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 מיכאל בן ארי .1
 
 

 איתמר בן גביר .2
 יםהמשיב

 

  יםא לחוק יסוד: הכנסת למנוע את השתתפות המשיב7בקשה לפי סעיף 

 12-בבחירות לכנסת ה יםכמועמד

 

א לחוק יסוד: הכנסת מוגשת בזאת לוועדת הבחירות המרכזית וליושב ראש 7בהתאם לסעיף 

בקשה למנוע את  השופט חנן מלצר, ,המשנה לנשיאת בית המשפט העליוןהוועדה, כבוד 

 . 21-בבחירות לכנסת ה יםשל המשיב םהשתתפות

 

 מבוא

א לחוק יסוד: הכנסת. 7בעקבות כניסתו לכנסת של מאיר כהנא, חוקקה הכנסת את סעיף  .1

לתיקון חוק וגשה הצעת חוק הא לחוק היסוד, 7שהוסיפה את סעיף ביחד עם הצעת החוק 

של הסתה לגזענות. כך נאמר בדברי ההסבר להצעה לתיקון  שקבעה עבירה פליליתהעונשין, 

 :חוק העונשין

"המסורת העברית רואה בכבודו וביקרו של האדם, שנברא בצלם 

אלוקים, והשכנת שלום בין הבריות, ערכים נעלים ביותר. מאידך גיסא, 

התנועה  – ומדינההמרכז הרפורמי לדת  .1
 580282853ליהדות מתקדמת בישראל, ע.ר. 

באמצעות יו"ר הפורום,  –מאיר פורום תג  .2
 054051180, ת.ז.  גדי גבריהוד"ר 

 
 

לחובסקי -באמצעות ב"כ עוה"ד אורלי ארז
מירי נחמיאס ו/או אורי נרוב ו/או מיטל ו/או 

נעמי קסל ו/או ניקול מאור ו/או ארבל ו/או 
 ;טל טביבי כהן
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 המרכז הרפורמי לדת ומדינה
 , ירושלים 13רחוב דוד המלך 
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.. "כבוד השפלת כבוד האדם נחשבת במורשת היהדות עבירה חמורה.

מעין ערך קונסטיטוציוני הבריות" הפך במקורות ההלכה העברית 

שבכוחו לדחות דינים אחרים. כדי למנוע איבה בין ישראל לנכרי תיקנו 

חכמי ישראל תקנות מסוימות, שעל פיהן אף התירו לעבור על איסורים 

  מדרבנן."

להוציא מן הכח אל  המשיבים פועלים מזה שנים ארוכות, באופן עקבי ומתמשך, על מנת .2

המשיבים מצהירים שהם ממשיכי דרכו של כהנא, ללא הפועל את משנתו הגזענית של כהנא. 

כחל ושרק, מבלי להתנצל או להסוות את כוונתם. המשיבים אינם מסתפקים בהצהרות אלא 

פועלים מזה שנים על מנת להפוך את משנתם הגזענית למציאות וכעת הם מבקשים לעשות 

הינו עבריין מורשע שהורשע בין היתר בעבירה של הסתה  2המשיב  שראל.יכנסת  זאת מתוככי

 מתבקשת פסילתו בבקשה זו. ןשבגינ ותהעילאחת היא  –לגזענות 

של מדינת ישראל היהודית יש פגיעה אנושה בעקרונות היסוד בהתנהלותם של המשיבים  .3

 אשר הוא אדם. שוויון וכבוד לכל אדם ב העקרונות הבסיסיים של –והדמוקרטית 

המשיבים אינם מסתפקים בהסתה הבוטה לגזענות אלא הם מצהירים על כוונתם לפעול כנגד  .4

כפי שמצוין במפורש במצעה של עוצמה יהודית  –ערכי היסוד של הדמוקרטיה המערבית 

ובכך מבהירים כי בכוונתם לפעול להחרבתה של השיטה  –שהמשיבים הם מנהיגיה 

 הדמוקרטית הישראלית.

אתני המביא איבה -שיבים פועלים על מנת להביא ל"ליבוי יצרים שיטתי על יסוד לאומיהמ .5

חירות המרכזית לכנסת השתים ניימן נ' יו"ר ועדת הב 1/88ומדנים ומעמיק תהום" )ע"ב 

בדיוק באופן אותו חזתה הרשות  (פרשת ניימן השנייהלהלן:  ,177( 4פ"ד מב) ,עשרה

  .א7בסעיף  לגזענות כעילת פסילה של מועמד לכנסת המכוננת בהוסיפה את עילת ההסתה

, (טיבי)להלן: ענין  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש עשרה נ' טיבי 11280/02בא"ב  .6

שנאמרו לגבי  הובאו דבריו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית דאז, השופט מישאל חשין ז"ל

 רלבנטיים גם לעניינם של המשיבים:הם ברוך מרזל, אולם 

עיון בחומר הראיות מראה שמרזל הוא היום המנהיג, או למצער אחד "ה

המנהיגים של 'כך' או על כל פנים אחד מהראשים הבולטים של 'כך'... 

התשתית הראייתית כולה מצביעה על מעורבותו ופעולותיו של מר מרזל 

וראיות אלה "לא מדברות, הן זועקות בקול רם." )מובא בענין טיבי, ע' 

57-58 )  

 יםאשר מסית –כפי שיפורט בהרחבה להלן, אף הראיות בנוגע לפעולתם של המשיבים  .7

זועקות בקול  –את יסודותיה של מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית  יםמקעקעלגזענות ו

 רם ולפיכך מחייבות לקבוע כי המשיבים מנועים מלהשתתף בבחירות לכנסת.

 יםהמבקש 
 
, הוא הזרוע "התנועה ליהדות מתקדמת – ומדינההמרכז הרפורמי לדת ", 1 מבקשה .8

פועל מזה  מבקשהמשפטית והציבורית של התנועה ליהדות מתקדמת )רפורמית( בישראל. ה

ון בישראל ולמען צדק חברתי, שוויון ערך האדם וסובלנות פשנה לקידום חופש הדת והמצ 30

ובפרט לביעור גזענות  לביעור נגע הגזענות בחברה הישראלית, מבקשבכלל זה פועל ה .דתית
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שימוש בדת היהודית כהצדקה להפליה ויחס מבזה עושים האו גורמים אחרים  בקרב רבנים

"חביב אדם  –המרכז הרפורמי פועל ברוח עקרונות היסוד של היהדות  כלפי לא יהודים.

 שנברא בצלם" )משנה, אבות ג', מ"ד(, כבוד לכל אדם באשר הוא אדם ושוויון בין בני האדם.

פעילים ופעילות המתנגדים ארגונים,  50-כהוא פורום המאגד  "פורום תג מאיר",, 2 מבקשה .9

נוסד בחג . הפורום פרסומים ודעות גזעניות הבאות בשם היהדות ובכסותה ,לתהליכים

ל ופעלו הןתמוך בנפגעיל, אלה וקיע את מבצעי פעולות גזעניותלההחנוכה תשע"ב במטרה 

דרכיה דרכי נועם וכל "נת ישראל והמסורת היהודית שלאכיפת החוק על פי חוקי מדי

קול של סובלנות, כבוד הדדי ומאור פנים כלפי  תלהשמעהפורום פועל  ."נתיבותיה שלום

חברה הישראלית והוא עושה זאת באמצעים חינוכיים, משפטיים שכנים, זרים וגרים ב

 וציבוריים. ד"ר גדי גבריהו משמש כיושב ראש הפורום.

 דיםפסילת מועמ

הזכות להתמודד בבחירות לכנסת היא בין הזכויות החשובות והמשמעותיות הקיימות   .10

משמעות חשיבותה של הזכות זכות, אין זו זכות בלתי מוגבלת.  אולם ככלבמדינה דמוקרטית. 

אין משמעותה כי  ,יש לנקוט בבואנו להגביל זכות זושלהתמודד בכנסת והזהירות 

פגוע בעקרונות הבסיסיים ל עצמה מפני מי שמבקשים להדמוקרטיה אינה רשאית להגן ע

א לחוק יסוד: הכנסת 7גנת בסעיף תפיסה זו מעו .ובראשם עקרונות השוויון והכבוד –ביותר 

 הקובע כך: 

רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם  א.7

מועמד בבחירות לכנסת, אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה 

 או במעשיו של האדם, לפי הענין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה:

 שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; (1)

 הסתה לגזענות; (2)

מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד תמיכה במאבק  (3)

 מדינת ישראל.

הזכות להיבחר לכנסת ובין זכותה של  ןבי בצעסעיף זה מבטא את האיזון שבחר המחוקק ל  .11

 הדמוקרטיה להגן על עצמה:

יסוד: הכנסת מבוסס על התפיסה כי א לחוק 7סעיף "

"דמוקרטיה רשאית להגן על עצמה מפני כוחות לא דמוקרטיים 

המבקשים לעשות שימוש בדרכים דמוקרטיות לשם שלילת 

היסוד מבטא את המשוואה א לחוק 7הדמוקרטיה"... סעיף 

החוקתית שנקבעה אצלנו בין החירות שהדמוקרטיה מעניקה 

לכל ביטוי והפלורליזם בהשקפות ובדעות שעליו היא מבוססת 

לבין ההגנה על המשך קיומה כדמוקרטיה. הוא מבטא את 

הוא שומר על  ...ישראל כדמוקרטיה מתגוננת אופייה של

, טיבי)ענין  ".אופייה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

 .(17בע' 
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רק לגבי אותם מקרים אשר יש  א7על מנת לממש איזון זה באופן מיטבי ולהפעיל את סעיף  .12

ל קבעה הפסיקה שורה ש ,בהם כדי להצדיק את הפגיעה החוקתית בזכותו של מועמד להיבחר

 : (טיבי ענייןשנקבעו בפרשת ניימן השנייה וב) מבחנים

)להבדיל מדברים שהם של המועמד  יםומרכזי יםדומיננטי ומעשיםמטרות נבדקות  .א

. שוליים שהשלכתם על המכלול הרעיוני או הביצועי אינה משמעותית ורצינית(

. מטרות ומעשים המשקפים את מהותה של הרשימה ושהם תולדה טבעית של זהותה

הן והן מהצהרות מפורשות שיש בהן היגד ישיר  יםנלמדהמטרות והמעשים 

 המשתמעות באופן חד משמעי.ממסקנות מסתברות 

לא די במטרות בעלות אופי תיאורטי. יש להראות כי רשימת המועמדים "פועלת   .ב

למען מימוש מטרותיה ולשם הפיכתן מרעיון להגשמתו". חייבת להיות "פעילות 

המדובר במעשים אשר לשם  וציא את המטרות מהכוח אל הפועל.בשטח" שנועדה לה

חוזרת ונשנית פעילות זו צריכה להיות  קידומם מבקש המועמד ליטול חלק בבחירות.

 אשר צריכה לבוא לידי ביטוי חמור וקיצוני מבחינת עוצמתה. 

הראיות המבססות את המטרות והמעשים המביאים לידי מניעת ההשתתפות של  .ג

 ות להיות "משכנעות, ברורות וחד משמעיות". המועמד צריכ

 

צורך להוכיח האם יש , דהיינו באשר לשאלה האם יש צורך בהחלת מבחן הסתברותי .13

, בעוד הסתברות של מימוש הסכנה העולה ממטרותיה או ממעשיה של הרשימה או המועמד

טיבי הושאר העניין בצריך  נקבע כי אין להחיל מבחן הסתברותי, בענין פרשת ניימן השנייהב

 :טיביכך ציינה השופטת פרוקצ'יה בענין בכל הנוגע לעילת ההסתה לגזענות,  עיון.

 

פגיעה גזענית בשוויון האדם, על כל צורותיה, מוקעת "

ואסורה, ואין נפקות למניעיה של פגיעה כזו. מניעתה היא ערך 

העומד לעצמו גם בלא נגיעה לשאלה מה מידת הסכנה 

הצפונה ממנה למערכות השלטון והחברה. המטען  הממשית

המוסרי השלילי הנלווה לגזענות ועומק פגיעתה בערך האדם, 

בכבודו ובזכויות היסוד שלו מקנים לה מעמד מיוחד ושונה 

מעילות המניעה האחרות להיבחר לכנסת. משוני זה עשוי 

להיגזר דין שונה ביניהן לצורך החלת המבחן ההסתברותי, 

וא את נקודת האיזון הראויה בין ערך חופש המבקש למצ

 ". ..הביטוי הפוליטי לערכי הסדר החברתי

כדי  , ודרך פעולתם יש בהבאופן עקבי ומתמשך מסיתים לגזענותכפי שיפורט להלן, המשיבים  .14

 רטית.קלקעקע את היות המדינה מדינה יהודית ודמו
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 וקרטיתשלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמהעילה של 

בכל הנוגע לעילת הפסילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, נפסק כי  .15

יש להתרכז במאפיינים הגרעיניים של דמוקרטיה ובהם: הכרה בריבונות העם המתבטאת 

בבחירות חופשיות ושוות, הכרה בגרעין של זכויות אדם ובהן כבוד ושוויון, קיום הפרדת 

עוד נפסק כי מי שתומך  (.23, בע' עניין טיביורשות שופטת עצמאית ) רשויות, שלטון החוק

בשימוש באלימות כדי להביא לשינוי במשטרה אינו יכול להשתתף בהליך הדמוקרטי, 

 (.24המבוסס על דיאלוג ושכנוע ולא על אלימות )ענין טיבי, בעמ' 

מצהיר במפורש  -שהמשיבים הם מנהיגיה  –כפי שיפורט להלן, מצעה של עוצמה יהודית  .16

על דחיית ערכי הדמוקרטיה המערבית. פירוש הדבר הוא שהמשיבים פועלים באופן מוצהר 

 ומובהק על מנת לקעקע את אושיות השיטה הדמוקרטית הישראלית.

התנהלות המשיבים אינה מסכנת אך את אופיה הדמוקרטי של המדינה אלא עומדת בניגוד  .17

 של שערכיה בלבד זו לא כי המשפט העליון כבר קבעבית גמור לערכיה גם כמדינה יהודית. 

 אלא, במדינה ולאום דת בסיס על הפליה דורשים אינם יהודית כמדינה ישראל מדינת

 :והלאומים הדתות בין שוויון ומחייבים הפליה אוסרים עצמם אלה שערכים

 ישראל מדינת של ערכיה כי התפיסה עלינו מקובלת אין"

 כללית תכלית של ברמה – להצדיק כדי בהם יש יהודית כמדינה

 דת בסיס על המדינה של אזרחים בין המדינה ידי-על הפליה -

 יהודית כמדינה ישראל מדינת של ערכיה ...לאום או

 היהודי העם של זכותו את מבססים, היתר בין, ודמוקרטית

 של מערכיה אך ...הריבונית במדינתו עצמו ברשות לעמוד

 כי כלל מתבקש אין ודמוקרטית יהודית כמדינה ישראל מדינת

 הם יהודים-ולא יהודים. אזרחיה בין בהפליה תנהג המדינה

 6698/95 ץ"בג" )ישראל במדינת וחובות זכויות שווי אזרחים

 (.281-280, 258( 1)נד ד"פ ,ישראל מקרקעי מנהל' נ קעדאן

 

 הסתה לגזענותעילת ה

 :ךכנפסק בכל הנוגע לעילת הפסילה של הסתה לגזענות, בפרשת ניימן השנייה  .18

יה האזרחית וקריאה לשלילת יהסתה נגד חלק מהאוכלוס"

זכויותיה או הצעה בדבר הטלת איסור על יחסי קירבה כלשהם 

בין יהודים לבין עם אחר, קריאה להפליה לרעה של בני עם אחר 

הפניה שלהם בתלונותיהם בתחום הענישה הפלילית, מניעת 

לבית המשפט הגבוה לצדק, הבדלתם במקומות רחצה, שלילת 

זכויות סוציאליות ואיסור שירות בצבא תוך פגיעה ועלבון לאלו 

אשר כבר משרתים בו, כל אלה ודומים להם נושאים סממן 

טי או של מעשה גזעני, לפי רדמוק -מובהק של מעשה אנטי 

ר בעיתון, הרואה אור לפי הענין, גם אם הם כלולים במאמ

http://www.nevo.co.il/case/5823397
http://www.nevo.co.il/case/5823397
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הרעיון מוצא ביטויו בהצעת חוק המוגשת רישיון כדין, או אם 

 ..לכנסת

המערערת מבקשת לשלול מחלק מאזרחי המדינה, אותו היא 

אתני, את הזכות לבחור -מאבחנת על פי מוצאו הלאומי

ולהיבחר ולמלא תפקיד ממלכתי כלשהו. שלילת זכויות כאמור 

משמעית בנפשה של הדמוקרטיה, היא פגיעה ברורה וחד 

המושתת על שוויון זכויות מדיניות בין אזרחי המדינה ללא 

 הבדל גזע, דת, לאום או מין."

"מטרותיה ומעשיה של המערערת הם באופן ברור גזעניים: 

אתני המביא איבה -ליבוי היצרים השיטתי על יסוד לאומי

, ומדנים ומעמיק תהום, קריאה לשלילה אלימה של זכויות

לביזוי שיטתי ומכוון של חלקי אוכלוסייה מוגדרים, 

אתני, ולהשפלתם באופן דומה -המאובחנים לפי יסוד לאומי

כל  –להחריד לגרועות שבדוגמאות בהן התנסה העם היהודי 

אלה די בהם, לאור החומר הרב שהוגש לנו, כדי לבסס את 

 (.195-197." )שם, בעמ' המסקנה בדבר ההסתה לגזענות

 

פ"ד  ,אלבה נ' מ"י 2831/95דין המנחה לענין פרשנות עבירת ההסתה לגזענות ע"פ פסק הב .19

 פרשת ניימןמפנה לתוך שהוא מצא את המונח הסתה לגזענות,  כבוד השופט פרש 221( 5נ)

 ומסכים לדבריו של כב' הנשיא שמגר כפי שהובאו שם, וקובע כי:  השנייה

 

היקפו של המושג "גזענות" חלילה לנו מלדבוק  "בקביעת

מדעיות, בדבר מוצאיו -בהגדרות טכניות, מדעיות, או פסוודו

השונים של המין האנושי. "גזענות" שוב אינה רק הדבקות 

"גזענות" היא כל הידועה לשימצה.  (racialism) בתורת הגזע

שנאת חינם של הזר בשל היותו זר, על רקע שונות גזעית או 

אתנית. שנאה זו מהווה חולי חברתי שימיו כימי -מיתלאו

. שנאה זו מכוון החוק לבער מתוכנו, ולמושג "גזענות" יש עולם

)ראה  ."ליתן אותה משמעות שתהלום את תכליתו של החוק

 (.256 -  257שם, בעמ' 

 

 2688/12לגזענות והצורך לטפל בה בתקיפות עמד גם השופט ג'ובראן בבג"ץ  ההסתהעל  .20

 למאבק בגזענות נ' היועץ המשפטי לממשלה:המטה 

 

הסתה לגזענות שוללת מבני אדם את תכונותיהם "

האנושיות בשל שיוכם הגזעי, הדתי, האתני או הלאומי. 

היא פוגעת בזכות הבסיסית לשוויון ובערך הכבוד 
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האנושי של כלל הברואים בצלם. אחד מהיבטי החומרה 

יעות מילולית והסכנה של הביטוי הגזעני טמון בכך שפג

בכבוד האדם עלולות להסלים ולהידרדר לפגיעות 

 ."פיזיות

       

הצהרות  תראהאשר  יםהמשיבשל  םאת התשתית העובדתית בעניינ יםהמבקש ולהלן יפרש .21

הסתה לגזענות ושלילת קיומה של המדינה כמדינה יהודית ומעשים מפורשים המעידים על 

 במיכי לא מדובר במטרות בעלות אופי תיאורטי, אלא  יראו ים. המבקשודמוקרטית

ודרכה הגזענית  למען מימוש תורתו של הרב כהנא מובהק ומתמשךבאופן  יםפועלש

הערבי  בציבור ופגיעה , ביזויהלהדרמטיפים ופועלים  והאלימה של תנועת כך. המשיבים

. המביא איבה ומדניםוגורמים לליבוי יצרים שיטתי על בסיס אתני  בצורה חמורה וקיצונית

המחייבות את פסילת מועמדותם של  מדובר בראיות משכנעות, ברורות וחד משמעיות

 . המשיבים לכנסת

 

 כממשיכי דרכה מפלגת כך וגלגוליה והמשיבים

 יםדרכו של הרב כהנא, הנושא כיוממשי יוימין קיצוני, תלמיד ישנא םניה יםהמשיב  .22

וגזענית המבקשת לחתור תחת עקרונות השוויון וכבוד האדם כלפי כל  באידיאולוגיה כהניסטית

  .החיים במדינת ישראל מי שאינם יהודים

, הטיפה ליסודה של מדינת הלכה יהודית "נקייה" 70-אשר הופיעה לראשונה בשנות ה ,תנועת כ"ך .23

ענית זגבראש התנועה עמד הרב כהנא שיצר זרם פוליטי הדוגל באידיאולוגיה מלא יהודים. 

 מובהקת, שכוונה נגד הציבור הערבי בישראל. 

, אז לא עברה המפלגה את לכנסת העשיריתהיה מנהל המטה של סיעת כ"ך בבחירות  1המשיב  .24

  .אחוז החסימה

)ששמה הרשמי הוא ישיבת הרעיון, ע.ר.  הוא בין המייסדים של ישיבת הרעיון היהודי 1המשיב  .25

, ואשר נמצאת ברשימת ארגוני הטרור בארה"ב. 1987 , שנוסדה על ידי כהנא בשנת(580122810

, כעולה מפרטי העמותה כחבר ועדת הביקורת של ישיבת הרעיון היהודי 1כיום משמש המשיב 

 :באתר גיידסטאר

https://www.guidestar.org.il/organization/580122810/people 

 1עולה כי המשיב ( 2017)לשנת מבחינת הדו"ח המילולי האחרון שהגישה עמותת ישיבת הרעיון 

 שנים. 19מכהן בעמותה כבר 

-https://www.guidestar.org.il/VF_View_File?guid=6ddd9f15c233d8d

-f6767cd1f97f2f93

-2a1d06165963bba21dcaaeb2e92a7ae6f70e4b1559263d6517e93fa7c7fa6e54

43ef3eb0686e38917-a1b0556d0f534ef6 

 לתיק הראיות. 1'אכנספח מצ"ב אתר גיידסטאר מ תדפיס

https://www.guidestar.org.il/organization/580122810/people
https://www.guidestar.org.il/organization/580122810/people
https://www.guidestar.org.il/VF_View_File?guid=6ddd9f15c233d8d-f6767cd1f97f2f93-2a1d06165963bba21dcaaeb2e92a7ae6f70e4b1559263d6517e93fa7c7fa6e54-34ef6a1b0556d0f5-43ef3eb0686e38917
https://www.guidestar.org.il/VF_View_File?guid=6ddd9f15c233d8d-f6767cd1f97f2f93-2a1d06165963bba21dcaaeb2e92a7ae6f70e4b1559263d6517e93fa7c7fa6e54-34ef6a1b0556d0f5-43ef3eb0686e38917
https://www.guidestar.org.il/VF_View_File?guid=6ddd9f15c233d8d-f6767cd1f97f2f93-2a1d06165963bba21dcaaeb2e92a7ae6f70e4b1559263d6517e93fa7c7fa6e54-34ef6a1b0556d0f5-43ef3eb0686e38917
https://www.guidestar.org.il/VF_View_File?guid=6ddd9f15c233d8d-f6767cd1f97f2f93-2a1d06165963bba21dcaaeb2e92a7ae6f70e4b1559263d6517e93fa7c7fa6e54-34ef6a1b0556d0f5-43ef3eb0686e38917
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 לתיק הראיות. 2כנספח א'מצ"ב  2017החלק הרלבנטי מהדו"ח המילולי לשנת 

ממשיך להפיץ את  2כפי שיפורט בהמשך, המשיב היה רכז הנוער של תנועת כ"ך.  2המשיב  .26

בהקשר זה בתמיכה בארגון טרור והחזקת חומרי  משנתה המסוכנת של תנועת כך ואף הורשע

 .הרשעה בגין הסתה לגזענותהרשעות רבות נוספות, ובכללן  2למשיב  תעמולה של ארגון טרור.

, החליטה ועדת הבחירות המרכזית לפסול את לכנסת האחת עשרהלקראת הבחירות  ,1984בשנת  .27

ועדת הבחירות היו, בין היתר, כי ו. הטעמים לפסילתה של הרשימה במלרוץ לכנסת רשימת "כך"

עקרונותיה הגזעניים והאנטי דמוקרטיים עומדים בסתירה להכרזת העצמאות של מדינת ישראל, 

ה; יכי היא תומכת בגלוי במעשי טרור; מנסה ללבות שנאה ואיבה בין חלקים שונים של האוכלוסי

תיה שוללות את אושיות מכוונת לפגוע ברגשות ובערכים דתיים של חלק מאזרחי המדינה ומטרו

תה הוראת חוק הקובעת יעת טרם הי יש לציין כי באותההיסוד של המשטר הדמוקרטי בישראל. 

. בית לבית המשפט העליוןעל החלטה זו הרשימה ערערה איסורים והגבלות על רשימת מועמדים. 

וד לה רק המשפט העליון פסק כי כוחה של ועדת הבחירות לפעול ללא הוראה חקוקה מפורשת יעמ

במקרים חריגים בקיצוניותם, היינו, לגבי רשימה הרוצה בחיסול המדינה. הערעור בנוגע לתנועת 

 .לא נפסלה מלהשתתף בבחירות לכנסת היא"כך" נתקבל, ו

ומגמת יוזמיה וראשיה חומרתה זו מצעה של רשימה "תוכן יחד עם זאת קבעו השופטים כי  .28

 2/84מדינת ישראל כה בולטת וקשה היא" )ע"ב מבחינת דמותה הדמוקרטית והתרבותית של 

(; "רעיונותיה של 298, 225( 2, לט )עשרה-ניימן נ' יו"ר וועדת הבחירות המרכזית לכנסת האחת

"כך" הם גזעניים, וכי עקרונותיה פוגעים בעקרונות היסוד, עליהם מושתת משטרה הדמוקרטי 

כך" כרשימה הדוגלת בעקרונות (; "מוצדק היה לראות את רשימת "318של המדינה" )שם, 

, עד שניתן היה אילו היתה סמכות פסילה בחוק לקבוע כי (334שם, גזעניים ואנטי דמוקרטיים" )

 .(298אין להתיר לרשימה זו לבוא בקהל הרשימות המתמודדות בבחירות לכנסת )שם, 

יצוין כי . כסיעת יחיד וכהנא הפך לח"כ רשימת כ"ך נבחרה בבחירות אלה לכנסת האחת עשרה .29

במקום השלישי ברשימה הופיע ברוך גולדשטיין, אשר לימים ביצע את פעולת הטרור היהודי 

עם היבחרה הגבירה התנועה את פעילותה הגזענית, הטבח במערת המכפלה.  –החמורה ביותר 

, ומפיץ של המדינה תוך שכהנא עצמו מנצל את במת הכנסת לנאומי הסתה נגד אזרחיה הערבים

 ., כגון איסור על נישואים בין יהודים לערבים וטרנספר לערביםבעלות תוכן גזעניהצעות חוק 

  .לחוק יסוד: הכנסת א7חוקקה הכנסת את סעיף על רקע זה   .30

, כאשר ברשימה שוב בבחירותשוב ביקשה תנועת "כך" להתמודד  לכנסת השתיים עשרהבבחירות  .31

ד: הכנסת, אישר בית א לחוק יסו7. הפעם, לאחר חקיקתו של סעיף ברוך גולדשטיין עהופי

את החלטת ועדת הבחירות המרכזית למנוע מהרשימה בפרשת ניימן השנייה   המשפט העליון

וקבע כי בפרסומיה, הצעותיה ופעילותיה יש הסתה לגזענות ושלילת  מלהשתתף בבחירות לכנסת

 מגר:כך ציין הנשיא ש. האופי הדמוקרטי של המדינה

ת בכל צורותיה, הקיצונות "עוצמת פעולתה של המערער

ת החמור ושבהצגת הנושאים ובמעשים המתלווים אליהם והעיו

כל אלה , נובעים מכךהשל אופייה של המדינה ושל משטרה 

מקנים למטרות ולמעשים את החומרה המפליגה, שדי בה כדי 

 לבסס החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית."
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ניסתה תנועת "כך" להתמודד בבחירות, ושוב אישר בית  לכנסת השלוש עשרהגם בבחירות   .32

ת "כך" מלהשתתף בבחירות מהמשפט העליון את החלטת ועדת הבחירות המרכזית למנוע מרשי

רשימת "כך" לכנסת השלוש עשרה נ' יו"ר ועדת הבחירות  2805/92א )ע"ב 7על בסיס סעיף 

שינתה את דרכיה הגיע בית המשפט על אף ניסיונה של התנועה לטעון כי  (.לכנסת השלוש עשרה

תה ונתה מטבעה לא מבחינה אידיאולוגית ולא מבחינת פעיליהעליון למסקנה כי היא לא ש

 הממשית וכי מדובר בהסוואה של אותה פעילות. 

, אושרה הפסילה של 541( 3, פ"ד מו)מובשוביץ נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית 2858/92בע"ב  .33

. בית המשפט העליון , גם כן בכנסת השלוש עשרהת הבחירות המרכזיתתנועת כהנא חי על ידי ועד

התייחס לאמירות שיש בהן כדי להצביע על אידאולוגיה ופעילות שיש בהן משום הסתה לגזענות, 

ובהן "לקראת מדינה יהודית אמיתית ונקייה מערבים", אולטימטום המאיים על הציבור הערבי 

הטוב, "תופעל נגדם עוצמתם המלאה של מדינת ישראל",  בארץ שאם לא יעזבו את הארץ מרצונם

"ערבים החוצה", אין לרחם על "אויבינו הערבים האכזריים", "לגרש את הערבים", קריאה 

, "הערבים אומה להפציץ כפר ערבי" –"על כל פיגוע בישראל  –לשלטונות לבצע פעולות תגמול 

כפי  וש בסיסמאות דומות גם כיום.המשיבים מרבים לעשות שימ –כפי שנראה להלן  שפלה".

שיפורט בהמשך, המשיבים משמיעים חדשות לבקרים התבטאויות דומות לאלה שנזכרו על ידי 

 בית המשפט העליון כמצדיקות פסילה.

רגון "כך", החליטה ממשלת ישראל, גולדשטיין, שנימנה על חברי אשביצע ברוך טבח הלאחר  .34

, להכריז "על תנועות "כך", "כהנא חי", צרופיהן או נגזרותיהן כעל ארגון 13.3.94ביום 

 . (2757טרוריסטי" )החלטת ממשלה מס' 

מצורפת  14.03.94-ב 4202כפי שפורסמה בילקוט הפרסומים  2757החלטת הממשלה מספר 

 . לתיק הראיות 'ב נספחכ

בעבירה על איסור ההתאגדות של  2המשיב ך כארגון טרור, הורשע "לאחר ההכרזה על כיצוין כי  .35

  כפי שיפורט בהמשך. ",רץ נשא את החתימה "פעילי כ"ך לשעבתנועת כך כאשר כרוז שהפי

לרב כהנא  כי החלטת המשטרה לאסור על קיום עצרת זכרוןקבע בית המשפט העליון  1995בשנת  .36

הינה כדין. בית המשפט ציין כי אם "אכן יש יסוד בראיות ברורות ומשכנעות להכריז שחבר 

י... אך רעות רוח היא להעמיד לרשותו את זכויות האדם כדי טאנשים מסוים הוא ארגון טרוריס

שישתמש בהן נגד זכויות אלה". עוד צוין כי "ההכרזה חלה... גם על קבוצה של אנשים שהיו 

ילם בארגון טרוריסטי והם ממשיכים לפעול להשגת המטרות של הארגון, באמצעים דומים, פע

, פ"ד כהנא נ' קצין אג"מ משטרת ישראל 6897/95יהיה השם שייתנו לעצמם אשר יהיה" )בג"ץ 

 (.862, 860, 853( 4מט)

 הוכנסו כך וכהנא חי לרשימת ארגוני הטרור בארה"ב: 1997בשנת  .37

https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm 

מרגע שנכלל גוף ברשימת ארגוני הטרור, אסור לו לגייס כספים בארה"ב ש משמעות ההכרזה היא

פעילי או לפעול בה; אסור לאזרחים אמריקאים לבוא עמם במגע ולסייע להם; ניתן למנוע מ

 .הארגון להיכנס לארה"ב והמוסדות הפיננסיים מחויבים להקפיא נכסים השייכים לארגון הטרור

, בעת שכיהן כח"כ, אשרת 1להנפיק  למשיב  2012בשל הכרזה זו, סרב הממשל האמריקאי בשנת 

 כניסה לארה"ב, בשל "חברותו בארגון טרור." 

https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm
https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm
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 לתיק הראיות. 1כנספח ג'החלק הרלבנטי מרשימת ארגוני הטרור מצ"ב 

 מעתון הארץ "בן ארי לא קיבל ויזה לארה"ב בגלל חברות בארגון טרור" 23.2.12ידיעה מיום 

 לתיק הראיות. 2כנספח ג'מצ"ב 

חברתיות -קבע בית המשפט העליון כי לא חלו שינויים כלשהם בנסיבות הפוליטיות 1999בשנת  .38

שהניעו את הממשלה להכריז על תנועת "כך" כארגון טרור. על כן קבע בית המשפט כי אין כל 

פ"ד   ,לת ישראלנועם פדרמן נ' ממש 547/98בג"צ הצדקה לביטול ההכרזה או להתערבות בה )

 (. 520( 5נג)

בענין  2במסגרת הליך שהגיש המשיב  ,דן בית המשפט העליון פעם נוספת בעניין 2002בשנת  .39

. בפסק הדין מתואר (61( 1, פ"ד נז)איתמר בן גביר נ' המפכ"ל 8342/02עע"מ ) וסגירת משרדי

טען  2". המשיב כהנאמאמין בתורתו של הרב כמי שמחזיק במשרדים המדוברים והוא " 2המשיב 

על ידי  טענה זו נדחתהכי אין לזהות את הפעילות שהוא עושה במשרד עם פעילות תנועת כך אך 

 :שפסק כך בית המשפט העליון

והוצג בפני [ 2]של המשיב "מן החומר הרב שנתפס במשרדים 

יש זהות מוחלטת בין משפט קמא עולה בבירור כי -בית

כאמור לבין הפעילות  פעילותה של תנועת "כך" שהוכרזה

. החומר שנתפס היה זהה בתכניו, ולעתים שהתנהלה במשרדים

אף בצורתו ובצבעיו, לכרוזים, לחוברות ולספרים שהופצו 

ידי תנועות "כך" ו"כ"ח", ואף הצביע על זהות בין -בזמנם על

הפעילים במשרדים לבין פעילי תנועת "כך". כך, למשל, נמצאו 

הכיתוב "כהנא צדק" ומספרי  במשרדים כרטיסים, ועליהם

הטלפון של איתמר בן גביר, ברוך מרזל, נועם פדרמן וטירן 

תמונות שמופיעים בהן איתמר בן גביר, נועם פדרמן  ...פולק

וברוך מרזל במהלך הפצת חומרי תעמולה; דגל צהוב שחור 

כהנא צדק";  –ועליו תמונת הרב כהנא והכיתוב "כולנו כהנא 

ם ממשלה שתחסל את כולם"; חוברת כרוז שכתוב בו "רוצי

תמיכה למעשה הרצח שביצע ברוך גולדשטיין שכותרתה "ברוך 

פודה ומציל"; חומר פרסומי רב בנוגע לפעילות "כך" 

והאידאולוגיה שלה ועוד כיוצא באלה חומרים. מכל אלה עולה 

שהמשרדים אכן שימשו לפעילותו של הארגון הטרוריסטי 

ל תנועה זו. יצוין שאין זו הפעם תנועת "כך" ולהפצת תורתה ש

הראשונה שהמשטרה חושפת פעולות שעולה מהן כי תנועות 

"כך" ו"כ"ח", אף שהוכרזו כארגונים טרוריסטים, לא הפסיקו 

פעילותן, אלא המשיכו לקיימה תחת שמות אחרים. יתרה 

מזאת, אין זו הפעם הראשונה שמפכ"ל המשטרה סוגר משרד 

צא כי משרד זה משמש שמפעיל המערער בשל כך שנמ

' נ גביר בן 340/97ם( -"ש )יעלפעילותה של תנועת "כך" )ראו 

 " (."להמפכ

https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1649212
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1649212
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  -עוד צוין כי 

קשה לראות כיצד ניתן לטעון כי הפעילות שבוצעה במשרדים "

הפצת מסרים גזעניים, אלימים ומסוכנים, כגון  -שנסגרו 

ידי -הקריאה ל"ממשלה שתחסל את כולם", החתומה על

אין ערבים אין פיגועים" או החזקת החוברת המביעה  -"מטה 

אין בה כשלעצמה כדי  - תמיכה במעשיו של ברוך גולדשטיין

לפגוע באופן ישיר בשלום הציבור. פעילות כזו המתבטאת 

בהכנת חומר תעמולה אשר מסריו מסיתים לאלימות ולגזענות 

היא המכשירה את הקרקע לנביטתה של הפעילות האלימה 

ן לנתק את המסר הכלול בחומר שנתפס במשרדיו של עצמה. אי

המערער ואת הסיכון הגלום בפעילות המתבצעת במשרדים 

מהסכנה לשלום הציבור הנגרמת מפעילותו של ארגון 

  "טרוריסטי.

לא שונתה התפיסה האידיאולוגית העומדת בבסיס תנועת "כך" בית המשפט הוסיף וקבע כי  .40

 . מוכיחות בדיוק את ההיפך 2שנמצאו במשרדי המשיב  תאיווכי הר המצדיקה את שינוי ההכרזה

מרזל  ךדחתה ועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את מועמדותו של ברו עשרהבכנסת השש  .41

של ועדת  זו החלטהשהוגש על ערעור  דחה בית המשפט העליוןטיבי  בעניןבמסגרת סיעת חרות. 

. )שסברו שיש לפסול את מועמדותו של ברוך מרזל( 4שופטים כנגד  5, ברוב של הבחירות המרכזית

אולם  הראיות מראות בבירור מעורבות של מרזל בפעילות של סיעת כ"ךדעת הרוב ציינה כי 

ועדת הבחירות נתנה אמון בהצהרתו של מרזל כי חזר בו מדעותיו הקודמות ודעת הרוב החליטה 

אי , שופטי הרוב הבהירו כי . יחד עם זאתעדת הבחירותבשקול דעתה של ולא להתערב 

ההתערבות בהחלטת ועדת הבחירות נובע מכך שבית המשפט העליון באותו הליך היה גורם מבקר 

 . במסגרת ערעור ולא גורם מאשר

מרזל השופטת שטרסברג כהן סברה שיש לפסול את מועמדותו של שופטות המיעוט סברו אחרת.  .42

שם בהסתה ממשיכי דרכו א לו של הרב כהנא ושכי מי אשר פועל למימוש תורתוציינה "אין חולק 

התבטאויותיו ומעשיו של מרזל עומדים בסימן הזדהות עם דרכה של קבוצת ממשיכי .. לגזענות.

 . (77-78)ע'  "דרכו ומפיצי תורתו של כהנא שהטיפה לגזענות

 השופטת פרוקצ'יה עמדה על חשיבות המאבק בגזענות: .43

ערכי שבהסתה לגזענות, על רקע ניגודה העמוק -המוסריהדופי "

לרעיון האוניברסלי של זכויות האדם, ולנוכח זוועותיה של שואת 

יהדות אירופה שנכחדה לאורה של תורה גזענית, אינו סובל את 

. וזאת, גם אם הכללתה בבמת הרעיונות והדעות בשיח הפוליטי

ו, ואפילו לא נשקף מהמסית לה סיכון כלשהו להגשמת תורת

 דבריו הם כ"קול קורא במדבר" ללא הד וללא שומע.

התמודדות על רעיונות גזעניים סותרת באופן חזיתי את התכלית 

ערכית שבהחדרת עקרונות שוויון וסובלנות לחברה -החינוכית

רעיונות אלה חוצים את גבולות הקו האדום שבגדרם הישראלית. 
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חריגות. הקאתם  מובטחת סובלנות גם להשמעת דעות והשקפות

אל מחוץ לגדר מתחייבת כדי שהשמעתם לא תתפרש, ולו 

מכללא, כמתן הכשר ולגיטימציה לאוחזים בהם להשתתף בחיי 

  .המדינה

שלא כעילת הפסלות האחרת, מושג הגזענות איננו מושג עמום. 

 ערכי שאינו נתון לערכים מתנגשים וסותרים. -הוא מונח חד

בבסיס תורתה עקרונות של  כך... נפסלה כי הניחהמפלגת 

בבקשה לשלול מחלק מאזרחי המדינה, שהיא מבחינה  –גזענות 

אתני, חלק מזכויות מהותיות -פי מוצאם הלאומי-ביניהם על

  ."הנתונות לכל אזרח

ארגוני טרור יהודיים,  37הוסיף משרד החוץ האמריקאי לרשימת ארגוני הטרור עוד  2003בשנת  .44

 –שלטענת משרד החוץ האמריקאי אינם אלא שמות אחרים לארגונים שכבר הוכרזו ארגוני טרור 

היה בין מקימיה  1ישיבת הרעיון היהודי, שהמשיב  -. בין הארגונים שנוספו כך וכהנא חי

 .ם חבר ועדת הביקורת שלהומשמש עד היו

 :2005ראו דו"ח של מחלקת המדינה האמריקאית משנת 

https://www.state.gov/documents/organization/65462.pdf 

 לתיק הראיות. ד' כנספחהעתק החלק הרלבנטי מהדוח מצ"ב 

אך זו  הקים ברוך מרזל את מפלגת חזית יהודית לאומית כנסת השבע עשרהללקראת הבחירות  .45

 . לא עברה את אחוז החסימה

הושקה מפלגת חזית יהודית לאומית מחדש תחת השם  לכנסת השמונה עשרהלקראת הבחירות  .46

שובץ ברשימה  1. המשיב מפלגת ארץ ישראל שלנו ורצה בבחירות יחד עם סיעת האיחוד הלאומי

שימש כעוזרו  2המשיב בכנסת השמונה עשרה. שעברה את אחוז החסימה וכיהן כחבר כנסת 

הצעות חוק גזעניות, כגון הצעת  1במהלך פעילותו בכנסת, הגיש המשיב  .1הפרלמנטרי של המשיב 

, בה הציע לקבוע 2012 –"ב עכשירות שופט בבית המשפט העליון(, תש –חוק בתי המשפט )תיקון 

מה שיפסול כל שופט ערבי  –כתנאי סף למינוי שופט לבית המשפט העליון שירות צבאי או לאומי 

, הקובעת כי לרבנים 2012 –; הצעת חוק חסינות רבנים, תשע"ב מלכהן בבית המשפט העליון

 .ובכלל זאת דברי הסתה –תהיה חסינות מוחלטת מפני העמדה לדין על כל דבר שיפרסמו 

, פוצלה סיעת האיחוד הלאומי והוקמה מפלגת עוצמה לישראל, בה עשרההכנסת התשע לקראת  .47

בקשה לפסול את הרשימה נדחתה ע"י ועדת  , פרופ' אריה אלדד וברוך מרזל.יםהיו חברים המשיב

 הרשימה לא עברה את אחוז החסימה. הבחירות אך 

מודעות על לל שכבמהלך מסע התעמולה של מפלגת עוצמה לישראל, נעשה שימוש בקמפיין גזעני,  .48

. בלי חובות אין זכויות –גבי אוטובוסים עליהן הופיע הכיתוב "נאמנות" בערבית ומתחתיו נכתב 

פרנקנטלר נ'  1/19)תב"כ  נפסל על ידי יו"ר ועדת הבחירות דאז, השופט רובינשטייןהקמפיין 

את  להציגרובינשטיין כי הפרסום נושא מסר גזעני והוא נועד השופט בהחלטתו כתב  .אלדד(

https://www.state.gov/documents/organization/65462.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/65462.pdf
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הפרסום נועד להשפיל את הציבור הערבי וככזה נאמן למדינת ישראל. הציבור הערבי כמי שאינו 

 כך צוין בהחלטה להורות על הסרת המודעות: יביא לפגיעה ברגשותיו.

"אנו בני העם היהודי, הופלינו בכל תולדותינו כמיעוט, תוך 

תהא הכללות מכפישות. לכן מניעת שמץ חשש לגזענות צריך ש

 בצופן הגנטי שלנו כלפי השוכנים עמנו והם מיעוט. "

 :עוצמה לישראל בקמפיין שניהלוהציגו עצמם אנשי כך  .49

 

שינתה המפלגה את שמה ל"עוצמה יהודית" והשתלבה , כנסת העשריםללקראת הבחירות  .50

בקשה לפסול את מועמדותו של ברוך מרזל התקבלה על ידי ועדת ברשימת יחד של אלי ישי. 

המטה למאבק  1096/15)א"ב הבחירות המרכזית, אולם בית המשפט העליון הפך את ההחלטה 

(. הנשיאה נאור, שכתבה את דעת הרוב, המטה למאבק בגזענותלהלן ענין  – בגזענות נ' מרזל

בכל הנוגע לעילה של הסתה לגזענות, עומד מרזל קרוב מאד לנקודת הקיצון של הבהירה כי "

" אולם קבעה כי לא הוצגו די ראיות ברורות ואמינות כדי להצדיק פסילה מהשתתפות בבחירות

אף שהיו קרובים פסילה." גם השופט מלצר קבע כי הדברים לא הגיעו לדרגה המחייבת פסילה "

 . השופט רובינשטיין, בדעת מיעוט סבר כי יש לפסול את מועמדותו של מרזל:"אליה מאד

ד כדי ריקונו של אל לפרשנות זו להרחיק לכת ע"סבור אני כי 

המכונן -סעיף החוק מתוכן... יש לטעמי לכבד את כוונת המחוקק

א... לא בית המשפט 7ל הניתן גבול לפרשנות סעיף כולהציב כ

הוא שקבע את תנאי הפסילה אלא מכונן חוק היסוד, אשר הטיל 

על בית המשפט בהקשר זה את תפקיד שומר הסף, שאסור לו 

 ..להירדם בשמירה.

נינו ראיות רבות, בעלות משקל של ממש, המלמדות על בפלפיכך, 

תפיסתו הגזענית של מר מרזל, ועל הצעדים בהם הוא נוקט לשם 

קידומה. הראיות מלמדות לדעתי על תמיכתו של מר מרזל 

. כן במשנתו של הרב כהנא, אשר אין חולק כי הסית לגזענות
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מלמדות הראיות על תפיסתו הגזענית העצמאית של מר מרזל, 

הרואה באזרחי ישראל הערבים אויבי העם היהודי ויוצאת כנגד 

מר מרזל אף אינו קיום בין יהודים וערבים. ניכר, כי -ניסיון לדו

עוצר בהתבטאויות קשות ומטרידות, אלא פועל בעקביות 

להתסיס ולחרחר שנאה ואיבה כנגד מיעוטים בחברה 

  ..הישראלית, וביניהם המיעוט הערבי.

ו של מר מרזל קשה לדידי לטעון כי אין ראיות של לסיכום, בעניינ

ממש המלמדות על תפיסתו הגזענית ועל פעולות ההסתה בהן הוא 

נוקט לשם מימושן. עיון בראיות הרבות, שכאמור הצטברו עוד 

מאז הליך הפסילה של מר מרזל מול ועדת הבחירות המרכזית 

עשרה, יוצר את הרושם כאילו המלים -לכנסת השש

אתני -"ליבוי היצרים השיטתי על יסוד לאומי ימןני בפרשת

המביא איבה ומדנים ומעמיק תהום", נכתבו לענייננו. 

התבטאויותיו ופעולותיו של מר מרזל קשות, ולדידי מקימות הן 

את עילת הפסילה בדבר הסתה לגזענות ומצדיקים את פסילת 

 מועמדותו לכנסת.

 ווכנו אין מקומהמבקש להדיר תוך גזענות את המיעוט הערבי בת

הכופר בהיותה של המדינה דמוקרטית ונוקט גזענות  בכנסת.

משפילה כנגד אוכלוסייה המיעוטים, במדינת העם היהודי 

שסבל רדיפות לאורך ההיסטוריה... והחושף אותה לאויבות נצח 

. כזה בעיני הוא מר לא צריך שיהיו לו חלק ונחלה במוסדותיה –

היחסים המורכבים עם ערביי ישראל אחריותנו כלפי  ברוך מרזל.

 "ולהסדרתם ככל הניתן מצדיקה כי לא ניתן יד לגזענים.

את  - ים הם מנהיגיהשהמשיב –עוצמה יהודית , פרסמה לכנסת העשרים ואחתלקראת הבחירות  .51

. כבר נפסק כי הבנת המצע תסייע במתן תשובה לשאלה אם יש במטרותיה של רשימה כדי מצעה

-היועץ המשפטי לממשלה נ' רשימת מולדת 6709/98בבחירות )רע"א  למנוע ממנה להשתתף

ו דברים נכתב מצעב (.361, 351( 1, פ"ד נג)צומת לבחירות לרשויות המקומיות, נצרת עילית-גשר

המבהירים את העקרונות הגזעניים העומדים בבסיס פעולתם של המשיבים ועל כוונתם לפעול 

ערכים האוניברסליים של שוויון לכל עליהם היא להרחבת השיטה הדמוקרטית הישראלית וה

 :במצע בין היתר מושתתת. כך נאמר

עוצמה מתוך חתירה לשלום אמת, הגירה של אויבי ישראל: "

יהודית תפעל להוצאת אויבי ישראל מארצנו. תוקם רשות 

לאומית לעידוד הגירה. עם ישראל שב לציון ואוייבי ישראל 

על אופיה היהודי של המדינה, . כדי לשמור שבים לארצות המוצא

נפעל למיגור תופעות של הסתננות, הן של גנבי גבול, הן של אזרוח 

 על רקע 'איחוד משפחות'...
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ים ממגננה רצה"ל: השבת הבטחון וההרתעה לחיילי צה"ל. עוב

 למתקפה, ממדיניות 'הכלת האויב' לחיסולו ולהשמדתו..

ערכי המדינה היהודית יהיו על פי המוסר היהודי משטר ומוסר: 

והמשטר יהיה: דמוקרטיה יהודית, השומרת על האינטרסים של 

. מתוך כערך הדוחה כל ערך אוניברסלימדינת הלאום היהודי, 

הכלל: אנחנו לא רוצים לאבד את המדינה היהודית לא במלחמה, 

 ..וגם לא באמצעות הדמוקרטיה המערבית.לא בשלום, 

ת הלאום: שמירה נחושה על אדמות הלאום.. ומלחמה ללא אדמו

 , בגליל ובמרכז הארץ. ..ות בנגבפשרות בשוד האדמ

כלכלה: אנחנו נפתח את הכלכלה לפי השיטה של 'קפיטליזם 

בעקבות י שקלים יכנסו מצמצום תקציב הבטחון דמיליאריהודי'. 

 ".הוצאת האויבים מתוכנו

 לתיק הראיות. ה' כנספח"ב מצשל עוצמה יהודית  המצע העתק

, ברוך מרזל ובנציון גופשטיין. 1-2מי שעומדים בראש עוצמה יהודית כיום הם המשיבים  .52

עושה להב"ה ארגון גופשטיין.  –למשיבים קשרים הדוקים עם ארגון להב"ה והעומד בראשו 

נשים יהודיות הנמצאות שימוש בהסתה ואלימות חמורה ועקבית כנגד הציבור הערבי וכנגד 

 2017בחודש נובמבר היועץ המשפטי לממשלה החליט , ואשר במערכת יחסים עם ערבים

לאלימות, הסתה לגזענות והסתה בגין הסתה  ,לדיןגופשטיין,  –את העומד בראשו להעמיד 

הליך השימוע הסתיים יצוין כי בכפוף לשימוע.  לטרור וכן בחשד לשיבוש מהלכי משפט,

 ין עומד להיות מוגש בקרוב.רונה וכתב אישום כנגד גופשטיחלא

לתיק  ו' כנספחהודעת דובר משרד המשפטים על ההחלטה להעמיד לדין את גופשטיין מצ"ב 

 הראיות.

ציין יצאה תנועת עוצמה יהודית במסע גיוס כספים. בסרטון הפרויקט  2018בחודש אוקטובר  .53

חברי הסיעה ובהם הצעות החוק שבו מופיעות כי "מדינת ישראל נכבשת מבפנים" ו 1המשיב 

  -מתכוונים להגיש ובהן המשיבים 

 ( "ץבג"ץ פועל להרחבת המדינה? אנחנו נדאג שיהיה פה בג"""הצעת החוק לשינוי בג"ץ 

 .יהודי ולאומי"(

 "לנו יש תכניות מסודרות איך להוציא מפה את האויבים"( "הצעת חוק לעידוד ההגירה"(. 

 "(הורגו"הבא להורגך, השכם ל" )"חוק חיינו קודמים  

https://www.youtube.com/watch?v=I1CeUs68vqg 

 לתיק הראיות. כנספח ז' הסרטון מצורף לדיסק המצ"ב

 ראו תמונה שפורסמה לאחרונה: .54

https://www.youtube.com/watch?v=I1CeUs68vqg
https://www.youtube.com/watch?v=I1CeUs68vqg
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יהיה מקום  עם עוצמה יהודית חזקה לא"בפרסום אחר מטעם עוצמה יהודית צוין בין היתר  .55

 לנציגי האויב בכנסת ישראל."
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להלן פרסום נוסף של עוצמה יהודית שהועלה לדף הפייסבוק של עוצמה יהודית בת ים ביום  .56

18.1.19: 

 

 

שמספרת את סרטון תחת הכותרת בערוץ היוטיוב של הרעיון היהודי פורסם  7.11.18ביום  .57

 "בדרכו של הרב מאיר כהנא הי"ד בארץ פלגת עוצמה יהודית פועלת וממשיכהמ": הסיפור כולו

ארי, בנצי גופשטיין, ברוך -מפלגת עוצמה יהודית )ד"ר מיכאל בן -סיכום פעילות תשע"ח  -

. בסרטון גביר( פועלת וממשיכה בדרכו של הרב מאיר כהנא הי"ד בארץ-מרזל, עו"ד איתמר בן

מציין ביחס אליו כי "היום מהלל ומשבח את תנועת כ"ך ואת דרכו של הרב כהנא ו 2נראה המשיב 

 הרבה אנשים מבינים כמה הוא צדק."

https://www.youtube.com/watch?v=DeNTmWMy2Gw 

 כנספח ז'. בדיסק המצורף נכללהסרטון 

https://www.youtube.com/watch?v=DeNTmWMy2Gw
https://www.youtube.com/watch?v=DeNTmWMy2Gw
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בשנים האחרונות המעידות  יםשל המשיב הםופעילותי הםשל התבטאויותיתיאור להלן יובא  .58

 , כממשיכיבאופן שיטתי בהסתה לגזענות יםעוסק יםכי המשיבכולן באופן ברור וחד משמעי 

  ., וכמי שמטרתם לקעקע את יסודותיה הדמוקרטיים של מדינת ישראלדרכה של תנועת "כך"

 1המשיב 

 עיקרי הדברים

אידאולוגיה גזענית, הרואה בכל פועל באופן עקבי ומתמשך על מנת להוציא לפועל  1המשיב  .59

 מבקש לגרשם מן הארץ. 1אזרחי ישראל הערבים אויב, אשר המשיב 

 :, הממחישות את האמור1להלן מספר דוגמאות של התבטאויות של המשיב  .60

 " אנחנו בעוצמה יהודית יצאנו בתכנית הנקראת עליה ובניין הגירה ושלום... אחרי עלייה

גרש את האמה, מי שרוצה אבינו: ך הוא אומר לאברהם ובניין נקיים את מה שהקדוש ברו

כסף יקבל כסף. מי שרוצה אוטובוס יקבל אוטובוס... אנחנו נשמיע ונחולל כאן את מה 

. כל דרך אחרת, כל דרך אחרת, גם האיחוד שצריך לעשות כדי שנקום בבוקר למדינה יהודית

בארצות המוצא. להחזיר את הלאומי מטפלים כל היום בבדואים. בבדואים צריך לטפל, אבל 

 אדמת הנגב לעם ישראל ולא למסור אותן עוד..."

  בתים עם מטעני חבלה, שהיוו  20בתגובה לדברים לפיהם ביצע הפלמ"ח פעולת נקם ופוצץ

 ".פעם ידעו לעשות תגי מחיר" 1שליש מהכפר הערבי. ציין המשיב 

 "ם שונים? שהם פה הערבים בחיפה אינם שונים בשום דבר מהערבים בעזה...במה ה

...הם עושים כאן מלחמה נגדנו בתוך המדינה, הדבר הזה קוראים לו, יש לזה אויבים מבפנים

שם, קוראים לזה "גיס חמישי" לערבים בחיפה קוראים "גיס חמישי"..."צריך לקרוא לכלב 

, הם אויבים שלנו, הם רוצים להשמיד אותנו, יש כמובן ערבים נאמנים, אך הזה בשמו

 ספור אותם באחוז ופחות מאחוז."שר לאפ

 " צריך קודם כל לשנות את המשוואה שמי שרק מעז לדבר נגד יהודי, הוא לא חי. הוא לא

לא מגרשים אותו, לא שוללים לו אזרחות. הוא לא חי! כיתת יורים הורגים אותו,   חי!

 מחסלים אותו, כמו שערבים מבינים. זו השפה שלהם."

 אם תרצו  -, במרכז תל אביב מה שנקרא כיכר מלכי ישראל "בשעות האחרונות, בתל אביב

מגיעים האויב הכי קשה שלנו, כיכר רבין איך שבראש שלכם, זה לא משנה, באמת לא משנה. 

וזה האויב הפנימי, האויב שאנחנו רוצים להתעלם ממנו, האויב שאנחנו רוצים לטמון את 

 .."ישראלהראש באדמה ולא לראות אותו, זה האויב של ערביי 

 "להפסיק להעסיק את ..לבקש מכל בעלי העסקים לפטר היום את המחבל של מחר ...צריך .

 הרוצחים האלה... תפסיקו את הבלוף הזה שאין יהודים שמוכנים לעבוד."

עוסק  1, המבהירות כי המשיב בעשור האחרון 1להלן יפורטו התבטאויותיו ומעשיו של המשיב  .61

 .באופן שיטתי בהסתה לגזענות באופן אשר מקעקע את יסודותיה של המדינה
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 1פירוט התבטאויותיו ומעשיו של המשיב 

הצתת מסגד בכפר יאסוף אם הוא מגנה את  1המשיב נשאל בעת שכיהן כח"כ  2009דצמבר ב .62

"הדמעות שלי נמחקו כאשר חבריי נרצחו על   -סירב לגנות את ההצתה וציין  1. המשיב שבשומרון

 ."ידי האויב הערבי

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3818559,00.html 
 

 לתיק הראיות. כנספח ח'הידיעה מצ"ב 

, בעקבות קריאת אמנים שלא להופיע בעיר אריאל, התפרעו המשיבים במהלך 2010בספטמבר  .63

 הצגה בקאמרי.

 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3950686,00.html 
 

 לתיק הראיות. 'טכנספח הידיעה מצ"ב 

 

בהפגנה בבת ים תחת הכותרת "רוצים בת ים יהודית".  1-2השתתפו המשיבים  2010בדצמבר  .64

בהפגנה הושמעו קריאות גזעניות נגד ערבים ש"לוקחים את הבנות שלנו". להלן תמונה של הכרזה 

 שקראה להפגנה:

 

 

 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3818559,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3950686,00.html
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 להלן תמונה של המשיבים בהפגנה:

 

תחת הכותרת "גזענות בבת ים: "לא נסכים שיקחו את  20.12.10מיום   ynetלהלן לינק לידיעה ב 

 בנותינו":

4002062,00.html-Lhttps://www.ynet.co.il/articles/0,7340, 

 לתיק הראיות. כנספח י'הידיעה מצ"ב 

 

צעדה ביפו במחאה על "השתלטות התנועה האיסלאמית" בעיר.  המשיביםהובילו  2.3.11ביום  .65

 יפובסרטונים שצולמו ניתן לראות את המשיבים צועדים כשתומכיהם קוראים שוב ושוב "

צריכים להביא את יפו למצב שהאויבים אנחנו " וברוך מרזל, כשלצדו המשיבים, קורא "יהודית

ויהודי יוכל להסתובב באופן חופשי...אנחנו הולכים לשים הרבה הרבה  שלנו יפחדו להסתובב פה

  ..."יהודיתכוח שיפו תחזור להיות עיר 

 בדיסקנכלל  m/watch?v=nFKmH8E7uvohttps://www.youtube.co: בצעדה שצולם סרטון
 שצורף כנספח ז'.

 

ברוך מרזל סיירת המכונה "משמר ועם  2המשיב הקים יחד עם  1 , המשיב2011בתחילת שנת  .66

ורים, ידרום תל אביב במסגרתה יקיימו אנשי המשמר סעבור התושבים היהודים של שכונות" 

מי בעל הבית" וכדי לעשות מה  בעודם לובשים מדים מיוחדים, על מנת "להראות לסודנים

המטרה היתה למעשה להקים מעין צבא פרטי שיפעל כנגד  שהמשטרה אינה עושה די כנגדו.

 מבקשי המקלט המתגוררים באזור.  

 :15.4.11כתבה שפורסמה בנושא באתר וואלה מיום 

l/item/1815878https://news.walla.co.i 

 לתיק הראיות. 1כנספח י"אהידיעה מצ"ב 

 

שא בעתון ידיעות אחרונות צוין כך: "היעד: הפליטים בדרום תל אביב. בכתבה שפורסמה על הנו

 1הנשק: גז מדמיע והכשרה בקר מגע. ההשראה: הרב מאיר כהנא." בכתבה מצוין כי המשיב 

של  60-קיבל את ההשראה למשמר השכונות מהליגה להגנה יהודית שהקים הרב כהנא בשנות ה

 עים אלימים.צצבא פרטי, מחוץ למסגרת החוק, תוך שימוש באמ –המאה הקודמת בארה"ב 

בכתבה צוין כי המתנדבים מתכוונים להפעיל "עיכובים אזרחיים" ובמידת הצורך ישתמשו בכח 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4002062,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4002062,00.html
https://www.youtube.com/watch?v=nFKmH8E7uvo
https://news.walla.co.il/item/1815878
https://news.walla.co.il/item/1815878
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מדובר בחבורה של פרובוקטורים, שכל סביר ומינימלי. קצין משטרה מצוטט בכתבה כאומר "

 מטרתה להתסיס ולהלהיט את הרוחות באזור."

 לתיק הראיות. 2אכנספח י"מצ"ב  היעהיד

 

סיירת מתנדבים שאמורה לשמור על , "באילתמשמר שכונות דומה  1הקים המשיב  2011ביולי  .67

על חולצות מתנדבי המשמר מופיע הכיתוב  ."ביטחונם של התושבים מפני פגיעת מסתננים

 "יהודים בואו ננצח".

 :7.10.11ידיעה שפורסמה בנושא באתר ערב ערב אילת מיום 

https://www.ereverev.co.il/article.asp?id=12033 

 לתיק הראיות. ב"כנספח יהידיעה מצ"ב 

 

סרטון המתאר "פשיטת משמר השכונות על אולם בלתי חוקי של  הועלה ליוטיוב 8.11.2011ביום  .68

שהמקום  והאחרותאנו נפעל בכל הדרכים החוקיות מציין " 1מסתננים." בסרטון נראה המשיב 

 ."הזה ייסגר ושלא יהיה שום מסתנן בלתי חוקי, שכולם יחזרו הבית לסודן

https://www.youtube.com/watch?v=xoG_NW2rrZg 

 הסרטון נכלל בדיסק שצורף כנספח ז'. 

שלוותה  בדרום תל אביבומבקשי מקלט פגנה גדולה נגד פליטים התקיימה ה 23.5.2012בליל יום  .69

 אל קהל המפגינים ואמר: 1 . בהפגנה דיבר המשיב1 ו של המשיבמצדפרועה  בהסתה

לבוא נשים לא יכולות שלוש שנים חמישים אלף מסתננים.  ,שלוש שנים"

בחורים צעירים , ילדות לא יכולות לשחק, לשוק בלי שיגנבו להן את התיק

תתעוררו! סודנים  –ישי, אהרונוביץ' אלי , נתניהועבודה.  לא מוצאים

 "?יטיפו לנו מוסרהאלה לסודן! הצפונבונים 

משלהב את קהל המפגינים כאשר הוא  1שיב בסרטונים שהועלו לרשת ניתן לראות את המ

לסודן!", מציין כי הסודנים עושים "מה שהם רוצים", מציין את  –צועק שוב ושוב "סודנים 

העובדה שהוא פועל לצד מרזל במשמר השכונות וקורא לציבור לפעול במסגרתו שכן "אין 

 משטרה" "והממשלה שלנו אפסים גדולים."

, התפרעו מפגינים רבים נגד פליטים, מבקשי מקלט ר מכןשמיד לאחאפוא אין זה מפתיע 

ותוכנן נבזז, עוברי אורח זרים הוכו, חלון  ומהגרי עבודה. שמשות חנויות של זרים נופצו

מכונית בה נסע אדם מחוף השנהב נופץ ומוניות בהם נסעו זרים נעצרו על ידי המפגינים והם 

 חבטו בשמשותיהם בצורה מאיימת.

 נראה בסרטון הבא: 1 נאומו של המשיב

https://www.youtube.com/watch?v=h5TWelXlOWs 

 הסרטון נכלל בדיסק שצורף כנספח ז'.

https://www.ereverev.co.il/article.asp?id=12033
https://www.ereverev.co.il/article.asp?id=12033
https://www.youtube.com/watch?v=xoG_NW2rrZg
https://www.youtube.com/watch?v=xoG_NW2rrZg
https://www.youtube.com/watch?v=h5TWelXlOWs
https://www.youtube.com/watch?v=h5TWelXlOWs
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, עותק של 1 כחבר כנסת, קיבלו ח"כים רבים וביניהם המשיב 1בעת שכיהן המשיב  17.7.12ביום  .70

הצטלם כאשר הוא קורע  1"ספר הבריתות" בו התנ"ך והברית החדשה כרוכים יחד. המשיב 

 לגזרים ומשליך לפח את דפי הספר.

 

 להלן לינק לכתבה:

ART2/386/909.htmlhttps://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ 

התבטא בעניין תקרית הירי בגבול ישראל הוא כחבר כנסת,  1המשיב כאשר כיהן  23.9.2012ביום  .71

מצרים, בה מחבלים פתחו באש כאשר חיילים נטשו את עמדתם לרגע כדי להגיש מים למבקשי  –

 מקלט שהיו במקום. תגובתו, אשר פורסמה בעמוד הפייסבוק שלו, היתה כדלקמן: 

 נות על מהגרים = דם חיילי צה"ל!רחמ 

 חיכו המחבלים :קובע צה״ל של התחקיר עכשיו זה ברור,

 שהיתה מסקנה !בהם ירו ואז מים למסתננים יגישו שהחיילים
 או בסודן מים שישתו מים שרוצים מסתננים: מזמן מתבקשת

 על נשמור כך רק , בראש כדור יקבל, לגבול שיתקרב מי ,במצרים
 !גבולותינו ועל ילדינו חיי

פעילי שמאל אשר קראה להפסקת הלחימה  250-התקיימה בתל אביב הפגנה של כ 15.11.12ביום  .72

. במהלך ההפגנה קרא המשיב 1 בעזה. מול הפגנה זו התקיימה הפגנה של פעילי ימין ובהם המשיב

ן במגאפון לעורכי ההפגנה הנגדית "השמאלנים הבוגדים". בהמשך דבריו פצח בקריאות במגאפו 1

"שמאלנים לעזה" ומיד אחריהן אמר כי יש למחוק את עזה וכי "כל עזה -"שמאלנים החוצה" ו

ארי במהלך ההפגנה מתועדות בסרטון אשר צולם -בית קברות". קריאות אלו והתנהלותו של בן

 במקום:

 ps://www.youtube.com/watch?feature=plyer_embedded&v=qkyplIPOqv8htt.  

 כנספח ז'. מצ"בנכלל בדיסק ההסרטון 

לכלא עופר ל"הפגנת  ברוך מרזלהמשיבים ושרות פעילי ימין בראשות הגיעו ע 2013 בפברואר .73

שימותו עד שימשיכו לשבות ששבתו רעב בקריאה לאסירים תמיכה" באסירים הפלסטינאים 

הייתי נותן להם במקום צלחת פטיש בראש! שימותו אומר " 1רואים את המשיב בסרטון  .ברעב

 ברעב!"

https://www.youtube.com/watch?v=kgVpj0mhvls 

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/386/909.html
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/386/909.html
https://www.youtube.com/watch?feature=plyer_embedded&v=qkyplIPOqv8
https://www.youtube.com/watch?v=kgVpj0mhvls
https://www.youtube.com/watch?v=kgVpj0mhvls
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 הסרטון נכלל בדיסק המצ"ב כנספח ז'.

אוטובוס של פעילי ימין אשר עשה את דרכו לכפר עראבה עצרה המשטרה  2013בסוף חודש מאי  .74

שבצפון במטרה למנוע חתונה של בחורה יהודייה ובחור ערבי שנערכה באותו יום בכפר. בין 

ארגון להב"ה בנצי גופשטיין, אשר יזם את הנסיעה ואף  ראש, וברוך מרזל, היו המשיב הפעילים

מצוטט בכתבה כדלהלן:  1המשיב  חתן.פרסם בעמוד הפייסבוק שלו את מספר הטלפון של ה

היא אחד האסונות הגדולים של העם  שבנות ישראל שייכות לעם היהודי. ההתבוללות"באנו לומר 

היהודי. כל יהודי יכול הלילה לישון ולצקצק בלשונו אך עליו לדעת שעוד בת ישראל נישאת 

 לערבי."

 

 :23.5.13ביום  7לינק לכתבה שפורסמה בערוץ 

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/256413 
 

 לתיק הראיות. ג"כנספח יהידיעה מצ"ב       

 

עד מיכאל שער, נפתלי יעקב -לאחר מעשה הרצח המזוויע של שלושת הנערים גיל 2014בחודש יולי  .75

יסה לירושלים מאות מפגינים בדרישה לנקום את דמם של שלושת פרנקל ואיל יפרח התגודדו בכנ

ברוך מרזל. המפגינים קראו "מוות לערבים",  כןו 1-2ים המשיב והנערים. בראש המפגינים עמד

"מוחמד מת", "אין ערבים, אין פיגועים", וקריאות נאצה נגד חברי הכנסת חנין זועבי ואחמד 

ורח ערבים. חלק מהמפגינים אף השליכו חפצים לעבר טיבי. המפגינים התעמתו גם עם עוברי א

 מכוניות נוסעות.

מאתר חרדים "מאות מפגינים התפרעו בירושלים  01.07.14כתבתו של שלומי צור מיום 

  .נעצרו" 47וזעקו: "מוות לערבים" 

il/news/45027/#.VNIqItKsWE5http://www.ch10.co.  

 לתיק הראיות. ד"כנספח יהידיעה מצ"ב         

 

חד עם ארגון להב"ה הפגנה מתוקשרת אל מול אירוע י 1-2 יםהמשיב  מוקיי 17.08.14ביום  .76

. להפגנה קדם מסע איומים והסתה מאת מחמוד ומורל – חתונתם של זוג מעורב ערבי ויהודיה

 קיומה של החתונה. בהפגנה נשמעו קריאות אלימות כנגד ערבים.הארגון אשר ביקש לסכל את 

מאתר מעריב "מול ההפגנות: כאלף איש ליוו את מחמוד  17.08.14כתבתו של משה כהן מיום 

 ומורל ביום המאושר בחייהם" 

 לתיק הראיות. ט"וכנספח הידיעה מצ"ב   

http://www.maariv.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=E&0r9VQ=GDIHL   

 

 אמר: 1בסרטון שצולם בעת ההפגנה, המשיב  .77

אומר לך מורל, זה לא יעזור לך. איפה שתהיי הם תמיד יזכירו לך מאיפה את באה. "אני 

ותדעי לך שהילדים שלך שיוולדו לעולם לא יהיו שווים אליהם... מדברים עלינו שאנחנו 

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/256413
http://www.ch10.co.il/news/45027/#.VNIqItKsWE5
http://www.ch10.co.il/news/45027/#.VNIqItKsWE5
http://www.maariv.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=E&0r9VQ=GDIHL
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גזענים. בוא נראה דוגמא אחת שערביה תבוא להתחתן עם יהודיה פה באולם... אנחנו גזענים. 

 ה ש... אנחנו נאבקים את המאבק של הדורות. "הם יכולים להגיד עלינו מ

 נכלל בדיסק המצורף כנספח ז'.סרטון ה

 https://www.youtube.com/watch?v=YnDdr70ZuuI 

 

לעם נצפה נואם כאשר ברקע קריאות "בנות ישראל  1אחר שצולם בהפגנה, המשיב בסרטון  .78

יש : "...כי אכפת לנו שעם ישראל לא יעבור שואה רוחנית... ישראל". בנאומו, אמר בין היתר

מי שעומד בראש הג'יהאד זה אוסף של אנשים כביכול ליברלים. הם בעד ו ג'יהאד נגד העם היהודי

שנתחתן איתם. אבל בוא נראה ערביה אחת שמתחתנת עם יהודי, אחת. אומרים עלינו שאנחנו 

ם. אני אומר, אם אנחנו אז מי זאת גולדה מאיר? ראש ממשלת ישראל שאמרה שמה שקורה גזעני

כאן הערב זה המשך של תאי הגזים. זו השמדה של העם היהודי. אני כאן שב וקורא למורל, אל 

יוולד תינוק? יקראו לו מוחמד או יקראו לו יוסי? י. מה יהיה מחר בבוקר כש..תלכי בדרך הזאת.

אנחנו  ... ברית מילה? כשיהיה יום העצמאות, הוא יניף דגל ישראל או דגל הטרור?האם יעשו לו 

 ".כאן כדי לומר, לא נשתוק על השואה השקטה. מורל שובי לעם ישראל

 הסרטון נכלל בדיסק המצורף כנספח ז'.

tch?v=VAei3lvqzfYhttps://www.youtube.com/wa 

 

מי  –משאל שנושאו  יםהמשיב מנהיגיםיזמה תנועת "עוצמה יהודית" אותה  2014בחודש נובמבר  .79

את המשאל בעזרת קלפי נודדת והפצת חומרי  וצדק? רבין או הרב כהנא? פעילי התנועה ערכ

הסברה בהם מופיעות אמירות של שני האישים. מבין הצהרותיו של הרב כהנא ניתן למצוא בין 

ישמעאל יפרח וירבה עד שייהפך לרוב באזורים של הארץ, ישמעאל יוסיף השאר את הציטוט: "

י רכבם ויצעק 'יהודים החוצה'. להיטפל לבנות ישראל, ישמעאל ימשיך לרגום באבנים יהודים וכל

. לדברי "ישמעאל יגביר את הטרור והפצצות, והסכנה לחיי יהודים במדינתם העצמאית תחריף

יחס לרב כהנא בממסד ובתקשורת הישראלית התאפיין בעריצות וסתימת פיות. ה": 1 המשיב

ו ולעתידו, המשאל הוא ביטוי דמוקרטי נאמן, בו העם יכריע מהי הדרך שבה הוא בוחר לקיומ

 י".תוצאות המשאל יפורסמו בציבור אנו נערוך משאל הוגן ואמית

רבין או הרב כהנא?"  –"מי צדק  7מערוץ  03.11.14כתבתו של ידידה בן אור מיום 

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/286604. 

  לתיק הראיות. זכנספח ט"הידיעה מצ"ב 

 

שדנה בביקורו של הנשיא  20בתכנית "הפטריוטים" בערוץ  1התארח המשיב  27.10.14ביום  .80

. נשים לטבח בכפר קאסם, בו הביע התנצלות 58לרגל הנשיא נאום שנשא ריבלין בכפר קאסם וב

יהיה פה אם לא יהיה טרנספר לאויב הערבי, "מתח ביקורת חריפה על הנשיא וציין  1המשיב 

כשאחד  ".לא יהיה כאן דו קיום. הם יגרשו אותנו מכאן, הם ישחטו אותנו טרנספר ליהודים.

 1המשתתפים האחרים בדיון אמר "ביום שיהיה טרנספר לא תהיה מדינת ישראל" ציין המשיב 

עומדים בתור. ]הערבים[ ישראל, יש לנו תכנית נהדרת. בקונסוליה האמריקאית הם  "תהיה מדינת

להם שום קשר לארץ הזאת. קצת כסף, קצת עידוד, קצת מלגות לרומניה.. תנו לי להיות שר אין 

https://www.youtube.com/watch?v=YnDdr70ZuuI
https://www.youtube.com/watch?v=VAei3lvqzfY
https://www.youtube.com/watch?v=VAei3lvqzfY
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/286604
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/286604
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נועדנו : "1ביחס לדברי הנשיא כי יהודים וערבים נועדו לחיות יחד ציין המשיב  הפנים לשנתיים."

 לחיות יחד? לא נגזר עלינו ]לחיות יחד[... אין מספיק ערבים אז נביא קצת מדאעש לפה!"

https://www.youtube.com/watch?v=3CXqpBnlaG0 

 הסרטון נכלל בדיסק נספח ז'.

 

הבעיה העיקרית " צייןבתכנית הפטריוטים. בתכנית הוא  1הופיע המשיב  2014בחודש נובמבר  .81

הערבי שרוצה להשמיד את מדינת האויב הבעיה העיקרית זה והמהותית זה לא מחיר המילקי, 

אזרחי מ 99.9%-השר בנט שאמר שאת התבטאותו של  1עוד ביקר המשיב  ".מבפנים ישראל

עוד ציין המשיב . וציין כי בדבריו אלה הוא "מחסל את המדינה" הערבים נאמנים למדינההמדינה 

 כי הוא מזדהה לחלוטין עם ארגון להב"ה עמו יש לו  1

"קשר מצוין, קשר של הערצה, קשר של אהבה", כי בנציון גופשטיין הוא גיבור ישראל וכי אין כל 

 קשר בין פעילות בלתי חוקית לבין ארגון להב"ה.

https://www.youtube.com/watch?v=VRPSwdePytc 

 ז'. הסרטון נכלל בדיסק נספח

 

 1עת כך. בכתבה נראה המשיב וכתבה על האנשים שמאחורי תנ 10שודרה בערוץ  2014בנובמבר  .82

רבותי תפקחו את העיניים אין דו קיום איתם, הם כשהוא נואם באזכרה לזכרו של כהנא ומציין "

הצמד מיכאל בן ארי ואיתמר בן " כך: 1-2המשיבים בכתבה מתוארים  .רוצים להשמיד אותנו"

ואומר להם שהם עושים  1-2" כשהכתב פונה למשיבים .הקטר שמניע את הכהניזם כיום -גביר 

: "אנחנו לא רואים בזה אות 1משיב המשיב  80 -שימוש באותן טקטיקות של הרב כהנא משנות ה

יהרגו, זה מה שערבים עושים עם רובים, הם תתן לערבים רובים הם " -הוסיף  1." המשיב קלון

 .עצמם או את אחרים. זו לא גזענות, זו מציאות"הורגים, או את 

https://www.youtube.com/watch?v=MOt3hoohCOM 

 הסרטון נכלל בדיסק נספח ז'.

 

ף שור 1העמוד הרשמי" סרטון של המשיב  –הועלה לעמוד הפייסבוק "ברוך מרזל  14.4.16ביום  .83

 את דגל פלסטין.

 https://www.facebook.com/watch/?v=1703153349935462 

 הסרטון נכלל בדיסק נספח ז'.

 

המשיב  התיחסבו  סרטון "וצמה יהודית עם מיכאל בן ארי"עהועלה לדף הפייסבוק  17.6.17ביום  .84

 הדברים הבאים: ,בין היתר, 1על ידי המשיב נאמרו לערבים כאויבים וכמרצחים. בסרטון  1

מזוודה "מי שרוצה ללכת למכה, מדינת ישראל צריכה לתת לו מענק. הכרטיס על חשבוננו. 

ירושלים, הר  אנחנו נממן. אבל אין חזרה. לכו למקום הקדוש שלכם למכה, תישארו שם...

לא צריך לתת להם להגיע בכלל למקום הזה...  הבית, לא קדושה למוסלמים. זה נשק נגדנו. 

 , לכו לארצותיכם, לכו למכה...one way ticketעוצמה יהודית זה להגיד לאויבים שלנו 

... הדבר היחיד הם הכובשים. הם אלה שהשתלטו על ארצנו.אנחנו לא כובשים בארצנו. 

https://www.youtube.com/watch?v=3CXqpBnlaG0
https://www.youtube.com/watch?v=3CXqpBnlaG0
https://www.youtube.com/watch?v=VRPSwdePytc
https://www.youtube.com/watch?v=VRPSwdePytc
https://www.youtube.com/watch?v=MOt3hoohCOM
https://www.youtube.com/watch?v=MOt3hoohCOM
https://www.facebook.com/watch/?v=1703153349935462
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ים לעשות בחסות טראמפ וסעודיה זה להעביר את האויבים שלנו חזרה לארצות שאנחנו מוכנ

 המוצא שלהם. ערבים זה כאלה שבאו מערב. יהודים זה כאלה שבאו מיהודה...."

onLion/videos/1550636668343932https://www.facebook.com/MichaelsonS/ 
 

 הסרטון נכלל בדיסק נספח ז'.

 

בעניין צלב קרס שרוסס מחוץ לועדת המעקב  10, בתגובה לכתבה שפורסמה בערוץ 15.8.17ביום  .85

יסכימו: הרב  10יום יבוא וגם בערוץ בחשבון הטוויטר שלו: " 1של ערביי ישראל, פרסם המשיב 

 כהנא צדק!"

 לתיק הראיות. "זי כנספחהטוויטר של המשיב מצ"ב  העתק הפרסום מחשבון

 

. על דש מקטורנו נשא מדבקה ועליה כהנאבאזכרתו של מאיר  1השתתף המשיב  7.11.17ביום  .86

 ונשא נאום בו אמר, בין היתר: כהנא צדק" הרבהכיתוב "

 הרב כהנא צדק..."

יש לקח להם חודש ימים להבין מה שכל ילד מבין: יש אויבים, יש יהודי, 

 סכין, אז הם שוחטים. כי נותנים להם הזדמנות אז הם שוחטים...

האויב הערבי מראה את כוחו שהוא קיבל כאן במשך העשרות שנים אבל 

. שכל פעם וכל פעם מתקפלים בפניו. אמרו הערבים שום האחרונות

מצלמות, שום חוכמות, אנחנו בעלי הבית פה. ולצערנו הרב נתניהו עבר 

 לדום...

ם עוד מאה אלף דונם, ועוד העדפה מתקנת, אולי הם יאהבו אותנו. ניתן לה

 בסוף כן, הם אוהבים אותנו, שחוטים...

אנחנו צריכים להוציא להם את החשק. אנחנו צריכים לגרום להם לשקשק 

בכלל לחשוב לפגוע ביהודי. הכפר שממנו יצא המחבל הופך להיות מיד, 

 אבל מיד הופך להיות מגרש חנייה..."

 אין דו קיום איתם. אין דו קיום איתם! –כהנא לימד אותנו  הרב

לפליטים ואומר: "ברגע שנביא לפה יהודים  1המשיב בהמשך נאומו גם מתייחס 

 ".המסתננים יחזרו לאפריקה

 בסוף נאומו הוא מפרט על התכנית של מפלגת עוצמה יהודית: 

גירה אנחנו בעוצמה יהודית יצאנו בתכנית הנקראת עליה ובניין ה"

אחרי עלייה ובניין נקיים את מה שהקדוש ברוך הוא אומר ושלום... 

שרוצה כסף יקבל כסף. מי שרוצה  מי האמה,גרש את אבינו: לאברהם 

 אוטובוס יקבל אוטובוס...

אנחנו נשמיע ונחולל כאן את מה שצריך לעשות כדי שנקום בבוקר למדינה 

. כל דרך אחרת, כל דרך אחרת, גם האיחוד הלאומי מטפלים כל יהודית

בארצות המוצא. להחזיר את אבל היום בבדואים. בבדואים צריך לטפל, 

 אדמת הנגב לעם ישראל ולא למסור אותן עוד..."

DLF6Jwhttps://www.youtube.com/watch?v=HCnMh  

 הסרטון נכלל בדיסק שצורף כנספח ז'.

https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/1550636668343932/
https://www.youtube.com/watch?v=HCnMhDLF6Jw
https://www.youtube.com/watch?v=HCnMhDLF6Jw
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משדרים תכנית רדיו בשם "עוקפים מימין" בגלי ישראל. בתכנית ששודרה ביום  1-2המשיבים  .87

ביחס לעאהד תמימי כי "אנחנו צריכים להפגין עוצמה. התמונות שצריך  1ציין המשיב  22.12.17

הזאת  הלילדה הזאת ומלמדים את כולם... מה זה הסיטואצי לעשות זה איך מכסחים לה ת'צורה

 םשהם יכולים להתקרב עם מצלמה? במרחק סנטימטרים בלי שהם חוטפים בעיטה במקום שה

עדיף  –איך הרב כהנא היה אומר? זה משפט אלמותי של הרב כהנא ייללו לאחר מכן חודשים... 

 שוויץ אהובה."מדינת ישראל שנואה מאו

 :לינק לתכנית 

 17a5-12-israel/22-https://soundcloud.com/galey 
 

 הסרטון נכלל בדיסק שצורף כנספח ז'.

 

סיפר אחד האורחים  16.2.18בתכנית נוספת של "עוקפים מימין" של המשיבים ששודרה ביום  .88

בתים עם מטעני חבלה, שהיוו  20הפלמ"ח פעולת נקם ופוצץ בתכנית שלאחר רצח הל"ה, ביצע 

 ".פעם ידעו לעשות תגי מחיר" 1שליש מהכפר הערבי. בתגובה ציין המשיב 

 לינק לתכנית:

https://soundcloud.com/galey-israel/16-02-18a-4 
 

 בדיסק שצורף כנספח ז'.הסרטון נכלל 

 

סרטון ובו  1בעמוד הפייסבוק "עוצמה יהודית עם מיכאל בן ארי" פרסם המשיב  20.5.2018ביום  .89

 התבטאויות מסיתות המופנות כנגד הציבור הערבי:

הערבים בחיפה אינם שונים בשום דבר מהערבים בעזה...במה הם "

נגדנו בתוך ...הם עושים כאן מלחמה שונים? שהם פה אויבים מבפנים

המדינה, הדבר הזה קוראים לו, יש לזה שם, קוראים לזה "גיס חמישי" 

 לערבים בחיפה קוראים "גיס חמישי"...

, הם אויבים שלנו, הם רוצים להשמיד "צריך לקרוא לכלב הזה בשמו

אפשר לספור אותם באחוז ופחות אותנו, יש כמובן ערבים נאמנים, אך 

יע הם שותפים מלאים לאחים שלהם לצערנו הרב, רובם המכר מאחוז,

 בעזה..."

את האויב הערבי כאן צריך לומר לו אחת מהשתיים או שאתה נאמן "

 ..."למדינה או שתלך לסוריה

אין דו קיום איתם, אין דו קיום, הם רוצים "אנחנו חייבים להבין, 

... זה הגיס החמישי להשמיד אותנו, זו המטרה שלהם, זה היעד שלהם

 כאן..."

 קישורית לסרטון כפי שפורסם בעמוד: להלן

https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/1978924535515141  / 

 הסרטון נכלל בדיסק שצורף כנספח ז'.

https://soundcloud.com/galey-israel/22-12-17a5
https://soundcloud.com/galey-israel/16-02-18a-4
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/1978924535515141%20%20/
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יסבוק "עוצמה יהודית עם מיכאל בן ארי" סרטון נוסף בו מתבטא פורסם בעמוד הפי 7.7.18ביום  .90

 באופן מסית כנגד הציבור הערבי. בין היתר, אמר המשיב בסרטון: 1המשיב 

 

"אתם יודעים שהבדואים מתחתנים עם הערביות מעזה, מחברון, כל אלה 

באות לפה. הן מקבלות ביטוח לאומי, הן מקבלות לידה בבית חולים על 

חשבוננו, בילדים שלהן אח"כ מקבלים פה כל טוב על חשבוננו.. הם אפילו 

אני חוזר על מה  הבדואים האויבים האלה משרתים בצבא,משרתים בצבא! 

!! מפתים אותם בכסף. אני הבדואים האויבים משרתים בצבא -ומרשאני א

יש איזה . לא סומכים עליהם לרגע -יודע ממקור ראשון, ממי שמשרת איתם

 ! "אג'נדה אם הם ישרתו בצבא הם יהיו נאמנים לנו. לא, הם לא נאמנים לנו

 

 להלן קישורית לסרטון כפי שפורסם בעמוד:

https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2060172800723647 

 הסרטון נכלל בדיסק שצורף כנספח ז'.

 

"עוצמה יהודית עם מיכאל  עמוד הפייסבוקהועלו שני סרטונים אחד אחרי השני ב 11.8.2018ביום  .91

בן ארי" הרצופים התבטאויות קשות וחמורות שיש בהן משום ביזוי השפלה גילוי איבה, עוינות 

 כך: 1וגרימת מדנים כלפי הציבור הערבי. בסרטון הראשון, התבטא המשיב 

רום אוסלו, אני הייתי בעזה, אני גם ד"אני קודם כל רוצה לספר לכם ש

י מראשוני המיישבים של היאחזות נחל גדיד מה הייתי בגוש קטיף, היית

הסתובבנו בחאן יונס ללא שום חשש. למה? כי שהפכה להיות נווה דקלים, 

הם חששו מאיתנו, הם פחדו מאיתנו! אך צריך קודם כל לשנות את 

לא   המשוואה שמי שרק מעז לדבר נגד יהודי, הוא לא חי. הוא לא חי!

ת. הוא לא חי! כיתת יורים הורגים מגרשים אותו, לא שוללים לו אזרחו

 אותו, מחסלים אותו, כמו שערבים מבינים. זו השפה שלהם." 

"היום בערב, אחה"צ ערב שבת, מגיעים אויב באוטובוסים יחד עם שלום 

עכשיו וצועקים 'בדם בראש נפדה את פלסטין' בכיכר מלכי ישראל, כיכר 

את המנהיגים  פחותהם רוצים להשמיד אותנו. לכן ל... רבין בתל אביב

אתם אומרים שזו  שלהם תכניסו לכלא, תשללו אזרחות ותגרשו מהארץ.

וזה מה שצריך לעשות, האויב לא הארץ שלנו? לא יכול להיות שתהיו פה! 

הפנימי אני אומר לכם, בעוצמה יהודית בעיקר עובדת מול האויב הפנימי, 

אומר שהם נאמנים תגידו לי גזענות, גזען? מי שמי שרוצה להשמיד אותנו. 

זה  -'מה? ערבי סתם רוצה רק לאכול, רוצה רק להתפרנס' מזלזל בהם, 

ערבי יש לו שאיפות לאומיות, . לא נכון, ולצערנו הרב אנחנו נראים ככה

 ." הוא צועק אותן, הוא זועק עליהם, הוא מוכן למות עליהם

 להלן קישורית לסרטון כפי שפורסם בעמוד:

https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2060172800723647
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2060172800723647
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https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2133278253413101/ 

 הסרטון נכלל בדיסק שצורף כנספח ז'.

 

 באופן הבא: 1בסרטון שפורסם מיד לאחר מכן, מתבטא המשיב 

"בשעות האחרונות, בתל אביב, במרכז תל אביב מה שנקרא כיכר מלכי ישראל 

אם תרצו כיכר רבין איך שבראש שלכם, זה לא משנה, באמת לא משנה.  -

מגיעים האויב הכי קשה שלנו, וזה האויב הפנימי, האויב שאנחנו רוצים 

להתעלם ממנו, האויב שאנחנו רוצים לטמון את הראש באדמה ולא לראות 

 .."תו, זה האויב של ערביי ישראלאו

 להלן קישורית לסרטון כפי שפורסם בעמוד:

https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2133260513414875/ 

 הסרטון נכלל בדיסק שצורף כנספח ז'.

 

בו התבטא  בעמוד הפייסבוק "עוצמה יהודית עם מיכאל בן ארי"פורסם סרטון  16.9.2018ביום  .92

 כהרגלו באופן מסית כלפי הציבור הערבי. להלן מספר דוגמאות מתוך דבריו של המשיב 1המשיב 

1: 

. הם לא רוצחים כי אין להם עבודה, הם רוצחים כי יש להם עבודה"... .א

את הארץ הזאת שהיא הארץ שלנו,  הם רוצחים כי הם רוצים לרשת

וכדאי שנאמר את זה בפה מלא... אם יש פה כובשים, אם יש פה פולשים, 

 זה האויב הערבי..."

שצריך למחוק לאויב את החשק. ..."...אנחנו בעוצמה יהודית מאמינים .ב

למחוק לאויב את החשק זה אומר להעניש את המשפחה של הרוצח הזה, 

ואם הוא יצא  יך לצאת חי מזירת פיגוע,שהרוצח הזה לא צרזה אומר 

עונש  -או בצורה אחרת. מה שנקרא הוא צריך לעלות על כיסא חשמלי,

 ..."מוות למחבלים, אבל לא בדיבורים אלא במעשים

לבקש מכל בעלי העסקים לפטר היום את "אתה צריך, שלמה נאמן,  .ג

, תפסיק להעסיק את הרוצחים האלהזה באחריותך,  המחבל של מחר.

תפסיק להעסיק את הרוצחים. תפסיקו את הבלוף הזה שאין יהודים 

שמוכנים לעבוד. תשלמו, תשלמו ליהודים הם יעבדו....אתם יודעים מה, 

לא? אז תביאו עובדים זרים מסין, מתאילנד, שבאים לתקופה קצובה 

! אל תעסיקו את הרוצחים הרוצחיםאל תעסיקו את והולכים הביתה. 

 ".ים מאתנו כסף וגם באים לרצוח אותנוהאלה! שהם גם מקבל

אין דו קיום איתם...הם רוצחים אותנו בכל פעם שיש להם הזדמנות. " .ד

. תראו את הערבים! יש להם דו קיום בינם המסקנה היא שאין דו קיום

כל יום בחדשות רצח ברהט, רצח בריינה, רצח באום אל לבין עצמם? 

https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2133278253413101/
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2133260513414875/
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קיום, הרב קודם כל כשמדברים על דו  פחם, ניסיון רצח בלוד, רצח ביפו.

קיום בינם לבין כהנא היה אומר תמיד, בוא נראה את הערבים עושים דו 

 עצמם..."

"שבוע שעבר ביום חמישי ידידי היקר נועם פדרמן נגזר דינו בבית משפט,  .ה

הגיע לשם  הרשיעו אותו, למה? ... כי ערבים זרקו אבנים על יהודים...

הוא רדף אחרי המחבלים, אבנים, הוא לא ברח.  נועם פדרמן, זרקו עליו

ניפץ להם את המכוניות, השחית להם את הרכוש. כדי שידעו שיש 

בבית  במקום לקבל צל"ש בבית משפט, הרשיעו אותושיש מחיר.  מחיר!

משפט את היהודי. אבל נועם פדרמן לימד אותם, שיבדל לחיים ארוכים, 

קדימה הסתער! תמחק  - וףכשהאויב בא לתקוארי פולד לימד אותנו, 

 ..."את האויב!

 להלן קישורית לסרטון כפי שפורסם בעמוד:

https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/267337393894940/?__xts

-_[0]=68.ARCdF98z3oR75Q3HG2yyo8wsDekyQZT4oIGH

-Yzcd0PbnbS3pDPIatNoqZpK-OZhSN_FOul8Myh0c9

7vpb6KANai2uAsilk5162zg0ZCGGnUsdFkrUxadvaq7QkLCWmBBd86UzbCoe

R-itev9P&__tn__=-gdZeK34YCZBbuCwsE42J5Sw_3wSI8sbTJy 

 הסרטון נכלל בדיסק שצורף כנספח ז'.

 

מפלגת עוצמה יהודית פועלת וממשיכה בדרכו של הרב הועלה לרשת סרטון בשם " 7.11.18ביום  .93

 בשער שכם בירושלים. בסרטון, ניתן בין היתר לראות את המשיב בארץ"מאיר כהנא הי"ד 

את האויבים שלנו נשלח למכה, לארץ הקדושה שלהם ו. ץ שלנואומר: " עם ישראל חזר לאר

זה משגע אותם. אני מבין לליבם. אבל זהו, זה הסוף. חזרנו הביתה. ירושלים זה עיר ולסוריה... 

אבל דוד. ירושלים זה בית ראשון, בית שני ועכשיו בית שלישי. ובאמת באמת כואב להם הלב, 

 "יצטרכו לארוז את החפצים שלהם ללכת לארצות שלהם.

ברוך מרזל ובנצי גופשטיין הימין  יחד עם פעילי 1המשיב  ניתן לראות אתבהמשך אותו סרטון 

אנחנו לא נשקוט עד "זה אסון לדורות הבאים. ואומר:  בנגב כפר בדואימה שנחזה כ רקעעל 

 בטח בהשתלטות הבלתי חוקית". שכל האויבים שלנו יסתלקו מהאדמות שלנו,

.com/watch?v=DeNTmWMy2Gwhttps://www.youtube 

 הסרטון נכלל בדיסק שצורף כנספח ז'.

 

סרטון תעמולה של מפלגת "עוצמה  1חשבון הטוויטר של המשיב בפורסם  24.11.2018 ביום .94

על רקע פקק תנועה שנגרם ממחסום כביש לו  נראים המשיבים וברוך מרזליהודית". בסרטון 

הוצמדה הן תמונה של חברי הכנסת הערבים והן תמונה של בית המשפט העליון, מזיזים את 

  ".את בג"ץ שמעכב אותנו ואת האויב הערבי פשוט צריך להזיז הצידההמחסום ואומרים "

 של המשיב:להלן קישורית לפרסום מחשבון הטוויטר 

https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/267337393894940/?__xts_%5b0%5d=68.ARCdF98z3oR75Q3HG2yyo8wsDekyQZT4oIGH-OZhSN_FOul8Myh0c9-DPIatNoqZpKYzcd0PbnbS3p-7vpb6KANai2uAsilk5162zg0ZCGGnUsdFkrUxadvaq7QkLCWmBBd86UzbCoegdZeK34YCZBbuCwsE42J5Sw_3wSI8sbTJy-itev9P&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/267337393894940/?__xts_%5b0%5d=68.ARCdF98z3oR75Q3HG2yyo8wsDekyQZT4oIGH-OZhSN_FOul8Myh0c9-DPIatNoqZpKYzcd0PbnbS3p-7vpb6KANai2uAsilk5162zg0ZCGGnUsdFkrUxadvaq7QkLCWmBBd86UzbCoegdZeK34YCZBbuCwsE42J5Sw_3wSI8sbTJy-itev9P&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/267337393894940/?__xts_%5b0%5d=68.ARCdF98z3oR75Q3HG2yyo8wsDekyQZT4oIGH-OZhSN_FOul8Myh0c9-DPIatNoqZpKYzcd0PbnbS3p-7vpb6KANai2uAsilk5162zg0ZCGGnUsdFkrUxadvaq7QkLCWmBBd86UzbCoegdZeK34YCZBbuCwsE42J5Sw_3wSI8sbTJy-itev9P&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/267337393894940/?__xts_%5b0%5d=68.ARCdF98z3oR75Q3HG2yyo8wsDekyQZT4oIGH-OZhSN_FOul8Myh0c9-DPIatNoqZpKYzcd0PbnbS3p-7vpb6KANai2uAsilk5162zg0ZCGGnUsdFkrUxadvaq7QkLCWmBBd86UzbCoegdZeK34YCZBbuCwsE42J5Sw_3wSI8sbTJy-itev9P&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/267337393894940/?__xts_%5b0%5d=68.ARCdF98z3oR75Q3HG2yyo8wsDekyQZT4oIGH-OZhSN_FOul8Myh0c9-DPIatNoqZpKYzcd0PbnbS3p-7vpb6KANai2uAsilk5162zg0ZCGGnUsdFkrUxadvaq7QkLCWmBBd86UzbCoegdZeK34YCZBbuCwsE42J5Sw_3wSI8sbTJy-itev9P&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/267337393894940/?__xts_%5b0%5d=68.ARCdF98z3oR75Q3HG2yyo8wsDekyQZT4oIGH-OZhSN_FOul8Myh0c9-DPIatNoqZpKYzcd0PbnbS3p-7vpb6KANai2uAsilk5162zg0ZCGGnUsdFkrUxadvaq7QkLCWmBBd86UzbCoegdZeK34YCZBbuCwsE42J5Sw_3wSI8sbTJy-itev9P&__tn__=-R
https://www.youtube.com/watch?v=DeNTmWMy2Gw
https://www.youtube.com/watch?v=DeNTmWMy2Gw
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https://twitter.com/drmichaelbenari/status/1066420122527649793 

 הסרטון נכלל בדיסק שצורף כנספח ז'.

 

ון המלווה בכיתוב בו מתייחס סרט 1 המשיבפורסם בחשבון הטוויטר של  30.11.2018ביום  .95

 לערביי לוד כמי שמטרתם לכבוש את מדינת ישראל מבפנים: ביהמש

אחרי שריפת שלוש מכוניות ומשאית גזם וחסימת שכונת גני אביב, פיצוח "

ממשיך להשתולל גם  הכובש הערבי בלוד .ראש של שוטר בבלוק שהוטח בו

 "!, ישראל צריכה עוצמה יהודיתמדינת ישראל נכבשת מבפנים :היום

 :1 של המשיבלהלן קישורית לפרסום מחשבון הטוויטר 

https://twitter.com/drmichaelbenari/status/1068489939329970182 

 לתיק הראיות. חי" נספחהעתק מהפרסום מצ"ב ומסומן כ

 שצורף כנספח ז'.הסרטון נכלל בדיסק 

בו מצוין  – פורסם בדף הפייסבוק "עוצמה יהודית בראשות מיכאל בן ארי" 1.12.2018 ביום .96

את חברי המועצה  1מכנה המשיב סרטון בו  - 1 מפורשות כי מדובר בדף האישי של המשיב

את הערבים בכלל כ"אויב (, 4:46)דקה  שהצטרפו לקואליציה במועצת העיר לוד "האויב הערבי"

 (.12:10(, ומציין מספר מקומות שלטענתו נכבשו על ידי ערבים )דקה 7:53)דקה  ערבי"ה

 :דף הפייסבוק "עוצמה יהודית בראשות מיכאל בן ארי"לפרסום בלהלן קישורית 

https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/292603488029778/ 

 הסרטון נכלל בדיסק שצורף כנספח ז'.

 

סרטון בו מציין  פורסם בדף הפייסבוק "עוצמה יהודית בראשות מיכאל בן ארי" 23.12.2018 ביום .97

הם בעלי אופי בוגדני ( וכי 13:44-14:50)דקה  הערבים הם אויבמפורשות, בין היתר, כי  1 המשיב

 (.19:00)דקה ורצחני 

 :דף הפייסבוק "עוצמה יהודית בראשות מיכאל בן ארי"לפרסום בלהלן קישורית 

845https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2335527399855/ 

 הסרטון נכלל בדיסק שצורף כנספח ז'.

 

, בתגובה לכתבת חדשות שעסקה בעזיבה של פלסטינים את רצועת עזה כדי לחפש 12.1.19 ביום .98

 "ואם היינו מציגים תוכניתבחשבון הטוויטר שלו:  1 חיים טובים יותר באירופה, פרסם המשיב

כזאת, כתוכנית היחידה שתביא לכאן שלום?! הערבים עם מהגר, לעזור להם, יביא שלווה וטוב 

 "לכולם.

 בחשבון הטוויוטר שלו: 1להלן קישור להתבטאותו של המשיב 

ri/status/1084226479507099648https://twitter.com/drmichaelbena 

https://twitter.com/drmichaelbenari/status/1066420122527649793
https://twitter.com/drmichaelbenari/status/1066420122527649793
https://twitter.com/drmichaelbenari/status/1068489939329970182
https://twitter.com/drmichaelbenari/status/1068489939329970182
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/292603488029778/
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2335527399855845/
https://twitter.com/drmichaelbenari/status/1084226479507099648
https://twitter.com/drmichaelbenari/status/1084226479507099648
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 לתיק הראיות. טי" נספחהעתק מהפרסום מצ"ב ומסומן כ

 

פורסם סרטון מסית נוסף בעמוד הפייסבוק "עוצמה יהודית עם מיכאל בן ארי".  17.1.19 ביום .99

החברים של לפרשת הכאת עצורים על ידי חיילים מחטיבת כפיר: " 1בסרטון התייחס המשיב 

כי הם הולכים לבלות בכלא  תפסו את המחבלים והחטיפו להם קצת מכותהחיילים האלה... 

טוב עשו. כיסחו להם ואני אומר, בבית הבראה שמה, בבילויים שלהם לקראת השחרור שלהם. 

 .."את הצורה קצת, אפילו מעט מידי.

 להלן קישור לסרטון של המשיב מתוך עמוד הפייסבוק: 

https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/318992805385909/?__tn_

R-_= 

 הסרטון נכלל בדיסק שצורף כנספח ז'.

 

ב .100

סבכר בירושלים. בין היתר, אמר סרטון בעקבות הרצח של אורי אנ 1פרסם המשיב  8.2.19 יום

יש פה עם רצחני, אומה רצחנית. אנחנו חייבים את הנקמה והנקמה זה עוצמה המשיב בסרטון: "

.. עם משאיות הם רוצחים אותנו יום יום, יום יום יהודית... רק נקמה של עוצמה יהודית בכנסת.

הם לא מחפשים אדמות  .הם רוצים לחסל אותנו, הם מחפשים את הצוואר שלנויש מעשה רצח. 

ולכן אתם מבינים שאנחנו מתמודדים לכנסת בשביל הילדה הזאת, בשביל הילדים שלנו. הם 

רוצים לשחוט אותנו. זה כבר לא משחק... הנקמה תהיה כשעוצמה יהודית תהיה בכנסת עם 

כשאנחנו נהיה שם הם יראו שאנחנו לא משחקים איתם כמו ליברמן. הם ימצאו עשרה מנדטים. 

ת עצמם בארצות המוצא, והכפר שמהם הם יצאו יהפוך לשדה תעופה. להעיף אותם לארצות א

 המוצא..."

 להלן לינק לסרטון:

https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2011577939144023/?__xt

-s__[0]=68.ARAYHBr5FRgog75F241k4QeKe1QFGxDbJ

uglH9m90ysuBeuUlfJgxniRKpWyTx8W8NxecPylSvTEmHMkjV0YtnsSRyLpkI

5X8i2zAHtyTwuXu8DIJqxUaFm94QEPljD6VTb3WexOAQV1_wL5wKPEPJvY

M6MASKQnq7yyHRZz7MkqyGP2AL4IYcTXl8eaRLb3Y0Gd9QXfWvtTlpris6

-LDFbrRoVSWSeCGW

-8TI4PFyZtEnO61eOFk_8n3RJmIPRHQVWNOSGJmcoO4S6ofnegbvSBttxJD_

-P4v1UJEXLUFIOcIGZffityMwKkDj0xu5Q5uscDxFYKw

R-GozKg&__tn__=-qbwsAsvCxnxINJwXqo 

 ון נכלל בדיסק שצורף כנספח ז'.הסרט

 

הם עושים בנו מה שהם רוצים. : "1נוסף שפרסם באותו יום בפייסבוק, אמר המשיב  בסרטון .101

כל מי שמדבר . כל מי שאומר אחרת משקר. הם מחפשים את הצוואר שלנו, מחפשים את בנותינו

https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/318992805385909/?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/318992805385909/?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2011577939144023/?__xts__%5b0%5d=68.ARAYHBr5FRgog75F241k4QeKe1QFGxDbJ-uglH9m90ysuBeuUlfJgxniRKpWyTx8W8NxecPylSvTEmHMkjV0YtnsSRyLpkIexOAQV1_wL5wKPEPJvY5X8i2zAHtyTwuXu8DIJqxUaFm94QEPljD6VTb3WM6MASKQnq7yyHRZz7MkqyGP2AL4IYcTXl8eaRLb3Y0Gd9QXfWvtTlpris6LDFbrRoVSWSeCGW-8TI4PFyZtEnO61eOFk_8n3RJmIPRHQVWNOSGJmcoO4S6ofnegbvSBttxJD_-P4v1UJEXLUFIOcIGZffityMwKkDj0xu5Q5uscDxFYKw-qbwsAsvCxnxINJwXqo-GozKg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2011577939144023/?__xts__%5b0%5d=68.ARAYHBr5FRgog75F241k4QeKe1QFGxDbJ-uglH9m90ysuBeuUlfJgxniRKpWyTx8W8NxecPylSvTEmHMkjV0YtnsSRyLpkIexOAQV1_wL5wKPEPJvY5X8i2zAHtyTwuXu8DIJqxUaFm94QEPljD6VTb3WM6MASKQnq7yyHRZz7MkqyGP2AL4IYcTXl8eaRLb3Y0Gd9QXfWvtTlpris6LDFbrRoVSWSeCGW-8TI4PFyZtEnO61eOFk_8n3RJmIPRHQVWNOSGJmcoO4S6ofnegbvSBttxJD_-P4v1UJEXLUFIOcIGZffityMwKkDj0xu5Q5uscDxFYKw-qbwsAsvCxnxINJwXqo-GozKg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2011577939144023/?__xts__%5b0%5d=68.ARAYHBr5FRgog75F241k4QeKe1QFGxDbJ-uglH9m90ysuBeuUlfJgxniRKpWyTx8W8NxecPylSvTEmHMkjV0YtnsSRyLpkIexOAQV1_wL5wKPEPJvY5X8i2zAHtyTwuXu8DIJqxUaFm94QEPljD6VTb3WM6MASKQnq7yyHRZz7MkqyGP2AL4IYcTXl8eaRLb3Y0Gd9QXfWvtTlpris6LDFbrRoVSWSeCGW-8TI4PFyZtEnO61eOFk_8n3RJmIPRHQVWNOSGJmcoO4S6ofnegbvSBttxJD_-P4v1UJEXLUFIOcIGZffityMwKkDj0xu5Q5uscDxFYKw-qbwsAsvCxnxINJwXqo-GozKg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2011577939144023/?__xts__%5b0%5d=68.ARAYHBr5FRgog75F241k4QeKe1QFGxDbJ-uglH9m90ysuBeuUlfJgxniRKpWyTx8W8NxecPylSvTEmHMkjV0YtnsSRyLpkIexOAQV1_wL5wKPEPJvY5X8i2zAHtyTwuXu8DIJqxUaFm94QEPljD6VTb3WM6MASKQnq7yyHRZz7MkqyGP2AL4IYcTXl8eaRLb3Y0Gd9QXfWvtTlpris6LDFbrRoVSWSeCGW-8TI4PFyZtEnO61eOFk_8n3RJmIPRHQVWNOSGJmcoO4S6ofnegbvSBttxJD_-P4v1UJEXLUFIOcIGZffityMwKkDj0xu5Q5uscDxFYKw-qbwsAsvCxnxINJwXqo-GozKg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2011577939144023/?__xts__%5b0%5d=68.ARAYHBr5FRgog75F241k4QeKe1QFGxDbJ-uglH9m90ysuBeuUlfJgxniRKpWyTx8W8NxecPylSvTEmHMkjV0YtnsSRyLpkIexOAQV1_wL5wKPEPJvY5X8i2zAHtyTwuXu8DIJqxUaFm94QEPljD6VTb3WM6MASKQnq7yyHRZz7MkqyGP2AL4IYcTXl8eaRLb3Y0Gd9QXfWvtTlpris6LDFbrRoVSWSeCGW-8TI4PFyZtEnO61eOFk_8n3RJmIPRHQVWNOSGJmcoO4S6ofnegbvSBttxJD_-P4v1UJEXLUFIOcIGZffityMwKkDj0xu5Q5uscDxFYKw-qbwsAsvCxnxINJwXqo-GozKg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2011577939144023/?__xts__%5b0%5d=68.ARAYHBr5FRgog75F241k4QeKe1QFGxDbJ-uglH9m90ysuBeuUlfJgxniRKpWyTx8W8NxecPylSvTEmHMkjV0YtnsSRyLpkIexOAQV1_wL5wKPEPJvY5X8i2zAHtyTwuXu8DIJqxUaFm94QEPljD6VTb3WM6MASKQnq7yyHRZz7MkqyGP2AL4IYcTXl8eaRLb3Y0Gd9QXfWvtTlpris6LDFbrRoVSWSeCGW-8TI4PFyZtEnO61eOFk_8n3RJmIPRHQVWNOSGJmcoO4S6ofnegbvSBttxJD_-P4v1UJEXLUFIOcIGZffityMwKkDj0xu5Q5uscDxFYKw-qbwsAsvCxnxINJwXqo-GozKg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2011577939144023/?__xts__%5b0%5d=68.ARAYHBr5FRgog75F241k4QeKe1QFGxDbJ-uglH9m90ysuBeuUlfJgxniRKpWyTx8W8NxecPylSvTEmHMkjV0YtnsSRyLpkIexOAQV1_wL5wKPEPJvY5X8i2zAHtyTwuXu8DIJqxUaFm94QEPljD6VTb3WM6MASKQnq7yyHRZz7MkqyGP2AL4IYcTXl8eaRLb3Y0Gd9QXfWvtTlpris6LDFbrRoVSWSeCGW-8TI4PFyZtEnO61eOFk_8n3RJmIPRHQVWNOSGJmcoO4S6ofnegbvSBttxJD_-P4v1UJEXLUFIOcIGZffityMwKkDj0xu5Q5uscDxFYKw-qbwsAsvCxnxINJwXqo-GozKg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2011577939144023/?__xts__%5b0%5d=68.ARAYHBr5FRgog75F241k4QeKe1QFGxDbJ-uglH9m90ysuBeuUlfJgxniRKpWyTx8W8NxecPylSvTEmHMkjV0YtnsSRyLpkIexOAQV1_wL5wKPEPJvY5X8i2zAHtyTwuXu8DIJqxUaFm94QEPljD6VTb3WM6MASKQnq7yyHRZz7MkqyGP2AL4IYcTXl8eaRLb3Y0Gd9QXfWvtTlpris6LDFbrRoVSWSeCGW-8TI4PFyZtEnO61eOFk_8n3RJmIPRHQVWNOSGJmcoO4S6ofnegbvSBttxJD_-P4v1UJEXLUFIOcIGZffityMwKkDj0xu5Q5uscDxFYKw-qbwsAsvCxnxINJwXqo-GozKg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2011577939144023/?__xts__%5b0%5d=68.ARAYHBr5FRgog75F241k4QeKe1QFGxDbJ-uglH9m90ysuBeuUlfJgxniRKpWyTx8W8NxecPylSvTEmHMkjV0YtnsSRyLpkIexOAQV1_wL5wKPEPJvY5X8i2zAHtyTwuXu8DIJqxUaFm94QEPljD6VTb3WM6MASKQnq7yyHRZz7MkqyGP2AL4IYcTXl8eaRLb3Y0Gd9QXfWvtTlpris6LDFbrRoVSWSeCGW-8TI4PFyZtEnO61eOFk_8n3RJmIPRHQVWNOSGJmcoO4S6ofnegbvSBttxJD_-P4v1UJEXLUFIOcIGZffityMwKkDj0xu5Q5uscDxFYKw-qbwsAsvCxnxINJwXqo-GozKg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2011577939144023/?__xts__%5b0%5d=68.ARAYHBr5FRgog75F241k4QeKe1QFGxDbJ-uglH9m90ysuBeuUlfJgxniRKpWyTx8W8NxecPylSvTEmHMkjV0YtnsSRyLpkIexOAQV1_wL5wKPEPJvY5X8i2zAHtyTwuXu8DIJqxUaFm94QEPljD6VTb3WM6MASKQnq7yyHRZz7MkqyGP2AL4IYcTXl8eaRLb3Y0Gd9QXfWvtTlpris6LDFbrRoVSWSeCGW-8TI4PFyZtEnO61eOFk_8n3RJmIPRHQVWNOSGJmcoO4S6ofnegbvSBttxJD_-P4v1UJEXLUFIOcIGZffityMwKkDj0xu5Q5uscDxFYKw-qbwsAsvCxnxINJwXqo-GozKg&__tn__=-R
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שמעון ולוי אני שואל באנו לכאן לקרוא לזעם, לזעקה. אתכם על דו קיום מזמין את הרצח הבא. 

אחים. איפה אתם? הכזונה יעשו את אחותנו? הם יעשו מה שהם רוצים... רק אתכם אנחנו נעצור 

בתכנית המדינית  את האויבים שלנו צריך להחזיר לארצות המוצא שלהם.את הרצח הבא. 

דים, בלי היחידה של עלייה ובנייה, עקירה ושלום. אנחנו נביא לפה יהודים, אנחנו נבנה פה ליהו

נשלח אותם לרצוח בסוריה, . ואת האויבים שלנו, את הרוצחים האלה, בושה, כי זאת הציונות

 ..."בלבנון, באיראן, בטורקיה

 -ניתן לצפות בסרטון בלינק 

ww.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2172695722786719/?v=2https://w

172695722786719 

 הסרטון נכלל בדיסק שצורף כנספח ז'.

 

העולות כדי הסתה  1 של המשיב שונות בעניין התבטאויות 1 בקשכי בעקבות פניותיו של המ יצויין .102

משנה לפרקליט המדינה לשכת ה העבירהלגזענות ולאלימות באופן המפר את הוראות החוק, 

 למשטרה לצורך המשך טיפול.את הפניות )תפקידים מיוחדים( 

 

למשל מדבר  –בו הוא משתלח בערבים סרטון לעמוד הפייסבוק שלו  1העלה המשיב  16.2.19ביום  .103

מזכיר מתווך ערבי שהוא "מבן העם האויב" ומספר על "כיבוש" העיר התחתית  ,על ערבים בחיפה

מדינת ישראל נכבשת מבפנים צעד אחד צעד בשקט בשקט במקומות שאנחנו " –על ידי ערבים 

של עידוד הגירה של  –מדבר על התכנית המדינית של עוצמה יהודית  1המשיב  לא שמים לב".

אינם שייכים לשום  םהערביהציבור הערבי שישמש כחוטבי העצים ושואבי המים של גרמניה. "

מתייחס  שנה יש העדפה מתקנת ל"אויב הערבי." 30-ש ". טועןארץ, הם באים איפה שיש פרנסה

 ל"מורו ורבו" הרב כהנא.

https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2113471492074535/?__xt

-s__[0]=68.ARAzUJsaQMxu8i0GVYLGmlIti

-zgbdy9ZlLMwWsaMnl0vuIBLmHKKExRT_Nwevcg1ds

-Pp5EpGujlgMq_ZBkd2nj8bpFOt2mseGjB

-NzdD024hbLJdY0NqDHpc2ECyeBUntO

6wk5pvaemSBSzGJr31RYvzMK2TmhVsLGWw_s0dhJTOf_IYwDSTaFRaZT82

-ec_3

qLnM3NNBAZPNImrrAY4bgXDVyx50xhaNanBztoCTAcDhL4BYp9hvu5fLaT

VyMZVl_k6XQRBS5nAfHqOFnjTkZ4NpERgJZix_1Te39wcFodYXsUVyTfmB

n5kyemOIKUQVW0QtyhvbHU1Rn2VJAZyIJI9A89LBtw0_& 

 הסרטון נכלל בדיסק שצורף כנספח ז'.

 

המראיין אמר שהעובדה כשלתכניתו של רזי ברקאי בגלי צה"ל.  1התראיין המשיב  19.2.19ביום  .104

האם רואה  1"זה לא כתם, זה כתר". כשנשאל המשיב  – 1שהם כהניסטים היא כתם ענה המשיב 

https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2172695722786719/?v=2172695722786719
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2172695722786719/?v=2172695722786719
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2113471492074535/?__xts__%5b0%5d=68.ARAzUJsaQMxu8i0GVYLGmlIti-zgbdy9ZlLMwWsaMnl0vuIBLmHKKExRT_Nwevcg1ds-Pp5EpGujlgMq_ZBkd2nj8bpFOt2mseGjB-NzdD024hbLJdY0NqDHpc2ECyeBUntO-s0dhJTOf_IYwDSTaFRaZT826wk5pvaemSBSzGJr31RYvzMK2TmhVsLGWw_ec_3-qLnM3NNBAZPNImrrAY4bgXDVyx50xhaNanBztoCTAcDhL4BYp9hvu5fLaTVyMZVl_k6XQRBS5nAfHqOFnjTkZ4NpERgJZix_1Te39wcFodYXsUVyTfmBn5kyemOIKUQVW0QtyhvbHU1Rn2VJAZyIJI9A89LBtw0&_
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2113471492074535/?__xts__%5b0%5d=68.ARAzUJsaQMxu8i0GVYLGmlIti-zgbdy9ZlLMwWsaMnl0vuIBLmHKKExRT_Nwevcg1ds-Pp5EpGujlgMq_ZBkd2nj8bpFOt2mseGjB-NzdD024hbLJdY0NqDHpc2ECyeBUntO-s0dhJTOf_IYwDSTaFRaZT826wk5pvaemSBSzGJr31RYvzMK2TmhVsLGWw_ec_3-qLnM3NNBAZPNImrrAY4bgXDVyx50xhaNanBztoCTAcDhL4BYp9hvu5fLaTVyMZVl_k6XQRBS5nAfHqOFnjTkZ4NpERgJZix_1Te39wcFodYXsUVyTfmBn5kyemOIKUQVW0QtyhvbHU1Rn2VJAZyIJI9A89LBtw0&_
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2113471492074535/?__xts__%5b0%5d=68.ARAzUJsaQMxu8i0GVYLGmlIti-zgbdy9ZlLMwWsaMnl0vuIBLmHKKExRT_Nwevcg1ds-Pp5EpGujlgMq_ZBkd2nj8bpFOt2mseGjB-NzdD024hbLJdY0NqDHpc2ECyeBUntO-s0dhJTOf_IYwDSTaFRaZT826wk5pvaemSBSzGJr31RYvzMK2TmhVsLGWw_ec_3-qLnM3NNBAZPNImrrAY4bgXDVyx50xhaNanBztoCTAcDhL4BYp9hvu5fLaTVyMZVl_k6XQRBS5nAfHqOFnjTkZ4NpERgJZix_1Te39wcFodYXsUVyTfmBn5kyemOIKUQVW0QtyhvbHU1Rn2VJAZyIJI9A89LBtw0&_
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2113471492074535/?__xts__%5b0%5d=68.ARAzUJsaQMxu8i0GVYLGmlIti-zgbdy9ZlLMwWsaMnl0vuIBLmHKKExRT_Nwevcg1ds-Pp5EpGujlgMq_ZBkd2nj8bpFOt2mseGjB-NzdD024hbLJdY0NqDHpc2ECyeBUntO-s0dhJTOf_IYwDSTaFRaZT826wk5pvaemSBSzGJr31RYvzMK2TmhVsLGWw_ec_3-qLnM3NNBAZPNImrrAY4bgXDVyx50xhaNanBztoCTAcDhL4BYp9hvu5fLaTVyMZVl_k6XQRBS5nAfHqOFnjTkZ4NpERgJZix_1Te39wcFodYXsUVyTfmBn5kyemOIKUQVW0QtyhvbHU1Rn2VJAZyIJI9A89LBtw0&_
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2113471492074535/?__xts__%5b0%5d=68.ARAzUJsaQMxu8i0GVYLGmlIti-zgbdy9ZlLMwWsaMnl0vuIBLmHKKExRT_Nwevcg1ds-Pp5EpGujlgMq_ZBkd2nj8bpFOt2mseGjB-NzdD024hbLJdY0NqDHpc2ECyeBUntO-s0dhJTOf_IYwDSTaFRaZT826wk5pvaemSBSzGJr31RYvzMK2TmhVsLGWw_ec_3-qLnM3NNBAZPNImrrAY4bgXDVyx50xhaNanBztoCTAcDhL4BYp9hvu5fLaTVyMZVl_k6XQRBS5nAfHqOFnjTkZ4NpERgJZix_1Te39wcFodYXsUVyTfmBn5kyemOIKUQVW0QtyhvbHU1Rn2VJAZyIJI9A89LBtw0&_
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2113471492074535/?__xts__%5b0%5d=68.ARAzUJsaQMxu8i0GVYLGmlIti-zgbdy9ZlLMwWsaMnl0vuIBLmHKKExRT_Nwevcg1ds-Pp5EpGujlgMq_ZBkd2nj8bpFOt2mseGjB-NzdD024hbLJdY0NqDHpc2ECyeBUntO-s0dhJTOf_IYwDSTaFRaZT826wk5pvaemSBSzGJr31RYvzMK2TmhVsLGWw_ec_3-qLnM3NNBAZPNImrrAY4bgXDVyx50xhaNanBztoCTAcDhL4BYp9hvu5fLaTVyMZVl_k6XQRBS5nAfHqOFnjTkZ4NpERgJZix_1Te39wcFodYXsUVyTfmBn5kyemOIKUQVW0QtyhvbHU1Rn2VJAZyIJI9A89LBtw0&_
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2113471492074535/?__xts__%5b0%5d=68.ARAzUJsaQMxu8i0GVYLGmlIti-zgbdy9ZlLMwWsaMnl0vuIBLmHKKExRT_Nwevcg1ds-Pp5EpGujlgMq_ZBkd2nj8bpFOt2mseGjB-NzdD024hbLJdY0NqDHpc2ECyeBUntO-s0dhJTOf_IYwDSTaFRaZT826wk5pvaemSBSzGJr31RYvzMK2TmhVsLGWw_ec_3-qLnM3NNBAZPNImrrAY4bgXDVyx50xhaNanBztoCTAcDhL4BYp9hvu5fLaTVyMZVl_k6XQRBS5nAfHqOFnjTkZ4NpERgJZix_1Te39wcFodYXsUVyTfmBn5kyemOIKUQVW0QtyhvbHU1Rn2VJAZyIJI9A89LBtw0&_
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2113471492074535/?__xts__%5b0%5d=68.ARAzUJsaQMxu8i0GVYLGmlIti-zgbdy9ZlLMwWsaMnl0vuIBLmHKKExRT_Nwevcg1ds-Pp5EpGujlgMq_ZBkd2nj8bpFOt2mseGjB-NzdD024hbLJdY0NqDHpc2ECyeBUntO-s0dhJTOf_IYwDSTaFRaZT826wk5pvaemSBSzGJr31RYvzMK2TmhVsLGWw_ec_3-qLnM3NNBAZPNImrrAY4bgXDVyx50xhaNanBztoCTAcDhL4BYp9hvu5fLaTVyMZVl_k6XQRBS5nAfHqOFnjTkZ4NpERgJZix_1Te39wcFodYXsUVyTfmBn5kyemOIKUQVW0QtyhvbHU1Rn2VJAZyIJI9A89LBtw0&_
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2113471492074535/?__xts__%5b0%5d=68.ARAzUJsaQMxu8i0GVYLGmlIti-zgbdy9ZlLMwWsaMnl0vuIBLmHKKExRT_Nwevcg1ds-Pp5EpGujlgMq_ZBkd2nj8bpFOt2mseGjB-NzdD024hbLJdY0NqDHpc2ECyeBUntO-s0dhJTOf_IYwDSTaFRaZT826wk5pvaemSBSzGJr31RYvzMK2TmhVsLGWw_ec_3-qLnM3NNBAZPNImrrAY4bgXDVyx50xhaNanBztoCTAcDhL4BYp9hvu5fLaTVyMZVl_k6XQRBS5nAfHqOFnjTkZ4NpERgJZix_1Te39wcFodYXsUVyTfmBn5kyemOIKUQVW0QtyhvbHU1Rn2VJAZyIJI9A89LBtw0&_
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2113471492074535/?__xts__%5b0%5d=68.ARAzUJsaQMxu8i0GVYLGmlIti-zgbdy9ZlLMwWsaMnl0vuIBLmHKKExRT_Nwevcg1ds-Pp5EpGujlgMq_ZBkd2nj8bpFOt2mseGjB-NzdD024hbLJdY0NqDHpc2ECyeBUntO-s0dhJTOf_IYwDSTaFRaZT826wk5pvaemSBSzGJr31RYvzMK2TmhVsLGWw_ec_3-qLnM3NNBAZPNImrrAY4bgXDVyx50xhaNanBztoCTAcDhL4BYp9hvu5fLaTVyMZVl_k6XQRBS5nAfHqOFnjTkZ4NpERgJZix_1Te39wcFodYXsUVyTfmBn5kyemOIKUQVW0QtyhvbHU1Rn2VJAZyIJI9A89LBtw0&_


 

35 
 

 

. לטענת שהוא רואה עצמו כתלמידו של הרב כהנאאת עצמו כממשיכו של הרב כהנא השיב 

כשנשאל  אמר אמירות גזעניות כמו שמייחסים לו אלא אמירות מפוכחות."כהנא "לא , 1המשיב 

 לגבי תכניתו המדינית ציין שיש לגרום לציבור הערבי בארץ להגר לגרמניה. 

https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7

-%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%94

%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%A8 

 הסרטון נכלל בדיסק שצורף כנספח ז'.

 

ביא ל"ליבוי הלמים באופן גזעני, אשר יש בו כדי התבטא עשרות פע 1מהאמור ברור כי המשיב  .105

כפי שנפסק בפרשת אתני המביא איבה ומדנים ומעמיק תהום" ) -על יסוד לאומייצרים שיטתי 

מצהיר בבירור על כוונתו לגרש את כלל הערבים מהארץ, אשר לדעתו  1. המשיב השנייה( ניימן

אינם נאמנים וכל מטרתם היא להשמיד את המדינה, ומבצע פעולות רבות אשר מבהירות כי 

 בכוונתו להגשים את האמור.

 

 2יב המש

 עיקרי הדברים

 ראוי להדגיש דברים אלה:בפתח הדברים  .106

  בעבירה של הסתה בין היתר בשלל עבירות, הינו עבריין מורשע, אשר הורשע  2המשיב

של שלל הרשעותיו,  ןלאור 2. יש לבחון את כלל התבטאויותיו ומעשיו של המשיב לגזענות

 ותהעילאחת היא  – ובפרט ההרשעות בסעיפי חוק העונשין הנוגעים להסתה לגזענות

 מתבקשת פסילתו כמועמד לכנסת. ןשבגינ

  ואת העובדה שהוא פועל לפי אינו מסתיר את האידאולוגיה הגזענית המנחה אותו,  2המשיב

 דרכו של "מורו ורבו" הרב כהנא.

  לא נמנע מביצוע עבירות על מנת להשיג את מטרותיו. כך, למשל, פועל באלימות ו 2המשיב

כאשר הוא נוקט אלימות והופך דוכנים בשוק בחברון כדי  2תועד המשיב  2015בפברואר 

 להטיל אימים על הפלשתינים. 

  לח"כ עיסאווי פריג' כמרגל אך  2בנאום שנשא באחת האזכרות לרב כהנא התייחס המשיב

אחוזים של הערבים הם נאמנים למדינת  99-נו לא בנט שאומר שאנחבשל מוצאו וציין "

 "יפים, אנחנו לא מתחנפים, אנחנו אומרים את האמת...יאנחנו לא מתייפ... ישראל

  מתייחס לערבים כאל אויבים שיש לפעול לסילוקם מהארץ. כך, הוא ציין כי הוא  2המשיב

יותר טוב תכנית לעידוד . אויביםאך לא כזאת שמספחת מאות אלפי "בעד ריבונות, 

 ..."הגירה

  מה ההבדל בין הרב כהנא ציין כך: " 2באחד הראיונות יצא המרצע מן השק כאשר המשיב

 ."ההבדל הגדול הוא שלנו פותחים מיקרופונים יותרמעבר לזה שהיה מנהיג וגדול.  לבינינו?

 

https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%A8
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י יש בהן הסתה אשר מבהירים כ 2להלן יפורטו התבטאויותיו, מעשיו והרשעותיו של המשיב  .107

 לגזענות וקעקוע של יסודות המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית.

 

 2פירוט התבטאויותיו ומעשיו של המשיב 

 "ךככהנא ובזכות דרכה של תנועת הרב בזכות רעיונותיו של  2המשיב מזה שנים ארוכות מתבטא  .108

 צאה מחוץ לגדרי ההליך הדמוקרטי הלגיטימי. כרזה כארגון טרור והושהוגזענית תנועה  -

לפני רצח רבין ספורים החל את פעילותו ב"כך" כנער, והתפרסם כשהצטלם שבועות  2המשיב  .109

כשהוא אוחז בסמל רכבו של ראש הממשלה דאז ואומר: "כמו שהגענו לסמל הזה, אנחנו יכולים 

 להגיע לרבין".

https://www.youtube.com/watch?v=oWD3MpPR5ZE 
 

 נכלל בדיסק נספח ז'.סרטון ה

 

. בשמונה כתבי אישום 53-כעשרות פעמים והוגש נגדו  2נעצר המשיב במהלך פעילותו הפוליטית  .110

כתובות נגד ביקור ון שריסס ומקרקעין כי, בין היתר בהשחתת פני 2 מהם אף הורשע המשיב

לשוטר בעת מילוי תפקידו בהתפרעויות לאחר לווייה של נרצח  האפיפיור בישראל, בהפרעה

להלן בפיגוע ואף בתמיכה בארגון טרור ובהסתה לגזענות בשל הפצה של מדבקות "כהנא צדק". 

נים העומדים בניגוד , המלמדות על התבטאויות ומעשיו המסוכ2פירוט הרשעותיו של המשיב 

 א לחוק יסוד הכנסת.7לסעיף 

הואשם  2המשיב התקיימה הפגנה מול מטה משטרת מחוז ירושלים במגרש הרוסים.  2.8.95 ביום .111

 2 משיבלשעמד על כך ב"כ התביעה . לחוק העונשין 152 ףהתפרעות לפי סעישל  הבעבירוהורשע 

התנהגות פסולה במקום ציבורי, ו הציבורייש הרשעות קודמות רבות בעבירות של הפרת הסדר 

בעבירה של העלבת עובד ציבור בעבירה של השחתת פני מקרקעין ובעבירה של החזקת חומר 

התחייבות וכן חתימה על  מאסר תמורתואו קנס נגזר  2על המשיב . תעמולה לטובת ארגון טרור

 .מנע מלעבור עבירהיעצמית לה

 4לסעיף  בניגוד בהחזקת חומר תעמולה לטובת ארגוני טרור  2הורשע המשיב  2.11.97 ביום .112

 (.2156/96)ת"פ  לחוק העונשין 287לסעיף  ובהפרת הוראה חוקית בניגודלמניעת טרור  לפקודה

 500 -מלאי של כוכן  כרוזים של תנועת "כך" נמצאו 2 שיבכי בביתו של המקבע בית המשפט 

 .כהנא צדק""הרב מדבקות )"סטיקרים"( נושאות הכיתוב 

 הביאו מחבריו את עיקרי משנתו של הרב כהנא כפי הבנתם: כרוז שנמצא אצל המשיב ב

 "כל השנים צעק הרב כהנא הי"ד מעל כל במה אפשרית:
 חייבים לגרש את האויב הערבי.* 
 אמרו עליו שהוא גזען.  -
 

 * הבעיה הדמוגרפית תהפוך בסופו של דבר לטרור מסוכן. 
 שיסט.אמרו עליו שהוא פ -
 

* הערבים לא יסתפקו ביהודה שומרון ועזה, זה לא יספיק להם, הם רוצים את 
 ירושלים, תל אביב וחיפה. 

 אמרו עליו שהוא איש מלחמה, שונא שלום.  -

https://www.youtube.com/watch?v=oWD3MpPR5ZE
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 עכשיו כולם יודעים, הרב כהנא צדק.

 
 , או כהנא או ערפאת. או אנחנו או הם נהפתרון עדיין בידינו, אפשר וצריך להחליט:

       
  קוממיות ישראל 

 ["2 שיב]מס' הטלפון של המ
 

ידי "נוער קוממיות -חתום על כותרתו "יום שחרור ירושלים"ו 2נמצא אצל המשיב נוסף ש כרוז .113

והוא קורא "לגרש את אויבנו הערבים ושמו  2שיב ישראל" ולאחריו מופיע מס' הטלפון של המ

 2 שיבכנסיות הטומאה מירושלים...". הממירושלים, להוריד את המסגדים מהר הבית, לסלק את 

הודה בעדותו כי כרוזים אלה "הם שלו" וכי מספר הטלפון המוזכר בהם הוא מספר הטלפון הנייד 

 שלו. 

מדבקות לצורכי  500על פסק הדין, ציין בית המשפט כי המשיב הכין  2המשיב  שהגישערעור ב .114

, המהווה סכנה ממשית לשלום הציבורתעמולה לארגון המוגדר ארגון טרור, דהיינו, ארגון 

הוחמר עונשו של והערעור על ההרשעות באישומים נדחה. עקב ערעור המדינה על קולת העונש 

לבית המשפט העליון נדחתה )רע"פ  2בקשת רשות ערעור שהגיש המשיב  .(1175/95)ע"פ  2 המשיב

67/99.) 

, עבירה על ציבור העלבת עובדל הורשע בבית משפט השלום בירושלים בשתי עבירות ש 2 יבהמש  .115

( 4)א()216, עבירה על סעיף התנהגות פסולה במקום ציבורילחוק העונשין ובעבירה של  288סעיף 

, ובקשת רשות (1156/97)ע"פ  לבית המשפט המחוזי נדחה יבלחוק העונשין. ערעורו של המש

  .נדחתה גם היא( 1941/98)רע"פ לעליון  ערעור

החזקת פרסום גזעני, פרסום הסתה לגזענות ותמיכה בעבירות של  2המשיב  הורשע 2007בשנת  .116

   :בארגון טרור

ע קריאות "ערבים יכרוז "ערבים החוצה" והשמהניף  2המשיב  - פרסום הסתה לגזענות

  .החוצה"

אין ערבים אין הנושאות כיתוב "מדבקות היו ברכבו עליו נסע  2המשיב  - הסתה לגזענות

"כהנא צדק". בית המשפט ציין כי האמירה "אין ערבים אין פיגועים" היא אמירה -ו פיגועים"

שיש בה הסתה לגזענות: "ביטוי היוצר זיקה בין לאום שלם ללא אבחנה בפרטיו ובין מעשים 

נפשעים הוא ביטוי מסליד ומבזה הראוי להוקעה. האשמה לפיה כלל הערבים נושאים 

ים הם כציבור ל"ענישה" קיבוצית של היעלמות, כאשר היא באחריות לפיגועים, וכי לכן ראוי

)האשמה( מופצת ברבים, כבמקרה דנן, מהווה ביזוי, גילוי איבה, עויינות וגרימת מדנים כלפי 

 .ציבור, כהגדרת "גזענות" בחוק."

 המודעות האמורות - החזקת מודעות שיש בתוכנן משום פרסום גזעני ותמיכה בארגון טרור

. מטה כהנא צדק"... או אנחנו או הם. יש פתרון: לגרש את האויב הערבי. ב: "כיתוהנושאות 

ביהמ"ש עמד על כך שהקריאה לגירוש, אף שהיא מסויגת ל"אוייב הערבי", היא קריאה 

שמסרים של גזענות, עויינות ואלימות  טמונים בה. כן ציין ביהמ"ש כי נכון אמנם שהכרוז 

ולו, אלא ל"אוייב" שבקרבו, ברם, נוכח התוצאה אליה אינו קורא לגירוש הציבור הערבי כ

דומה כי כוונתו האמיתית של הכרוז היא  –"אנחנו" בלבד ולא "הם"  –שואף הגירוש להגיע 

סיון, מתוחכם יהוספת המילה "אויב" אינה אלא נלגרש את הערבים כולם. עוד צוין כי 
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אמירה זו כשהיא באה  וכיהאמיתיים במידת מה, לעדן את המסר הגזעני ולהסוות את פניו 

אגב קישורה המוחלט לבית מדרשו של הרב כהנא, שתנועתו, השעונה על אידיאולוגיה של 

כארגון טרוריסטי, ובתוספת חיזוקה )של האמירה( במלים "כהנא  1994גירוש, הוכרזה בשנת 

 לחוק העונשין.  א'144 בסעיףצדק", אינה מלמדת אלא על גזענותה, כהגדרתו של המושג 

לא הסתייג למעשה מתוכנם של הכרוזים,  2המשיב בית המשפט ציין בהכרעת הדין כי 

השלטים, המידבקות והאמירות האחרות שבאו מפיו כפי שהללו מפורטים בכתב האישום 

 .הסדורהגילה הזדהות עם תוכנם בהיותם תואמים את משנתו  אלא

 

שעניינם הליכים  הרשעות קודמות ושני רישומים פליליים 12כי למשיב  בגזר הדין צוין

שהסתיימו בלא הרשעה בעבירות של הפרת הסדר, החזקת חומר תעמולה לטובת ארגון טרור, 

ו על המשיב נגזר צ .הפרת הוראה חוקית, השחתת פני מקרקעין וגילוי הזדהות עם ארגון טרור

 . על תנאימאסר וכן ירות לתועלת הציבור ש

 :2007משנת  בגזר הדין כך ציין בית משפט השלום

אמירות שיש בהן משום הסתה לגזענות, לא פסו עדיין, לצערי, "

 ממקומותינו, והן ממשיכות לרחף כצל שחור ומאיים. 

השיח הציבורי רווי לצערי באמירות גזעניות שחברה בת תרבות החפצה חיים 

 אסור לה שתישא אותן. 

כוחן של מילים שהקשרן הסתה וגרימת ריב ומדנים בין בני אדם שרוי עימן 

לאורך זמן. הן מופצות ברבים אל האוויר, כזרעים, וסובבות בו עד שהן 

נוחים לקליטתם, ונובטות ניקלטות, בבוא היום, אצל חלקים מהציבור ה

 לכלל מעשים קשים. 

לפיכך, מוטל גם על בתי המשפט לתת ביטוי נחרץ וחד משמעי להוקעתה של 

  ..החברה אמירות כאלה על דרך תגובה משפטית נאותה.

אופי העבירות לרקע אישיותו של הנאשם, מידת היבלטותו בקרב הציבור 

את המקרה אל מחוץ לד' המאמין בדרכו, והרשעותיו הקודמות, מוציאים 

 "אמות תחום תחולתו של החריג בדבר אי הרשעה.

ע"פ  -הערעור במחוזי , 2225/03ם( -ת"פ )י -בבית משפט השלום הדין הכרעת הדין וגזר 

 .9066/08רע"פ  -, רשות הערעור בעליון 2065/08

 

להתקרב לביתו של היועץ המשפטי  2לאסור על המשיב בית משפט השלום החליט  2002 בשנת .117

מטר. ההחלטה ניתנה  200לממשלה דאז, מר רובינשטיין, ולמקום בו הוא מתפלל ברדיוס של 

בתנאים מגבילים, בעקבות הגשת תלונה מטעם  2בעקבות פניית המשטרה לשחרר את המשיב 

הגות העלבת עובד ציבור והתניוחס חשד של  2היועץ המשפטי של הממשלה למשטרה. למשיב 

, שהיה בחברתו עוד אדם, קרא ליועץ המשפטי 2 . על פי החשד, המשיבפסולה במקום ציבורי

לממשלה קריאות גנאי אלה: "רוצח, זבל, דם יהודים על הידיים שלך, מה אתה הולך לבית 

שהוגש לבית המשפט . ערר (9254/02 –)החלטת בית משפט השלום  הכנסת, תוריד את הכיפה"

 .(1543/02ים( ))בש  נדחההמחוזי 

 

http://www.nevo.co.il/law/74903/144a
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במהלך מסע תו של אלעזר ליבוביץ' ז"ל. יהלווי במסע 2יב , השתתף המש28.7.2002ביום  .118

ההלוויה, פרצו חלק מהנקהלים לחצרות של תושבים ערביים, ניפצו שמשות, חיבלו ברכוש רב 

תקפו  בשעה ששניים מהנקהלים. וכן תקפו שוטרים וחיילים שעסקו באבטחת מסע ההלוויה

 ובכך הפריע לו בשעת מילוי תפקידו.בכתפיו של אותו שוטר  2 יבאת אחד השוטרים, משך המש

לחוק  273, עבירה לפי סעיף שוטר בשעת מילוי תפקידו תקיפתב 2 משכך, הואשם המשיב

במסגרת הסדר טיעון . העונשין לחוק 152, עבירה לפי סעיף התפרעותבו 1977-העונשין, התשל"ז

, תפקידו מילויהפרעה לשוטר בשעת עבירת כתב אישום מתוקן, בו יוחסה לו  2 יבשהוגש נגד המ

, תוך שבית המשפט מציין עליו עונש של שירות לתועלת הציבורוהושת  הורשע 2בלבד. המשיב 

כי ו ,תיקים פליליים רביםוכי נפתחו נגדו  גיליון הרשעות קודמות יבהביא בחשבון כי למשכי 

. וקלות דעת כלפי המשמעות הפוטנציאלית הטמונה במעשיו העברייניםפגין אדישות ה המשיב

 -מחוזי , 5135/01ת"פ  -בית משפט השלום )  שהגיש המשיב בעניין, נדחתה.בקשת רשות ערעור 

 .(12009/04רע"פ -ובעליון  8740/04ם( -פ )יע"

 
מניעת טרור,   לפקודת 6יצא מלפני מפכ"ל משטרת ישראל צו זמני מכוח סעיף  28.8.2002ביום  .119

יתן נ . ימים מספר לאחר מכןהםלסגירת משרדי תנועת "כך" בירושלים ולעיקול כל רכוש המצוי ב

שהחזיק במשרדים  – 2המשיב ידי המפכ"ל צו לסגירת משרדים אלה למשך שישה חודשים. -על

פעמיים )לבית המשפט המחוזי ולבית המשפט העליון(  המפכ"לערער על החלטת  -האמורים 

הוא מי  2המשיב כי  2הפעמים. בערעור לבית המשפט המחוזי ציין ב"כ המשיב  יחה בשתונד

. בפסק הדין בערעור לבית המשפט מאמין בתורתו של הרב כהנא שהחזיק במשרדים וכי הוא

תמונות שמופיעים בהן איתמר בן גביר, נועם פדרמן העליון צוין כי במשרדים האמורים נמצאו 

; דגל צהוב שחור ועליו תמונת הרב כהנא והכיתוב ת חומרי תעמולהוברוך מרזל במהלך הפצ

חוברת תמיכה "; רוצים ממשלה שתחסל את כולם"; כרוז שכתוב בו "כהנא צדק –כולנו כהנא "

למעשה הרצח שביצע ברוך גולדשטיין שכותרתה "ברוך פודה ומציל"; חומר פרסומי רב בנוגע 

מכל אלה בית המשפט קבע כי ועוד כיוצא באלה חומרים. לפעילות "כך" והאידאולוגיה שלה 

עולה שהמשרדים אכן שימשו לפעילותו של הארגון הטרוריסטי תנועת "כך" ולהפצת תורתה של 

הפצת מסרים גזעניים,  –הפעילות שבוצעה במשרדים שנסגרו כן צוין בפסק הדין כי  תנועה זו.

אין  –ידי "מטה -ת כולם", החתומה עלאלימים ומסוכנים, כגון הקריאה ל"ממשלה שתחסל א

היא  –ערבים אין פיגועים" או החזקת החוברת המביעה תמיכה במעשיו של ברוך גולדשטיין 

היא ופעילות המתבטאת בהכנת חומר תעמולה אשר מסריו מסיתים לאלימות ולגזענות 

בחומר  אין לנתק את המסר הכלולהמכשירה את הקרקע לנביטתה של הפעילות האלימה עצמה. 

ואת הסיכון הגלום בפעילות המתבצעת במשרדים מהסכנה  שיבשנתפס במשרדיו של המ

 . לשלום הציבור הנגרמת מפעילותו של ארגון טרוריסטי

 
תמיכה בארגון  משפט השלום בירושלים באשמת ביצוע עבירה של-הועמד לדין בבית 2 יבהמש .120

פי הנטען בכתב האישום, ביום -על .למניעת טרור )ז( לפקודה-)ג( ו4סעיף  עבירה לפי - טרוריסטי

מנת לערוך שם -הגיעו עשרות אלפי יהודים לרחבת הכותל שבעיר העתיקה בירושלים על 21.7.99

או בסמוך לכך החלו להתפתח מהומות בין מוסלמים לבין  21:00תפילות תשעה באב. בשעה 

תוך רחבת הר הבית כרוזים בהם יהודים לא הרחק מהר הבית. במהלך המהומות החלו לנשור אל 

 נכתב, כי אין להסתפק בפעולות הצום והקינה הרגילות. בהמשך, צוינו בכרוזים הדברים הבאים:
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 "מי באמת כואב את שליטתם של אויבנו הערבים, 
 על הר בית מקדשנו???

 הגיע הזמן, לא להסתפק בבכי ומספד
 לפעול!!! –הגיע הזמן 

 למען הורדת הזרים מהר הבית!
 למען תפילת יהודים במקומות המותרים בהר קודשנו!

 למען העברת השיקוץ המשומם לסעודיה או אירן!
 למען בנית בית המקדש השלישי!!!

 ]ההדגשות במקור[  "...אין זמן
  

ובתחתיתם הופיע מספר הטלפון הנייד של ידי "פעילי כך לשעבר" -כרוזים היו חתומים עלה

הפיץ את הכרוזים בין קהל המתפללים  יבהמשעוד נטען בכתב האישום, כי  .2 יבהמש

, וכי בהמשך, בעת שהמתפללים היהודים הורחקו חזרה אל רחבת הכותל, היהודים במקום

 החזיק הוא בידיו חבילה של כרוזים ושאל: "מי רוצה לחלק את הכרוזים ברחבת הכותל?".

 

בעבירות שיוחסו לו בכתב  2 יבבירושלים את המשמשפט השלום -הרשיע בית 16.5.04ביום 

עונש של שלושה חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות. כן נגזר עליו והאישום 

בת"פ  יבהופעל בחופף עונש מאסר על תנאי בן שלושה חודשים, אשר הוטל על המש

 3ה של עונש מאסר על תנאי של ארבעה חודשים לתקופ יב. בנוסף נגזר על המש2156/96

, נתן דעתו 2 יבהשלום לגזור את דינו של המשיצוין כי בבוא בית משפט  .(3021/99)ת"פ שנים 

מנע ולכך שנ הורשע בעבר בעבירה של תמיכה בארגון טרור 2משיב שהעובדה בין היתר, ל

 .מלהביע חרטה על מעשיו

בקשת רשות (. 9050/05)ע"פ  דחהנ המשפט המחוזי בירושלים-יתלב 2שהגיש המשיב ר וערע

 .(3344/06)רע"פ  .גם היא לבית המשפט העליון נדחתה 2הגיש המשיב הערעור ש

 
ולאחרים ו בטענה כי על כוחות המשטרה לאפשר ללבג"ץ עתירה  2הגיש המשיב  2010בשנת  .121

העונים  עם דגלי כהנא, מנהיגה לשעבר של תנועת "כך"לצעוד בהפגנה במרכז העיר ירושלים 

דגל ובו תמונת הרב כהנא, ובצדו השני, הרב כהנא צדק. הם לא  –כהנא "דגלי הרב  –לתיאור 

בנימוק כי הנפת דגלי כהנא בתהלוכה  וגורמי המשטרה סרבו לבקשתש זאת לאחר, ישברו אותנו"

)ז( לפקודה בהיותה מעשה שיש בו משום גילוי 4שהינם דגלי תנועת "כך", מהווה עבירה על סעיף 

 .(בן גביר נ' מפקד מחוז ירושלים 333/09)בג"ץ  רה נדחתההעתיהזדהות עם ארגון טרור. 

 
ברור כי המדובר באדם שאינו בוחל בהתנהגות עבריינית כדי לפעול  2משלל הרשעותיו של המשיב  .122

המשיך בהתנהגותו האלימה, למשל כאשר התפרע יחד עם  2להשגת מטרותיו הגזעניות. המשיב 

 ם שלא להופיע בעיר אריאליעל קריאת אמנ בעת הצגה בתיאטרון הקאמרי, כמחאה 1המשיב 

 . לעיל( 62 )ראו סעיף

 
בהפגנה בבת ים תחת הכותרת "רוצים  2השתתף המשיב  2010בדצמבר לעיל,  63כמתואר בסעיף  .123

 בת ים יהודית". בהפגנה הושמעו קריאות גזעניות נגד ערבים ש"לוקחים את הבנות שלנו". 

 

שמטרתה הייתה לאיים על תושביה המוסלמים של  2011נטל חלק בצעדה ביפו בשנת  2המשיב  .124

 לעיל.  64יפו, כפי שתואר בסעיף 
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היה מעורב בהקמת משמר  2, אף המשיב 1המשיב  שללעיל, בהקשרו  65בסעיף כפי שפורט  .125

רום תל יתה להטיל אימים על מבקשי מקלט המתגוררים בדיה , שמטרתו2011השכונות בשנת 

אביב ו"לקחת את החוק לידיים" במקום שבו לדידם של המשיבים המשטרה לא ביצעה את 

 תפקידה. 

 
 2על מצעד הגאווה בירושלים. המשיב כמחאה  –את מצעד הבהמות  2011ארגן בשנת  2 המשיב .126

ארגן מפגן של חמורים תוך שהם מתארים את מצעד הגאווה כמצעד תועבה  יחד עם ברוך מרזל

 תיאר את מצעד הגאווה כפרובוקציה. 2של סוטים. המשיב 

 להלן קישור לסרטון:

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/223544 

 ספח ז'.הסרטון נכלל בדיסק נ 

 

כתבה תחת הכותרת "איתמר בן גביר כפי שלא הכרתם מעולם".  2שודרה בערוץ  25.7.11ביום  .127

כי הוא שואף לבניית בית המקדש ושכנשאל איך יעשה זאת אם יש משהו  2בכתבה מציין המשיב 

". כשנשאל "האם יקרה נס וזה אחר כיום על הר הבית הוא מציין "כרגע, הדגש הוא על הכרגע

" לא, נסיים לא קורים כל כך מהר, אנחנו צריכים לעבוד על זה." הוא מתאר  –יעלם" הוא משיב 

 וגיבור. את כהנא כמורו ורבו ועל ברוך גולדשטיין הוא מציין שהוא צדיק 

be.com/watch?v=gT515UzzaSghttps://www.youtu 

 נכלל בדיסק נספח ז'.סרטון ה

 

באתר "מאקו" מצהיר המשיב כי  6.11.12בכתבה שכותרתה "הכוכב של הימין הקיצוני" מיום  .128

 .דמויות המופת שלו, שתמונותיהן תלויות בביתו הם הרב כהנא וברוך גולדשטיין

 להלן קישורית לכתבה האמורה:

-index/category1/Article-people/list-https://www.mako.co.il/tv

2f4061564b4da31006.htm 
 

 נכלל בדיסק נספח ז'.סרטון ה

 

עד מתי "אומר  2המשיב נראה כתבה ב ."עוצמה לישראל"על כתבה  2שודרה בערוץ  9.1.13ביום  .129

מצליחים להסתיר עד הסוף את  אהם ]הערבים[ ל"וכן  "?ימשיך האויב להיות בבית הנבחרים

, אנחנו בעלי הבית בעיר הזאת !בו למי שיאיים על ילדים קטנים אנחנו נטפ" ,"השנאה שלהם

 מתקרב בצורה מאיימת לפלסטיני תושב חברון  2נראה המשיב בסרטון . "]חברון[

https://www.youtube.com/watch?v=AT7E6OHl6Y4 

  

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/223544
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/223544
https://www.youtube.com/watch?v=gT515UzzaSg
https://www.youtube.com/watch?v=gT515UzzaSg
https://www.mako.co.il/tv-people/list-index/category1/Article-2f4061564b4da31006.htm
https://www.mako.co.il/tv-people/list-index/category1/Article-2f4061564b4da31006.htm
https://www.youtube.com/watch?v=AT7E6OHl6Y4
https://www.youtube.com/watch?v=AT7E6OHl6Y4
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כדי לקרוא  2013לכלא עופר בפברואר  1הגיע יחד עם המשיב  2לעיל, המשיב  72כפי שצוין בסעיף  .130

 לאסירים הפלסטיניים השובתים רעב להמשיך לשבות עד שימותו. 

 

 המשיב נשאל 2 למשיב שהוקדש 2014 ממרץ דאום חנוך עם "המתנחל" הטלוויזיה בסדרת בפרק .131

  .בסגנון אולי אלא בדעות לא הוא השינוי – שיבה הוא א.נכה בענין התמתן הוא אם 2

בר על הצעתו של הרב יד 2המשיב הוא נראה באזכרה לכהנא אליו הוא מתייחס כקדוש. בתכנית 

מה קרה? רק למתועבים  - 2לגבי מצעד הגאווה, אמר המשיב "לגרש את כל האויבים".  –כהנא 

 יש זכות לצעוד?"

https://www.youtube.com/watch?v=k8N-HXhpei0 
 

 נכלל בדיסק נספח ז'.סרטון ה

 

נטל חלק גם בהפגנה האלימה שהתקיימה לאחר רצח שלושת  2המשיב , לעיל 74סעיף בכפי שצוין  .132

 , הפגנה שבמהלכה בוצעו מספר נסיונות לינץ' בעוברי אורח ערבים.2014הנערים ביולי 

 

אשר בהפגנה של ארגון להב"ה  2השתתף המשיב  2014באוגוסט לעיל,  75בסעיף כפי שצוין  .133

 .מחמוד ומורל –חתונתם של ערבי ויהודיה ביקשה למנוע את 

 

 על האנשים שמאחורי תנועת כך 10בערוץ כתבה שודרה  2014 נובמברבלעיל,  81כפי שצוין בסעיף  .134

נראה אומר  2יב כמי שמניע את קטר הכהניזם כיום. המש 1יחד עם המשיב  2המשיב בה תואר 

 –"הרבה מאד מסרים של הרב כהנא חדרו למיינסטרים של החברה הישראלית" וכשהוא נשאל 

 "מאד." –ואתם מרוצים? הוא משיב 

https://www.youtube.com/watch?v=MOt3hoohCOM 

 הסרטון נכלל בדיסק נספח ז'.

 

נראים פעילי עוצמה יהודית  2015בסרטון שהועלה לערוץ היוטיוב של עוצמה יהודית בפברואר  .135

נראה שם אומר לפלשתינים "לך לסוריה, אנחנו בעלי הבית פה".  2מסיירים בחברון. המשיב 

נראה בסרטון בבירור כאשר הוא, יחד עם ברוך מרזל ואחרים, נוקט אלימות והופך  2המשיב 

 .דוכנים במקום

https://www.youtube.com/watch?v=7VuhuBvWUr4&has_verified=1 

 הסרטון מצ"ב בדיסק שצורף כנספח ז'.  

 

שהתקיימה בחתונה המדובר . "חתונת השנאהמה שנודע כ"ב 2 המשיבהשתתף  2015בדצמבר  .136

בהתלהבות תוך שהם שרים "אינקמה, נקם אחת  ועשרות גברים וילדים רקדמהלכה בבירושלים 

משתי עיניי, פלסטין" ותוך שהם מניפים  אקדחים, רובים, סכינים ואף בקבוק תבערה. הרוקדים 

ז"ל  אשר נרצח בהצתת בית הוריו בכפר דומא  הבשאגם את תמונתו של התינוק עלי דוו הניפו

. בשלב מסוים אף דקר אחד הרוקדים את תמונת הפעוט קודם לכן חודשים ספורים שבשומרון

https://www.youtube.com/watch?v=k8N-HXhpei0
https://www.youtube.com/watch?v=MOt3hoohCOM
https://www.youtube.com/watch?v=MOt3hoohCOM
https://www.youtube.com/watch?v=7VuhuBvWUr4&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=7VuhuBvWUr4&has_verified=1
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בסכין וקרעה לגזרים, רוקד אחר הצית עותק אחר של התמונה. הסרטון המצמרר כולו שמחה 

בתמונות וסרטונים שנחשפו מהאירוע והילולה על הדם שנשפך ברצח התינוק ובני משפחתו. 

. ער שדקר את תמונתו של הפעוט עליעומד ממש בסמוך לנ 2המחריד נראה בבירור המשיב 

ברי כי הדברים התרחשו לנגד  תמונה הבאההכחיש אמנם שראה את התמונה אבל מה 2המשיב 

 :עיניו

 

 
  

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4743939,00.html 
 

 בתיק הראיות. כ'כנספח הידיעה מצ"ב 

 

ארגון קיצוני שעושה שימוש  –נטל חלק פעיל ומשמעותי בפעולותיו של ארגון להב"ה  2 המשיב .137

, בסעיף  בנציון גופשטיין. כאמורבאלימות כנגד ערבים וזוגות מעורבים. בראש להב"ה עומד 

סתה לגזענות, הסתה היועץ המשפטי לממשלה החליט להעמיד לדין את גופשטיין בגין ה

 .)ראו נספח ו'( לאלימות, הסתה לטרור וחשד לשיבוש הליכי משפט

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4743939,00.html


 

44 
 

 

 

באזור דרום הר חברון.  ,22-14לצעירים בגילאי מחנה אימונים קיים ארגון להב"ה  2016אוגוסט ב .138

שיטות להפחדת פלשתינאים, דרכים במחנה האימונים שנמשך כשלושה ימים למדו החניכים 

הרצאות כיצד  וכן אתהלהבהיר לו שיפסיק להיות בקשר ולפנות לערבי שיוצא עם יהודייה 

בתמונה מרצה לנערים. הנראה , 2להתמודד עם חקירות שב"כ ומשטרה. בין המרצים היה המשיב 

 ה:כאומר שאין כל בעיה עם פעילות להב" 2בידיעה מצוטט המשיב 

 
 

 

 

4847632,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
 

 לתיק הראיות. 'אכנספח כהידיעה מצ"ב 
 
 

. מציג כתב הגנה על ארגון להב"ה 2סרטון שבו המשיב  20פורסם בערוץ  2016נובמבר  בחודש .139

"בנצי גופשטיין נלחם בניצול של בנות ישראל ע"י שכנינו ובכל זאת בסרטון נאמר בין היתר: 

 זוכה למתקפות שנאה והכללה של אנשים שמכנים את עצמם נאורים"

 

 http://www.20il.co.il/%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9

D-%D7%94%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%99-

%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D-
%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-

%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D-
%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9C/ 

 
 ז'. נספח בדיסק נכלל הסרטון

 

 לדוגמא: ראו גופשטיין, של ופוסטים ציוצים לשתף מרבה 2 המשיב .140

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4847632,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4847632,00.html
http://www.20il.co.il/%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%99-%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9C/
http://www.20il.co.il/%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%99-%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9C/
http://www.20il.co.il/%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%99-%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9C/
http://www.20il.co.il/%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%99-%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9C/
http://www.20il.co.il/%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%99-%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9C/
http://www.20il.co.il/%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%99-%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9C/
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 נאום באזכרה לכהנא בה ציין את הדברים הבאים: 2נשא המשיב  2017 בנובמבר .141

מגיע  ]נשמעות קריאות בוז בקהל[. חבר הכנסת עיסאווי פרידג'"

בוז יותר גדול למרגל הזה... דווקא זה רעיון טוב לתלות בכל בית 

 27... כנסת תמונה של מורנו ורבנו הרב כהנא, השם יקום דמו

שנים לאחר הירצחו של מורנו ורבנו מה הם רוצים? את התשובה 

כל מי שנמצא כאן יודע. הם מפחדים. הם מפחדים כי הם יודעים 

הם מפחדים כי הם יודעים שהרב כהנא שאי אפשר לקנות אותנו. 

אחוזים של  99-צדק. הם מפחדים כי אנחנו לא בנט שאומר ש

יפים, יאנחנו לא מתייפ. ..הערבים הם נאמנים למדינת ישראל

אנחנו לא מתחנפים, אנחנו אומרים את האמת... לאורו של הרב 

הקדוש והדברים שלו שאף פעם אבל אף פעם לא מאבדים 

מהרלוונטיות. התחושה לפעמים היא שהרב כהנא היה כאן ממש 

עכשיו. שכל מילה ומילה היא אקטואלית, היא מחודדת, היא 

נביא היה בעירנו, מנהיג היה  מכוונת למציאות שיש היום...

  ".בארצנו ואנחנו, אנחנו ממשיכים בדרכו

https://www.youtube.com/watch?v=9D_Xlzd5y3k 
 

 צורף לדיסק נספח ז'.מהסרטון 
 

 פעילי יצאו קוצרא, לכפר סמוך פלסטינים ידי על נערים בקבוצת פגיעה לאחר ,2017 בדצמבר .142

ציין  2המשיב  סגור. צבאי שטח האזור על הכריז שצה"ל למרות באזור, לטיול יהודית עוצמה

 בסרטון הבא כי על אפם ועל חמתם של הצבא והמשטרה יטיילו יהודים באזור. 

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/360610  

 לתיק הראיות. בכנספח כ" העתק הידיעה מצ"ב

 

https://www.youtube.com/watch?v=9D_Xlzd5y3k
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/360610
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/360610
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, 2018בנובמבר  10בערוץ  במסגרת תכניתו של ירון לונדון 2שנערך עם המשיב  טלוויזיה בריאיון .143

היא פועלת או אמר לונדון כי " הוצג המשיב כאחד מראשי מפלגת עוצמה יהודית ביחס אליה

". המשיב לא מחה על אופן ההצגה. יתרה מכך, לאחר מאיר כהנאהוגה ברוחו של הרב המנוח 

שהוצג סרטון ובו נראה הרב כהנא נואם ושוטח את משנתו האלימה והמסיתה, הגיב המשיב 

ו לו רצח עש ...אני חושב שהיום הרבה אנשים מבינים כמה הוא צדקלסרטון באלו המילים: "

אופי טענו שהוא דיבר על כל הערבים, הוא דיבר על האויבים שלנו. כסאח, אני גם אומר, צריך 

." בהמשך הריאיון, יצא המשיב להגנתה של תנועת כך וערכיה הגזעניים כסאח כלפי האויבים

וכי סיווגה כארגון טרור חוטא לתנועה  לשיטתו אין שום פסול בערכיה של התנועהוהבהיר כי 

 יש לחדול ממנו.  ו

 :7.11.2018ביום  Youtube-להלן קישורית לסרטון כפי שפורסם ב

https://www.youtube.com/watch?v=DeNTmWMy2Gw 

 נכלל בדיסק נספח ז'.הסרטון 

 
, מפורסמים עקרונות 2האישי של המשיב  כי בפרטים האישיים המופיעים בעמוד הפייסבוק יצוין .144

 .50בסעיף  מפלגת "עוצמה יהודית" שצוטטו לעיל

 :2להלן קישור לדף הפייסבוק של המשיב 

https://www.facebook.com/pg/ibengvir/about/?ref=page_internal 

 
 בדף הפייסבוק שלו: 1.1.19ביום  2שפרסם המשיב  פוסטלהלן  .145

https://www.youtube.com/watch?v=DeNTmWMy2Gw
https://www.youtube.com/watch?v=DeNTmWMy2Gw
https://www.facebook.com/pg/ibengvir/about/?ref=page_internal
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לשאלות  2, פורסמו תשובותיו של המשיב 1.2.2019במדור השו"ת של השבועון "שביעי" מיום  .146

 שהופנו אליו. 

אך לא כזאת שמספחת ציין כי הוא: "בעד ריבונות,  2ביחס לסוגיית הריבונות ציין המשיב 

 ..."טוב תכנית לעידוד הגירה. יותר אויביםמאות אלפי 
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הרב כהנא נרצח פעמיים, ביחס לרב כהנא הוא מציין "מנהיג שאהבת ישראל פעמה בקרבו. 

הן על ידי מחבל בן עוולה אך עוד קודם לכן על ידי אלה שפסלו אותו. הרעיון היהודי לא מת, 

 והוא ממשיך לפעום בקרב המוני בית ישראל."

 להלן קישוריות לפרסום:

https://www.dmag.co.il/pub/shvii/ 

847https://www.facebook.com/ibengvir/photos/pcb.917318761803798/91731823

0517/?type=3&theater 
 

 לתיק הראיות. גכנספח כ"הפרסום מצ"ב 

 

. כשנשאל "אתם כהניסטים, במובן של פעם?" השיב ynetבאולפן  2התראיין המשיב  21.2.19ביום  .147

.. סתם הוא היה מוקצה. הרב כהנא רצח אופי לרב כהנאעשו מובן של פעם? מה זה " 2המשיב 

שלא יבוא האויב ויעשה מה שהוא רוצה.. האויבים שלנו גם  נלחם למען מדינת ישראל.. למען זה

גדול. ומעבר לזה שהיה מנהיג  מה ההבדל בין הרב כהנא לבינינו?.. אם יראו אתכם ישמידו אתכם

. ההבדל הוא בסגנון.. מי שלא נאמן לנו צריך יותר. שלנו פותחים מיקרופוניםההבדל הגדול הוא 

עוצמה יהודית דומה לסיעות אחרות בכנסת,  –בהצהרות ציין ש 2." המשיב להעיף אותו מכאן

 שעוצמה יהודית מתכוונת לבצע את הצהרותיה. –אבל ההבדל הוא במעשים 

5467675,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 סק נספח ז'.הסרטון נכלל בדי

 

מציג  2, תמונה אשר המשיב 2ראוי לסיים חלק זה בתמונה שמעידה על השקפת עולמו של המשיב  .148

התמונה לקוחה מתוך הכתבה של חנוך דאום )בראווה לכל אחד שמגיע לראיין אותו בביתו 

תלויה תמונתו של ברוך  2בסלון ביתו של המשיב  :(לעיל 129ראו סעיף  "המתנחל"בסדרה 

מתפללים מוסלמים במערת המכפלה.  29שנה רצח  25גולדשטיין, פעיל תנועת כך, שבדיוק לפני 

מתוך  ציטוטוכאשר צריח המסגד שבור, ין כשברקע מערת המכפלה יבתמונה מופיע גולדשט

"תחת אשר קנא לאלהיו ויכפר  -פרשה המציגה מעשה רצח על בסיס קנאות דתית  –פרשת פנחס 

 על בני ישראל":

 

https://www.dmag.co.il/pub/shvii/
https://www.facebook.com/ibengvir/photos/pcb.917318761803798/917318238470517/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ibengvir/photos/pcb.917318761803798/917318238470517/?type=3&theater
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5467675,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5467675,00.html
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בוחל בשימוש ברור כי המדובר בעבריין מורשע, שאינו  2מפירוט התבטאויותיו ומעשיו של המשיב  .149

מחזיק בתפיסות לפיהן הערבים הם  2הגזענית. המשיב באלימות כדי להוציא לפועל את משנתו 

  , ופועל לקידום משנה זו, מבלי להסס לעבור על החוק.אויבים שיש לגרשם מהארץ

 

 א7התבטאויותיהם ומעשיהם של המשיבים עומדים בניגוד לסעיף 

 עולות המסקנות הבאות:  הם של המשיביםמסקירת התבטאויותיו ומעשי .150

 רכה של תנועת כך ודוגלים עד היום באמונה שלמה ברעיונותיו המשיבים הינם ממשיכי ד

הם ממשיכים להשמיע את אותן סיסמאות בהן הגזעניים והבלתי דמוקרטיים של הרב כהנא. 

השתמש הרב כהנא, ממשיכים להפיץ כרוזים ורעיונות זהים לרעיונותיו, מוקירים את זכרו 

שניים ללא כל התנצלות או הסתייגות, ואת פועלו באופן עקבי ומתמשך. את כל זה עושים ה

מבלי לציין שהם חוזרים בהם מהדברים. לכל היותר הם טוענים ש"שינו את הסגנון" אך לא 

במובן זה שונה עניין זה לחלוטין מענין טיבי, שם הצהיר מרזל כי הוא חוזר בו את המהות. 

 מדעותיו הגזעניות.

  ,מפלגה שחרתה על דגלה יחס גזעני כלפי המשיבים עומדים בראש מפלגת עוצמה יהודית

מפלגה אשר , םתוך הצהרה על כוונה לפעול לגירושהציבור הלא יהודי במדינת ישראל, ו

, דהיינו כוונתה הברורה היא מתנגדת לערכי הדמוקרטיה המערביתכי היא במצעה מצהירה 

 .לפעול להרס הדמוקרטיה הישראלית

  הצהרות אלה לא נותרו על הנייר אלא תורגמו לכדי מעשים חמורים ורבים שביצעו המשיבים

 יחד עם גורמים נוספים כברוך מרזל ובנציון גופשטיין בעשור השנים האחרון.

 הוא הסתה פרועה  יםהמשיב הם שלוהתבטאויותי הםהמאפיין הדומיננטי של מעשי

בים כאל אויבים, גורם שלילי ביותר, אשר מתייחס לכלל הער יםומתמשכת לגזענות. המשיב

 ., ולפעול על מנת להוציאם מהארץיש להתייחס אליו באלימות ובבוז

  ,הגזעניים מן הכח אל  הםאת רעיונותי הוציאובאמירות אלא  יםלא מסתפק יםהמשיבכאמור

בפעילות הקמת משמר שכונות, בקיום תהלוכות שמטרתן להטיל אימים, אמצעות ב –הפועל 
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, 1המשיב בהצעות חוק שהגיש ה עם הארגון האלים להב"ה, בארגון מצעד בהמות, צמוד

 .2בהתפרעויות אלימות של המשיב 

 ואשר שנים ארוכות על פני  תכמות הראיות שהובאה לעיל היא בהיקף נרחב ביותר, המתפרש

נזכיר כי אים הדברים מפיהם של המשיבים עצמם. בוילה סרטונים וראיונות רבים בהם ממכ

סירב לאשר ( בית המשפט 20-מרזל לכנסת ה)בקשה לפסול את מועמדותו של  1096/15בא"ב 

תונאיות וידיעות מהאינטרנט יהתבססה בעיקר על כתבות ע בקשהבטענה שהאת הפסילה 

ציג ראיות שאמינותן גבוהה, כגון "דברים שכתב הבית המשפט ציין כי יש ל לן נמוך.קשמש

ופרסם המועמד בעצמו וכן הקלטות" כמו גם עדויות מתוך דף הפייסבוק של המועמד אשר 

בקשה זו מכילה כאמור ראיות רבות שאמינותן גבוהה  הוא אחראי לדברים המפורסמים בו.

רף ההוכחה ומכאן שהיא עומדת ב מרביתן סרטונים המובאים מפי המשיבים עצמם –

 .הדרוש

 יםראיות משכנעות, ברורות וחד משמעיות המעידות על כך שהמשיבם הציגו אפוא יהמבקש 

 לגזענות. יםמסית

  על מנת  יםפועלשהציגו המבקשים מעידות בבירור גם על כך שהמשיבים הראיות הרבות

 את קיומה יםלשנות מן היסוד את מערכת המשפט והמשטר של מדינת ישראל ובכך מקעקע

  כמדינה יהודית ודמוקרטית.

 
( כפי שפורש בפסיקת בית 2א)א()7(, 1א)א()7מהאמור עולה כי בכל הנוגע למשיבים, לאור סעיף  .151

, נוכח העובדה שהם מסיתים 21-המשפט העליון, יש למנוע את השתתפותם בבחירות לכנסת ה

 לגזענות ושוללים את קיומה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית.

 

 סיכום

דרכה של תנועת "כך", תנועה גזענית ופסולה, אשר אף נפסלה להתמודד  כיממשי םה משיביםה .152

בבחירות לכנסת בשל האידיאולוגיה הגזענית העומדת בבסיסה וחתירתה תחת היסודות 

 םאינ יםהמשיב -בניגוד לנסיונו של ברוך מרזל בבחירות הקודמות הדמוקרטיים של המדינה. 

וקה ברב כהנא, ומחויבותו העמוקה לרעיונותיו הגזעניים להגיע העמ םאת תמיכת יםמסתיר

 לכנסת ישראל. 

 

ועל הביזוי המכוון  ההסתה לגזענותמעיד כאלף עדים על  יםשל המשיב הםהתבטאויותי שלל .153

ה הערבית. כל זאת יכלפי האוכלוסי יםהמשיב יםוהליבוי השיטתי של איבה ומדנים שיוצר

 .יםשל המשיב םאינהרנטי ומהותי במשנת באופן מתמשך וכאשר מדובר על חלק

 

 של אדםהאינה מכירה בגרעין זכויות  יםהמשיב יםהאידיאולוגיה הכהניסטית בה דוגל .154

לטעמם של . המדינהובכך שוללת את אופייה הדמוקרטי של  הערבית בישראל האוכלוסייה

 של המדינה מדינה יהודית:ערכיה הבסיסיים גם פגיעה בהמבקשים, יש במעשיהם 
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 והשלום הצדק, החירות את לבסס העצמאות מגילת מנסחי בחרו בכדי לא"

 תמיד אלה שכן, ישראל נביאי של חזונם על, המדינה של בבסיסה יעמדו אשר

, אדם-בני בין השוויון ולמען, והשונה החלש למען למאבק האש עמוד היוו

" בראנו אחד אל הלוא, לכלנו אחד אב הלוא" הנביא מלאכי של קריאתו ברוח

 '(". י', ב, מלאכי)

 (.279, א"תשס, ומשפט ממשל נתיבי", לערבים השוויון על" רובינשטיין' א)         

 

ציבור הערבי )כמו זועקות כולן הפליה, הדרה ופגיעה ב יםשל המשיב הםוהתבטאויותי הםמעשי .155

הבסיסיות בזכויותיהם  כופרבאופן ש גם בקבוצות אחרות כגון מבקשי מקלט או קהילת הלהט"ב(

המשיבים אינם מכבדים גם את אושיותיה של שיטת המשפט של קבוצות אלה לשווין ולכבוד. 

הווה  שלנו והם הצהירו כי בכוונתם לפעול כנגד ערכיה האוניברסליים של  הדמוקרטיה המערבית,

 שוויון וכבוד לכל אדם באשר הוא אדם. –אומר 

 

נן התגלמות הגזענות. כל יה יםשל המשיב הםומעשי הםבאשר להסתה לגזענות הרי שהתבטאויותי .156

איבה ומדנים והעמקת התהום שבין יהודים  יצירתמכוונת לליבוי היצרים,  יםשל המשיב םיתיהוו

ה הערבית מן הציבוריות הישראלית, ילוסילהדיר את האוכ יםמבקש יםוערבים בישראל. המשיב

את  תאריםמ ים. המשיבהיומיוםולא לתת לה להיות חלק משוק העבודה, ההשכלה או חיי 

 ישראל.  על מדינתר הם כאויבים חורשי רעה המבקשים להמית קלונה שהערבים בא

 

חוקקה וכוונה באופן מיוחד כדי להגן על  א7ת ההסתה לגזענות המנויה בסעיף נזכיר כי עיל .157

ים מצהירים ללא כחל וסרק, תופעת הגזענות של הרב כהנא אשר המשיבפני המשטר הדמוקרטי מ

ולפיכך יש ליישמו במקרה  א צפה7זהו בדיוק המצב שסעיף דרכו.  כיממשי וללא כל בושה כי הם

 .זה

 

 :2688/12ראוי להזכיר את דבריו של השופט ג'ובראן בבג"ץ  .158

רוחות רעות של גזענות ושנאת האחר אשר מנשבות במדינתנו "

מובילות להתפרצויות אלימות על רקע גזעני ודתי בתכיפות הולכת 

נשמעים לא רק בקרנות הרחוב או מפי דוברים  גזענותביטויי וגוברת. 

המייצגים "שוליים קיצוניים", אלא גם על ידי אנשי ציבור 

  ...רם המרכזי בחברה הישראליתופוליטיקאים הנחשבים לחלק מהז

 –שבו הסתה לגזענות ולאלימות הפכה לחזון נפרץ  –באקלים הנוכחי 

ישנו צורך מובהק כי הרשויות האמונות על אכיפת החוק ויישומו 

 ".יעמדו על המשמר בכל תוקף ויסייעו במיגורה של התופעה

 )ההדגשות נוספו(

  

http://www.nevo.co.il/safrut/book/12823
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ולא לאפשר למי שחותרים  ,הסף של הדמוקרטיה וא להיות שומרתפקידה של וועדת הבחירות ה .159

תחת אושיות המשטר הדמוקרטי והחברה הישראלית להפוך להיות חלק מכנסת ישראל ולהתהדר 

 בתואר חברי כנסת. 

 

בבחירות  יםשל המשיב יל את סמכותכם ולמנוע את השתתפותםבקשכם להפענ ,אשר על כן .160

 . 21-לכנסת ה

 

 המרכז הרפורמי לדת ומדינה. ראש, ענת הופמןה של הגב' לבקשה זו מצורף תצהיר .161
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