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 2015באוגוסט  6

       לכבוד

     עו"ד יהודה ויינשטיין

     היועץ המשפטי לממשלה

    ירושלים  -29דין -רחוב סלאח אל

      6467001-02ובפקס: 

  

 שלום רב,

 דחוף ביותר!

 הנדון: פתיחה בחקירה פלילית כנגד מר בנצי גופשטיין בגין הסתה לגזענות ואלימות

 

פאנל שנערך בדיון  במהלך , יו"ר ארגון להב"המר בנצי גופשטייןות של בעקבות התבטאויותיו החמור

עולה חשד רציני לביצוע עבירה של הסתה לאלימות כנגד  שמהם ,4.8.15ביום  בישיבת וולפסון שבירושלים

 האזרחים הערבים, הריני לפנות אליך כדלקמן:

 

אתר ואללה ואתרים נוספים  באינטרנט, 2על פי ידיעה שפורסמה, בין השאר, באתר חדשות ערוץ  .1

 השיב מר גופשטיין בחיוב לשאלה פאנל שנערך בישיבת וולפסון בירושלים, , במהלך4.8.2015ביום 

, ם"הרמב של דעתו את להציג גופשטייןמר  ניסה תחילה. באם הוא תומך בשריפת כנסיות בארץ

: אמר האישית עתוד על ושוב שוב כשנשאל בהמשך אך, ישראל בארץ כנסיות נגד פסק שלטענתו

 ביניהם, והחרדי הדתי מהמגזר מוכרות דמויות ישבו גופשטייןמר  של לצדו". שכן בוודאי"

. האישית דעתו זוהי האם ממנו להבין ניסו אשר, קליין משה והרב' רבינוביץ בני החרדי העיתונאי

 אל: "גופשטייןמר  את שוב שואל' רבינוביץמר  נשמע", השבת כיכר" באתר שנחשפה בהקלטה

 או לבער שצריך פסק ם"הרמב: "שוב נענה והוא", אומר אתה מה אותך שאלתי, ם"רמב לי תגיד

מר ו?" לא או לשרוף בעד אתה, בנצי: "שאל בפאנל נוסף משתתף". לבער צריך זרה עבודה? לא

 ?".בכלל השאלה מה. כן פשוט. ם"הרמב זה. בוודאי. שכן בוודאי: "באופן ברור השיב גופשטיין
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"(, מגדיר גזענות כ"רדיפה, חוק העונשין)להלן: " 1977-ונשין, התשל"זא לחוק הע144סעיף  .2

השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של 

ב)א( 144וכן לפי סעיף אתני". -האוכלוסייה, והכל בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי

 ת לגזענות, דינו מאסר חמש שנים.המפרסם דבר מתוך מטרה להסי

 

אמירותיו הנ"ל של מר גופשטיין, בנוסף לאמירות קודמות שלו וכן הפעילות של הארגון שהוא  .3

בפסק דין בעניין אלבה, השופט מצא קבע מוכיחות כי מטרתו הינה להסית לגזענות. עומד בראשו, 

כי שכלול העבירה של הסתה לגזענות אינו מותנה בקיום הסתברות לתוצאה כלשהי וכי יש להטיל 

איסור פלילי על פרסום הסתה לגזענות גם אם לא הוכחה הסתברות ברמת ודאות גבוהה ביותר 

 שהפרסום אכן יגרום להסתה לגזענות.

 

 .266-272, עמ' 221(, 5, פ"ד נ)דו אלבה נ' מדינת ישראלהרב עי 2831/95ראה: ע"פ 

 

האזרחים מסית לאלימות כנגד  מר גופשטייןבדבריו המתוארים והמצוטטים לעיל, בנוסף לכך,  .4

)א( לחוק העונשין 2ד144, וזאת לפי סעיף בכלל הערביםוהאזרחים  הערבים הנוצרים בפרט

רור, או דברי שבח, אהדה או עידוד שאומר: "המפרסם קריאה לעשיית מעשה אלימות או ט

פרסום מסית(, ועל פי תוכנו של  –למעשה אלימות או טרור, תמיכה בו או הזדהות עמו )בסעיף זה 

הפרסום המסית והנסיבות שבהן פורסם, יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה אלימות או 

 מאסר חמש שנים". –טרור, דינו 

 

חזקים את הלך הרוח בחברה הישראלית בתקופה האחרונה רק מ מר גופשטייןדבריו הנ"ל של  .5

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" 

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

דבריו המסוכנים אין להקל ראש בדיבורים והתבטאויות.  גזעני נגד אזרחי מדינת ישראל הערבים.

 שריפת ,שבהם יםשהבולט ניםשל מר גופשטיין חמורים במיוחד לאור מקרי האלימות האחרו

אחיו נפגעו בכוויות קשות. ו הוריו וכן בתים בכפר הפלסטיני "דומא", שבה קיפח פעוט את חייו

שריפתה של כנסיית הלחם והדגים ע"י קבוצת פעילי ימין לא מזמן היינו עדים ל בנוסף לכך,

 קיצוניים.

 

אפשרות  אשר יש בהםעיל, חומרת הדברים המועלים בדבריו של מר גופשטיין לאור כל האמור ל .6

, אבקשך קדושים ביותרובמקומותיהם הופגיעה באזרחים  לאלימותו הוביל לגזענותל ממשית

 לדין. ולחקירה וכן העמדת המסיתלהורות על פתיחת חקירה פלילית באופן מידי, זימון 

 

 אנו נודה לטיפולך המהיר והענייני. .7

 

 בכבוד רב,                   

 נדים שחאדה, עו"ד             


