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      לכבוד

 מר אביחי מנדלבליט

 היועץ המשפטי לממשלה

 6467001-02בפקס 

 

 שלום רב,

 

 דחוף

ו לחוק 144פתיחה בחקירה פלילית נגד מר בנימין נתניהו וסיעת הליכוד לפי סעיף הנדון: 

 1977 -העונשין, התשל"ז 

 

ו 144ת על פתיחת חקירה פלילית לפי סעיף אנו פונים אליכם בדרישה להורובשם הרשימה המשותפת, 

 וזאת מהנימוקים המפורטים להלן: 1977 –לחוק העונשין, התשל"ז 

 

אזרחים הודעת טקסט החל מר נתניהו להפיץ לאלפי  20:00, בסביבות השעה 10.9.2019אתמול,  .1

ובה הוא קורא למי שפעיל בליכוד לשלוח ולהפיץ הודעה הכוללת הסתה לגזענות מובהקת 

 פורשת כנגד האזרחים הערבים ולשונה כדלקמן:ומ

 

 "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 

ני הממשלה נתניהו מביא איתו מדיניות ימין של מדינה יהודית, ביטחון וישראל חזקה. א
תורם את הזמן שלי כי אסור שתקום בעוד שבוע ממשלת שמאל מסוכנת עם לפיד, עודה 

ממשלת שמאל חילונית, חלשה, שסומכת על הערבים שרוצים להשמיד את גנץ וליברמן. 
 . ותאפשר איראן גרעינית שתחסל אותנו –נשים, ילדים וגברים  –כולנו 

 )הדגשה לא במקור(. אסור לנו לתת לזה לקרות."
 

כנגד האזרחים הערבים ולשנאה ולהפיץ דברי הסתה לגזענות קסט מבקש מהפעילים לשנן הט .2

ב טקסט זה מציג את האזרחים הערבים כאויבאשר הם, כמי שמבקשים להשמיד "את כולנו". 

שגורמת למדנים כלפי כל האזרחים מתייג אותם בדברי שנאה  ופוגע בלגיטימיות של המעמד שלה,

ובכך מעבירה מסר גזעני ביותר ודעה מציבה את הערבים בתור אויב מוחלט הה הערבים באשר הם.

 . אויבבמעמד של שכל הערבים הם 

 

נזכיר גם שרק לאחרונה, פסל בית המשפט העליון את מועמדותו של מיכאל בן ארי )מועמד  .3

ך ( בשל הצהרות כוללניות דומות שראו בערבים, באשר הם, בתור אויב. בכ21 -לבחירות לכנסת ה

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

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



 

 2 

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

 .[18.7.2019בנבו(,  סםר])פו

 

ביצוע עבירה פלילית לפי סעיף רציני ביותר ליש חשד של מר נתניהו בדברים שצוינו בטקסט לעיל  .4

 שלשונו כדלקמן: 1977 –לחוק העונשין, התשל"ז )ו( )א( 144

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

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

 

 א לחוק העונשין הינה:144כאשר הגדרת ,גזענות בסעיף 

 

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

 ";אתני
 

לרעה את הליך תעמולת הבחירות בהיותו ראש הסיעה הגדולה חמור מכל, שמר נתניהו מנצל  .5

דברי הסתה לגזענות כנגד ביותר ובכך לדבריו השפעה רצינית ביותר על ציבור גדול בעניין הפצת 

בכך תעמולת הבחירות נהפכת לתעמולה לקידום שנאה ופגיעה במעמד הערבים.  האזרחים

השוויוני של האזרחים הערבים במימוש זכותם לבחור ולהיבחר דבר שהינו מנוגד כשלעצמו 

 לעקרונות הבסיסיים של קיום הבחירות לכנסת לפי חוק יסוד: הכנסת. 

 

ירות המרכזית וביקשנו שיורה על הסרה, ככל נציין כי במקביל לפנייה זו פנינו אל יו"ר ועדת הבח .6

 הניתן, של הטקסט הנ"ל והוצאת צו האוסר על הפצת תוכן דומה.

 
ו לחוק העונשין, אנו פונים 144והחשד הרציני בקיום עבירה פלילית לפי סעיף  לאור האמור לעיל .7

 אליכם כדי להורות על פתיחת חקירה פלילית כאמור.

 
 

 
 
 

 וד רב,בכב                   

 דין –סאוסן זהר, עורכת         

 


