת של 

נימוקים שהובאו  מעותי לאדיר ומש תנא דמסייעיש בתצהיר כדי להוות לשיטתנו, 
לרשום    שלא  בסמכותוהרשם ייעשה שימוש  כי כבוד  וחיזוק הדרישה,    במכתבנו קמא

 . המפלגות  סקנפב המתחזה  את המפלגה

 ובמה דברים אמורים: 

קובע  ' סייגים לרישום מפלגה'ת הכותר  תח( לחוק המפלגות 3) 5סעיף ידוע לך, כ .2
 אי לישנא: בה

לא תירשם מפלגה אם יש במטרה ממטרותיה או במעשיה, במפורש או      .5"
 במשתמע, אחת מאלה:

(1 )   ... 

 ."יסוד סביר למסקנה כי המפלגה תשמש מסווה לפעולות בלתי חוקיות   (3) 

בלתי נתפס, לפיה  אבסורדי ו למצב  פשרותמנעה א אכן דרישתו של כבוד הרשם  .3
היה "משום הצדקה  של מפלגה רשומה בישראל,  ""במטרותיה ו/או בפעולותיה
 ; אנו באים  ה, אנ , שאם לא כךלרצח ראש ממשלה בישראל"

כי קיים  דוחק, לעובדה,  ות ארוכה ולו בהעל די לוכנו של התצהיר בכדא עקא, אין בת
 מסווה לפעולות בלתי חוקית". תשמש  "המתחזה    ""יסוד סביר למסקנה כי המפלגה

נורא  למכתבנו קמא, המפלגה המתחזה ותנועת  3-4 פיםבסעי  כבר הובהרשכפי  .4
 ; ד הםח דליבא 

תפעל על מנת  חרף תוכנו של התצהיר, המפלגה המתחזה קיים יסוד סביר להניח, כי  
 יגאל עמיר, שהיא פעולה בלתי חוקית בעליל; המתועב לשחרורו של הרוצח   להוביל
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של    שחרורוהמתחזה, הוא  המפלגה  של  ומהות קיומה  , פתיל חיותה  נפשךשהרי ממה  
 ; ה כל יסוד קיום אחראין ל , איש הדמים עמיר

להעניק לפעולתם   המפלגהמרשימה של מילים, מנסים מייסדי  באקרובטיקה אכן, 
  ו אלו האחרונים יצאו למסע צלב בלתי חוקי, בסופ  ;, אך לא היאארומה של מכובדות

לתי חוקית  , פעולה שהיא ב ה שחרורו של המתנקש מן הכלאד ימטרה אחת ויח
 בעליל;

 אין ולא יכולה להיות כל מסקנה אחרת. 

, נבחן בהקשר של חוק העמותות, שם נקבעו מבחנים  לות בלתי חוקית"פעי " הדיבר  .5
 ה זאת; ל יוקשיחים המאפשרים פירוקה של עמותה בע קשים

המקרה המובהק  יא היא הד הרשם, המסכת המונחת להכרעתו של כבו, לדידנו
 . שים וקשיחיםהעומד באותם מבחנים ק

החלטת רשמת העמותות  המשפט העליון, עמדה לביקורת בית באחת הפרשות הו  .6
בשל קיום יסוד סביר למסקנה כי זו תשמש מסווה לפעילות  "שלא לרשום עמותה 

 פיו של כבוד הנשיא )בדימוס( מאיר שמגר:וכך נקבעה הלכה, מ " בלתי חוקית 

זכות ההתאגדות היא זכות יסוד הן מבחינת זכויותיו האישיות של  "
טית, הן מבחינת העיקרים החברתיים המנחים  האזרח במדינה דמוקר

אותה והן מבחינת אופייה כמדינת חוק. חופש ההתאגדות היא זכות  
היחיד והכלל והוא תנאי שאין בלעדיו לקיומה של הדמוקרטיה.  

משליכים על מידתה של ההוכחה הדרושה    -המהות והאופי של הזכות  
את המבחן שנקבע  לביסוס 'יסוד סביר' למסקנה. בכגון דא ראוי לאמץ  

לגבי פעולות אחרות של רשות סטטוטורית העלולות לפגוע בזכויות  
הפרט, דהיינו נדרש כי הראיות שיובאו בפני הרשות המינהלית  
היכולות לבסס סירוב תהיינה ברורות, חד משמעיות ומשכנעות...  
במילים אחרות, יסוד סביר למסקנה מן הנכון שיעוגן בנתונים שאינם  

וספקולציות, אלא בנתונים בדוקים ומשכנעים,   בגדר חשדות
" 'הוודאות הקרובה' המגיעים, כאמור, אליבא דכל בעלי הדין, לרמת 

 (. 100( 4פ"ד מז)  נ' כהנא, תרשמת העמותו   1282/93 א"ע)

 ומן הכלל אל הפרט:  .7

 חד הם;  רא דליבאהמפלגה המתחזה ותנועת נו 

קמא,  למכתבנו  4שהובאו בסעיף כפי של המפלגה המתחזה, טרות האמת מ
חשדות  , אינן "בשנים האחרונותיה ופעיל של תנועת נורא דליבא  התנהלותה

 ,ןלי הדיאליבא דכל בע ,, המגיעיםונים בדוקים ומשכנעיםאלא נת וספקולציות
 ".לרמת הוודאות הקרובה 

שלא לרשום את המפלגה   בסמכותך נוכח המקובץ לעיל, נדרוש, כי תעשה שימוש  .8
 . המתחזה

 .לכל שאלה שתתבקש ךנשמח לעמוד לשירות
 

 

 
 בכבוד רב,        

 
 

 , עו"דבוסי אגי      
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צילום החלטת רשם המפלגות 

 2.1.20מיום 
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 תש"פה' טבת ה
 2020ינואר  02

        
 
 
 

 לכבוד                                                                  לכבוד                                     
 חה"כ סתיו שפיר                                                         " )בהליכי רישום(       "משפט צדק 

                                                                                                                              גיא בוסיבאמצעות עוה"ד              באמצעות עוה"ד מיכאל ליטווק
 
 
 

 -בדוא"ל -         
 שלום רב,

 
 
 

 בעניין רישום מפלגה בשם "משפט צדק"החלטת רשם המפלגות    הנדון:    
 
 

דחיתי את התנגדותה של חה"כ שפיר לרישום מפלגה בשם  26.12.19בהחלטה מיום  .1

 "."משפט צדק

 

אחת ממטרות המפלגה, בין  ככל הנראהמאחר שתוך כדי בירור ההתנגדות התבהר כי  .2

ומאחר  א לשחרר את רוצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"לבמפורש ובין במשתמע, הי

ולכאורה לרוצח עצמו יש קשר למפלגה , בין אם באופן ישיר או באופן עקיף , מצאתי לנכון 

 משום הצדקה לרצח ראש ממשלה.ת המפלגה מפלגה, שאין במטרולוודא בטרם רישום ה

 

להגיש תצהיר ובו הבהרה   ,יו"ר המיועדת של המבקשת להרשם כמפלגההוריתי ללפיכך   .3

אין במטרות של המפלגה ו/או בפעולותיה משום הצדקה לרצח ראש האם והתייחסות 

 ממשלה בישראל.

 
" אין במטרות של  הוגש תצהיר בו הצהירה הגב' רננה לריסה עמיר: 29.12.19בתאריך  .4

 המפלגה ו/או בפעולותיה משום הצדקה לרצח ראש ממשלה".

 

ובו טענה כי )המצ"ב(  1.1.2020לאחר הגשת התצהיר פנתה חה"כ שפיר במכתב מיום  .5

ה. לטענתה "המפלגה המתחזה תפעל האמור בתצהיר מסייע לנימוקים שהובאו בהתנגדות

עמיר, שהיא פעולה בלתי חוקית על מנת להוביל לשחרורו של הרוצח המתועב יגאל 

בעליל..." טענה שנוספה במכתב האמור הינה כי עצם הפעולה לשחרור הרוצח נופלת בגדר 

)להלן:   1992-( לחוק המפלגות התשנ"ב3)5הסייגים למניעת רישום מפלגה בהתאם לסעיף 

חוק המפלגות( כך שקיים יסוד סביר למסקנה כי המפלגה תשמש מסווה לפעולות בלתי 

 וקיות.ח
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הדברים המובאים בהחלטתי עומדים בעינם ולא ברור כיצד יש בתצהיר משום סיוע  .6

לטענות שהועלו בהתנגדות. למעלה מן הצורך אתייחס לטענה שנוספה ולפיה  יש למנוע 

 ( לחוק המפלגות:3)5ה בהתאם לסעיף את רישום המפלג

 
תיה או במעשיה, במפורש או לא תירשם מפלגה אם יש במטרה ממטרוקובע כי זה סעיף 

כפי  ."מסווה לפעולות בלתי חוקיות יסוד סביר למסקנה כי המפלגה תשמש" במשתמע

המטרה לשחרור רוצח ראש ממשלה יכולה  ,שכבר ציינתי בהחלטתי הדוחה את התנגדות

. נקיטת להיות מושגת בדרכים שונות ובכלל זה באמצעות שינוי חקיקה או מתן חנינה

   . תובלתי חוקי ותבגדר פעול ןאינ לכןעבירה פלילית  ו ות מסוג זה אינן מהוותפעול

 
 

וההבהרה כי אין בהקמת המפלגה משום הצדקה ותמיכה בביצוע נוכח האמור בתצהיר  .7

אין עילה על פי דין למנוע את רישום  26.12.19הרצח ובהמשך להחלטתי המפורטת מיום 

 . המפלגה תרשם בפנקס המפלגות לפיכךו המפלגה

 

 

 
 

 בכבוד רב,                                                                                                               

 

 
  

 ובוס, עו"דאייל גל                                                                                                                              

 רשם המפלגות                                                                                                                           

 ראש רשות התאגידים                                                                                                                         
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