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  3300, ביולי 03

       לכבוד

     ד יהודה ויינשטיין"עו

     היועץ המשפטי לממשלה

    ירושלים  -32דין -רחוב סלאח אל

      0007330-33: ובפקס

  

 ,שלום רב

 !דחוף ביותר

 בחקירה פלילית כנגד שר הכלכלה נפתלי בנט הפתיח :הנדון

 בגין הסתה לאלימות 

 

כפי  3173773300בישיבת הממשלה ביום , נפתלי בנט, בעקבות התבטאויותיו החמורות של שר הכלכלה

 עבירה שלמהם עולה חשד רציני לביצוע  3273773300וזאת ביום " ידיעות אחרונות"שהובאו בעיתון 

 :הריני לפנות אליך כדלקמן, ים הערביםהסתה לאלימות כנגד האזרח

 

במהלך דיון  ,3173773300ביום , "ידיעות אחרונות"בעיתון , בין השאר, על פי ידיעה שפורסמה 07

בישיבת הממשלה על התנעה מחדש של תהליך השלום בין ישראל לפלסטינים ועל שחרור 

, דרור לבין שר הכלכלהיעקב עמיאירע וויכוח בין היועץ לביטחון לאומי , אסירים ביטחוניים

יושב ראש , השר בנט, לפי הכתבה7 אשר מתנגד לשחרור האסירים הפלסטינים, נפתלי בנט

צריך פשוט , אם תופסים מחבלים", ל"הציע פתרון משלו לאסירים הנ, מפלגת הבית היהודי

השר בנט לא רואה לנכון להעמיד את אותם אסירים למשפט , במילים אחרות"7 להרוג אותם

 !להוציאם להורג באופן מידיאלא 

 

, אך השר בנט המשיך בשלו, "זה לא חוקי"היועץ לביטחון לאומי עמידרור השיב במהרה ש 37

ואין עם זה שום , אני כבר הרגתי המון ערבים בחיים שלי"ביטל את דברי היועץ עת שהשיב כי 

 "7בעיה

 



 

 

, הערבים באשר הםהשר בנט מסית לאלימות כנגד , בדבריו המתוארים והמצוטטים לעיל 07

המפרסם קריאה לעשיית מעשה אלימות : "לחוק העונשין שאומר( א)3ד000וזאת לפי סעיף 

תמיכה בו או הזדהות עמו , אהדה או עידוד למעשה אלימות או טרור, או דברי שבח, או טרור

יש , ועל פי תוכנו של הפרסום המסית והנסיבות שבהן פורסם, (פרסום מסית –בסעיף זה )

 "7מאסר חמש שנים –דינו , ת ממשית שיביא לעשיית מעשה אלימות או טרוראפשרו

 

ל של השר בנט רק מחזקים את הלך הרוח בחברה הישראלית בתקופה האחרונה "דבריו הנ 07

כולנו עדים לאירועים האלימים 7 שאפשר לפגוע בערבים באשר הם בלי לתת שום דין וחשבון

תג "אם מדובר באירועי 7 ם כמעט בכל מקוםהרבים שאירעו בשנים האחרונות כנגד ערבי

של קבוצות ימניות כנגד פלסטינים בשטחים הכבושים ובתוך ישראל או בפגיעות " מחיר

לא מן המיותר להדגיש כי בעל  7אחרות על רקע גזעני נגד אזרחי מדינת ישראל הערבים

ללא 7 ינהשאמור להוות דוגמא לכלל אזרחי המד, ל הינו שר בממשלת ישראל"האמירות הנ

אם זה , ספק כי אמירותיו נותנות הכשר לכל האירועים האלימים שאירעו כנגד ערבים

, הדברים מעודדים פגיעה בערבים, יתרה מזאת, בשטחים הכבושים או בתוך מדינת ישראל

 "7 אין עם זה שום בעיה"שכן לפי השר 

 

והפוטנציאל הטמון בהם  השר בנטחומרת הדברים המועלים בדברי , לאור כל האמור לעיל 57

 השר בנטזימון , אבקשך להורות על פתיחת חקירה פלילית באופן מידי, לאלימותלהסתה 

 7לחקירה וכן העמדתו לדין

 

 7אנו נודה לטיפולך המהיר והענייני 07

 
 

 

 

 

 ,בכבוד רב                   

  ד"עו, נדים שחאדה   

 

 

 

 


