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  2015, מרץב 9          

       לכבוד

     עו"ד יהודה ויינשטיין

     היועץ המשפטי לממשלה

    ירושלים  -29דין -רחוב סלאח אל

      6467001-02ובפקס: 

  

 שלום רב,

 דחוף ביותר!

 אביגדור ליברמן חוץפתיחה בחקירה פלילית כנגד שר ה הנדון:

 בגין הסתה לאלימות 

 

 בכנס בחירות במרכז הבינתחומי בהרצליה, אביגדור ליברמן, החוץיו החמורות של שר בעקבות התבטאויות

מהם עולה חשד רציני לביצוע עבירה של ש באינטרנט, 2באתר חדשות ערוץ כפי שהובאו  8.3.2015ביום 

 הסתה לאלימות כנגד האזרחים הערבים, הריני לפנות אליך כדלקמן:

 

כנס , במהלך 8.3.2015, ביום באינטרנט 2אתר חדשות ערוץ בעל פי ידיעה שפורסמה, בין השאר,  .1

, יושב ראש ליברמןהשר  הציע " במרכז הבינתחומי בהרצליה2015בחירות "בוחרים דמוקרטיה 

"מי שאיתנו , "לאזרחים המתנגדים לדרך שבה הולכת ישראל, פתרון משלו ישראל ביתנומפלגת 

צריך להרים גרזן ולהוריד לו את  -ין מה לעשות עד חצי המלכות. מי שנגדנו, א -צריך לקבל הכל 

להידמות ליברמן, קורא לאנשים ". במילים אחרות, השר הראש; אחרת לא נשרוד פה"

מדינות ב חברי ארגונים רצחניים כגון דאע"ש הפועליםנגד אותם מתנגדים כאחרון  בפעולותיהם

ולפלפים. אין מקום לאנשים  פשים, קמצניםיאנחנו מתנהגים כמו טאחרות באזור, שכן לדבריו "

 כאלה במזרח התיכון".

 

אין שום סיבה "השר ליברמן לא עצר בנקודה הזאת, והמשיך בדבריו נגד אזרחי המדינה הערבים:  .2

אזרחים במדינת ישראל שמרימים דגל שחור " -וש "פחם תהיה חלק ממדינת ישראל-שאום אל

בכך השר  ".אותם לאבו מאזן בכיף גדול מבחינתי שיילכו מכאן ואני מוכן לתרום -ביום הנכבה 

ליברמן מדגיש את העובדה שהוא אינו רואה באזרחים הערבים כאזרחים שווים אלא כאזרחים על 

 תנאי הנתונים לחסדי המדינה.

 

 באינטרנט שבו פורסם האירוע:  2ראו קישור לאתר חדשות ערוץ 
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מסית לאלימות כנגד הערבים באשר הם, וזאת  ליברמןבדבריו המתוארים והמצוטטים לעיל, השר  .3

סם קריאה לעשיית מעשה אלימות או טרור, או )א( לחוק העונשין שאומר: "המפר2ד144לפי סעיף 

 –דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה אלימות או טרור, תמיכה בו או הזדהות עמו )בסעיף זה 

פרסום מסית(, ועל פי תוכנו של הפרסום המסית והנסיבות שבהן פורסם, יש אפשרות ממשית 

 מאסר חמש שנים". –שיביא לעשיית מעשה אלימות או טרור, דינו 

 

רק מחזקים את הלך הרוח בחברה הישראלית בתקופה האחרונה  ליברמןדבריו הנ"ל של השר  .4

שאפשר לפגוע בערבים באשר הם בלי לתת שום דין וחשבון. כולנו עדים לאירועים האלימים 

הרבים שאירעו בשנים האחרונות כנגד ערבים כמעט בכל מקום. אם מדובר באירועי "תג מחיר" 

כנגד פלסטינים בשטחים הכבושים ובתוך ישראל או בפגיעות אחרות על רקע של קבוצות ימניות 

תקיפתה של חה"כ חנין זועבי ע"י לא מזמן היינו עדים ל גזעני נגד אזרחי מדינת ישראל הערבים.

קבוצת פעילי ימין במהלך כנס נשים בפוליטיקה שנערך במרכז האקדמי למשפטים ועסקים ברמת 

בנוסף לכך, אתמול פורסם באתר עיתון "הארץ" באינטרנט ידיעה על  גן ושבנס לא נגמר באסון.

ש כשהוא מאיים בסכין על "נראה אדם מחופש לעורף הראשים של דאעובה תמונה שהופצה ברשת 

 .זועביחה"כ גבר המחופש ל

 

 ראו קישור לאתר עיתון "הארץ" באינטרנט שבו פורסמה הידיעה:

1.2584194-http://www.haaretz.co.il/news/elections/ratz/.premium 

  

לא מן המיותר להדגיש כי בעל האמירות הנ"ל הינו שר בממשלת ישראל, שאמור להוות דוגמא  .5

לימים שאירעו כנגד לכלל אזרחי המדינה. ללא ספק כי אמירותיו נותנות הכשר לכל האירועים הא

 ים הכבושים או בתוך מדינת ישראל.ערבים, אם זה בשטח

 

והפוטנציאל הטמון בהם  ליברמןלאור כל האמור לעיל, חומרת הדברים המועלים בדברי השר  .6

 ליברמןלהסתה לאלימות, אבקשך להורות על פתיחת חקירה פלילית באופן מידי, זימון השר 

 לחקירה וכן העמדתו לדין.

 

 ודה לטיפולך המהיר והענייני.אנו נ .7

 
 

 

 בכבוד רב,                   

 נדים שחאדה, עו"ד             
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