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 כ"ח חשון תשפ"ב , 2021נובמבר  03
   לכבוד 

   ד"ר אביחי מנדלבליט  

   היועץ המשפטי לממשלה

 משרד המשפטים 

  

   ירושלים 

 שלום רב, 

 התבטאותו של חבר הכנסת משה גפני הנדון:  

"(, אנו מתכבדים לפנות אליכם  התנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר )להלן: "

 בדברים הבאים: 

1. ( באתר "כיכר השבת" ראיון עם חבר הכנסת ויושב ראש מפלגת  התפרסם    (2.11.2021ביום  אמש 

בחריפות כנגד ראש  "(, במסגרתו חה"כ גפני התבטא  חה"כ גפני"יהדות התורה" משה גפני )להלן: "

, עד כדי אמירות העשויות לעלות כהסתה של  "(ראיוןהלהלן: ")  הממשלה המכהן חה"כ נפתלי בנט

 1.ממש

רה"מ בנט הוא "איש מהזן הנחות ביותר", "אופורטוניסט"  כי  חה"כ גפני  אמר  בין יתר הדברים,   .2

" בנט  רה"מ  כי  פעמים  משלוש  פחות  לא  אמר,  גפני,  ישראל  במדינת   בגד ואף  חה"כ  אמר  עוד   ."

כריתות בגט  צורך  שאין  בעניינו,  כריתות  בגט  צורך  יש  האם  לשאלה  בסוף    ורה"מ  בתגובה  בנט 

 "יעלם". 

קובע את האיסור על   "(חוק העונשין)להלן: " 1977- , התשל"זלחוק העונשין 2ד 144סעיף  כי   נזכיר, .3

 , כדלקמן: םהסתה לאלימות, ולצידו עונש מאסר של חמש שני

)א( המפרסם קריאה לעשיית מעשה אלימות, או דברי שבח, אהדה  "
  – או עידוד למעשה אלימות, תמיכה בו או הזדהות עמו )בסעיף זה  

שבהן  פרסום   והנסיבות  המסית  הפרסום  של  תוכנו  פי  ועל  מסית(, 
יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה אלימות, דינו     –פורסם, 

 מאסר חמש שנים.

עבירה הפוגעת בגופו של אדם או    –בסעיף זה, "מעשה אלימות"     )ב(
 " המעמידה אדם בסכנת מוות או בסכנת חבלה חמורה.

גפני חבר כנסת ויושב ראש מפלגה מכהן, חומרת דבריו מקבלת    יוער, כמובן, כי בהיותו של חה"כ .4

השדה  את ציבור בוחריו.  משנה תוקף, כמו גם האפשרות שלו להשפיע ואף להסית לאלימות בדבריו  

 
(, זמין ב:  2.11.2021) כיכר השבת " באתר ח"כ משה גפני תוקף: "בנט בגד במדינה; שקד אשמה בהכל" ישי כהן 1

https://www.kikar.co.il/404515.html  . 

https://www.kikar.co.il/404515.html
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הפוליטי סובלת דברי ביקורת ואי הסכמה של אישי ציבור איש עם רעהו, אך חייב להיות קו גבול  

   קריאה והסתה לאלימות.ברור בין העברת ביקורת לבין 

אשר על כן, נתכבד לפנות אליך בבקשה כי תבצע את הבדיקה הדרושה על מנת לבחון האם דבריו   .5

גפני  כנסת, והאם הם   במסגרת הראיון אמש  של חה"כ  יכול לומר חבר    חורגים מהדברים אותם 

 לחוק העונשין.  2ד144עולים כדי הסתה לאלימות בהתאם לסעיף 

 דה.בהקדם, נו ךלטיפול .6

 

 

   כבוד רב,ב    

 , עו"דרותם בבלי דביר     , עו"דתומר נאור
  מחלקת ליטיגציה מנהלית                המשפטי מנהל האגף     

   
 

 


