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      לכבוד

 מר אביחי מנדלבליט

 היועץ המשפטי לממשלה

 6467001-02בפקס 

 

 שלום רב,

 דחוף

ו לחוק העונשין, 144סעיף ן בגיפתיחה בחקירה פלילית נגד מר בנימין נתניהו הנדון: 

 1977 -התשל"ז 

 

כנגד מר בנימין חקירה פלילית באנו פונים אליכם בדרישה להורות על פתיחת בשם הרשימה המשותפת, 

 וזאת מהנימוקים המפורטים להלן: 1977 –ו לחוק העונשין, התשל"ז 144לפי סעיף נתניהו 

 

בראשותו של חה"כ  של סיעת הליכוד נגד ממשלת מיעוט "כנס חירום", נערך 17.11.2018אתמול,  .1

באופן ום היה מכוון דקות כאשר עיקר הנא 12 -. בכנס נאם מר בנימין נתניהו במשך כבני גנץ

רשימה המשותפת וחברי הכנסת הערבים. בנאום אמר גד הפיץ דברי גזענות נלהמובהק במטרה 

 :נתניהו כדלקמן תוך כדי שלהוב הרוחות בקרב משתתפי הכנס וצופיו

 

"ערבים יכולים להיות ציוניים ולתמוך במדינת ישראל, אבל הם לא ציונים ולא תומכים 
זאת סכנה עצומה תלויים בהם בכל עת, ובמיוחד בעת הזאת, במדינת ישראל. להיות 

 .למדינת ישראל וזאת נקודת שבר בתולדות המדינה שלא הייתה כדוגמתה
 

 ..תומכים בארגוני הטרורחברי הכנסת של הרשימה המשותפת 
 

זאת בזמן שהיינו במערכה צבאית, כשהותקפנו בטילים, כשאזרחינו ישבו  ל..ובכ
שלנו סיכנו את חייהם, באותו זמן בדיוק אתם מנהלים משא ומתן  במקלטים, כשהחיילים

אותם חברי כנסת שתומכים בארגוני ? אותם חברי כנסת שתומכים בארגוני טרורעם 
 ? זה מעל לפוליטיקה, זה אבסורד, זה בלתי נתפס...טרור ושרוצים להשמיד את המדינה

 
את ממשלת מיעוט מסוכנת וז...אנחנו לא רוצים בחירות. יש דבר הרבה יותר גרוע 

שנשענת על איימן עודה ואחמד טיבי. ממשלה כזאת היא איום קיומי על מדינת 
 ישראל...

אני אומר לכם שאם תקום ממשלת מיעוט כזאת יחגגו בטהרן, יחגגו ברמאללה, יחגגו 
אבל זה יהיה פיגוע לאומי היסטורי במדינת בעזה. כמו שהם חוגגים אחרי כל פיגוע, 

 אסור שזה יהיה.ו –ישראל 
 

תתייצבו ברגע זה, הערב, ותאמרו לעם בצורה חדה וברורה שאתם מורידים מעל הפרק את 
רבים רבים בעם הרעיון ההזוי של ממשלה שנשענת על חברי הרשימה הערבית המשותפת. 

 ..."מבינים את הסכנה
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וק שלו ובכלי רוחם של משתתפי הכנס ואת אלפי הצופים בשידורו בעמוד הפייסבכדי לשלהב את  .2

דאג מר  ,חברי הכנסת הערבים "תומכי טרור" המסר על היותם שלאת  חדדלועל מנת  התקשורת

מסך על הבמה שהציג את הכיתוב "עוצרים ממשלת נתניהו יחד עם מארגני כנס החירום על הצבת 

 מיעוט מסוכנת שתלויה בתומכי טרור."

 

שיתופים וזאת  1,706לייקים;  7,863נ"ל; צפיות בסרטון ה 142,000עד לכתיבת שורות אלו היו  .3

בנוסף לפרסום הרחב שקיבל הנאום בכל אמצעי התקשורת האחרים ששידרו את דבריו בשל היותו 

 ראש ממשלה.

 ראו:  לצפייה בסרטון המתעד את הנאום

book.com/Netanyahu/videos/2444983525819638/https://www.face 

 

"כנס החירום" הנ"ל הפיץ מר נתניהו באמצעות חשבון הפייסבוק שלו סרטון מספר שעות לפני  .4

בערב בביתן  18:30 היום בשעה"המזמין את צופיו לצפות ולהשתתף בכנס הנ"ל תוך שהוא מציין 

. על תומכי הטרור שנשענתגד ממשלת מיעוט נ כנס חרוםאנו עורכים  בגני התערוכה בתל אביב 10

זו  -ישראל יהיה תלוי באיימן עודה, אחמד טיבי וחבריהם ברשימה המשותפת  אסור שביטחון

 סכנה לביטחון ישראל, אני אהיה שם ובואו אתם גם כן."

  לצפייה בהזמנה לכנס ראו:

 

https://www.facebook.com/watch/?v=634811287057293  

 

 םדבריבחשבון הפייסבוק שלו בו השמיע  פרסם מר נתניהו סרטון נוסף 16.11.2019באותו יום,  .5

ממשלה שתלויה במפלגות הערביות היא "כדי שהוא מדגיש תוך דומים לאלה שהושמעו בנאום 

עוד זמן לעצור את הטירוף הזה"; "מה שאסור לעשות . יש סכנה קיומית ומיידית לביטחון ישראל

שתלויה בתמיכתם של אפילו לא ליום אחד, אפילו לא לרגע אחד, זה להקים ממשלת מיעוט 

 מר נתניהו:לינק לסרטון מחשבון הפייסבוק של . ראו "תומכי הטרור

https://www.facebook.com/watch/?v=479840429550822 

 

בני גנץ פרסם מר נתניהו בחשבון הפייסבוק שלו פוסט נוסף ובו כתב: " 16.11.2019יום, באותו  .6

להקים ממשלה עם תומכי טרור כמו אחמד טיבי הוא כבר לא מסתיר את כוונתו  .שיקר לבוחריו

 .וחבריו

 " ראו:.הערביות היא איום קיומי למדינת ישראל ממשלת מיעוט שתלויה במפלגות

 

https://www.facebook.com/watch/?v=737854660067122    

 

ן וגנץ פרסם מר נתניהו בחשבון הפייסבוק שלו דברים מסיתים דומים: " ליברמ 13.11.2019וביום  .7

ממשלת מיעוט בתמיכתכם של אחמד טיבי, איימן עודה מסרבים לומר בבירור שהם לא יקימו 

 " ראו:.וחבריהם תומכי הטרור, ושקיומה יהיה תלוי בהם

 

056552https://www.facebook.com/watch/?v=422440765   

 

https://www.facebook.com/Netanyahu/videos/2444983525819638/
https://www.facebook.com/watch/?v=634811287057293
https://www.facebook.com/watch/?v=634811287057293
https://www.facebook.com/watch/?v=479840429550822
https://www.facebook.com/watch/?v=737854660067122
https://www.facebook.com/watch/?v=422440765056552
https://www.facebook.com/watch/?v=422440765056552
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תניהו בנאומו אתמול וכן בפרסומים הנוספים בחשבון הפייסבוק שלו כפי בדברים שצוינו על ידי נ .8

)ו( )א( לחוק 144לביצוע עבירה פלילית לפי סעיף מקימים חשד ממשי ורציני ביותר שהובאו לעיל, 

 שלשונו כדלקמן: 1977 –העונשין, התשל"ז 

 
או של עוינות כלפי ציבור  1כהגדרתה בסימן א'העובר עבירה מתוך מניע של גזענות "

כפל  –מחמת דת, קבוצה דתית, מוצא עדתי, נטיה מינית או היותם עובדים זרים, דינו 
 ".העונש הקבוע לאותה עבירה או מאסר עשר שנים, הכל לפי העונש הקל יותר

 

 א לחוק העונשין הינה:144כאשר הגדרת ,גזענות בסעיף 

 

פלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי רדיפה, הש -גזענות" "
-ציבור או חלקים של האוכלוסיה, והכל בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי

 ";אתני
 

הערבים ככלל, אינה חדשה  ההסתה של מר נתניהו נגד חברי הרשימה המשותפת ונגד האזרחים .9

עבר במיוחד בשתי מערכות הבחירות האחרונות שנערכו והיא מצטרפת להצהרות רבות שנאמרו ב

החל מר נתניהו להפיץ  20:00בסביבות השעה  10.9.2019ביום כך למשל, . 2019באפריל וספטמבר 

לאלפי אזרחים הודעת טקסט ובה הוא קורא למי שפעיל בליכוד לשלוח ולהפיץ הודעה הכוללת 

 ים ולשונה כדלקמן:הסתה לגזענות מובהקת ומפורשת כנגד האזרחים הערב

 

 "שלום שמי )שם פרטי(, שמי _________ ואני מתנדב מטעם ראש הממשלה נתניהו.
אני מתקשר אליך כי ביום שלישי אתה תוכל לקבוע את עתיד המדינה שלנו, ראש 
הממשלה נתניהו מביא איתו מדיניות ימין של מדינה יהודית, ביטחון וישראל חזקה. אני 

אסור שתקום בעוד שבוע ממשלת שמאל מסוכנת עם לפיד, עודה תורם את הזמן שלי כי 
ממשלת שמאל חילונית, חלשה, שסומכת על הערבים שרוצים להשמיד את גנץ וליברמן. 

 . ותאפשר איראן גרעינית שתחסל אותנו –נשים, ילדים וגברים  –כולנו 
 אסור לנו לתת לזה לקרות." )הדגשה לא במקור(.

 
מחרת, פנינו ליועמ"ש בדרישה לפתיחת חקירה פלילית בגין ההסתה לגזענות יצויין כי גם אז, יום ל .10

. 1977 –ו לחוק העונשין, התשל"ז 144כנגד הרשימה המשותפת והאזרחים הערבים וזאת לפי סעיף 

, השופט חנן מלצר. 22 -תלונה דומה הוגשה באותו יום אל יו"ר וועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 נמחקה אותה שורה המודגשת לעיל. מיד לאחר הגשת התלונה

 

מפיצים דברי גזענות של הליכוד אתמול,  "כנס החירום"דבריו של נתניהו, מאז ועד לדבריו ב .11

הכנסת הערבים והאזרחים הערבים שבחרו בהם. דבריו  נגד הרשימה המשותפת, חברי מובהקים

בלגיטימיות של המעמד במטרה לפגוע  , מתוךותומכי טרור יםבאת האזרחים הערבים כאוימציגים 

 למדנים כלפי כל האזרחים הערבים באשר הם. יםשגורמבדברי שנאה ם. הוא מתייג אותם שלה

הסתה לגזענות מצטברות לידי מסה קריטית של ו בנאום אתמול ובהצהרותיו הרבות דברי נתניה

 יםירמעבדבריו ובכך בתור אויב מוחלט תוך הצבתם  כנגד הרשימה המשותפת והאזרחים הערבים

לו החשש כי העברת מסרים חזקים כא. אויבבמעמד של ביותר שכל הערבים הם  ועוין מסר גזעני

טימיות ובמעמד האזרחים ילא רק לפגיעה בלגרוחות בקרב תומכיו, יגרמו הושלהוב  והלהטה

 הערבים ונציגיהם בכנסת אלא לפגיעה ממשית ומוחשית בהם.

 
תור ראש תוקף בשל היותו ראש סיעה גדולה, שעמד בחומרת הצהרותיו של נתניהו מקבלות משנה  .12

בנוסף למינויו של עצמו בתור שר למשרדים שונים, לרבות שר ממשלה בעשור האחרון זאת 

כדי להסית נגד מעמד הכח בו הוא נמצא מנצל לרעה את , מר נתניהו, תוקף תפקידו. מהבטחון
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, המופצים בקרב ציבור גדול, הרשימה המשותפת והאזרחים הערבים כשהוא מודע לכך שלדבריו

 .תהיה השפעה גדולה ורצינית ביותר

 
נזכיר גם שרק לאחרונה, פסל בית המשפט העליון את מועמדותו של מיכאל בן ארי )מועמד  .13

( בשל הצהרות כוללניות דומות שראו בערבים, באשר הם, בתור אויב. בכך 21 -לבחירות לכנסת ה

יו נגד הערבים לפיהם הם "אויבים שלנו, הם רוצים נפסלה מועמדותו של בן ארי בשל אמרות

א לחוק יסוד: 7להשמיד אתנו" שבית המשפט העליון ראה בהם כדברי הסתה לגזענות לפי סעיף 

, נ' ד"ר עופר כסיף 21ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 1806/19א"ב  ו:ראהכנסת. 

 .[18.7.2019בנבו(,  סםר])פו

 
ו לחוק העונשין, אנו פונים 144בקיום עבירה פלילית לפי סעיף  והחשד הרציני לאור האמור לעיל .14

 אליכם כדי להורות על פתיחת חקירה פלילית כאמור.

 
 

 
 
 

 בכבוד רב,                   

 דין –סאוסן זהר, עורכת         

 


