
 התנועה למען איכות השלטון בישראל )ע"ר( 
 The Movement for Quality Government in Israel إسرائيل في السلطة جودة أجل من الحركة

 
 

 02-5000076פקס:  02-5000073* טל:  9136001, ירושלים  36054* מען למכתבים: ת.ד.  94383, ירושלים 208יפו  רח'           
 5000076-02: فاكس 5000073-02: هاتف  9136001 القدس  ،36054. ب. ص: للرسائل العنوان  94383 القدس ،208 يافا شارع

208 Jaffa St., Jerusalem * Mailing Address: P.O.B.  36054  Jerusalem 6001391  * Tel: 02-5000073 * Fax: 02-5000076 
E-mail: office@mqg.org.il * Web Site: www.mqg.org.il 

 
 4  מתוך 1 דעמו

 תשפ"ב תמוזב "ו; כ2022  ביולי 25
 , לכבוד

 מיארה -עו"ד גלי בהרב מר רונן בר רנ"צ יעקב שבתאי 
 היועצת המשפטית לממשלה  ראש שירות הביטחון הכללי  מפכ"ל המשטרה 

 משרד המשפטים  שירות הביטחון הכללי  משטרת ישראל 
 ירושלים  ירושלים  ירושלים 

,  אלימות והמרדהלפתיחה בחקירה פלילית בגין הסתה לדרישה  הנדון: 
 ולפעולות לשמירה על סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו 

אנו מתכבדים לפנות    "(התנועה)להלן: "  580178697בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר  
 , כדלקמן:כםאלי

בחדר דיונים )"ספייס"( ברשת החברתית "טוויטר",  פורסם סרטון המתעד שיחה    24.7.2022ביום   .1

יצוין, שה"מארח" של אותו ה"ספייס"    1"(.הסרטון )להלן: "  ספייס"   Sיהודה'- תחת הכותרת "רמי בן

 2. "(יהודה-רמי בן)להלן: " "יהודה- רמי בן" אשר כינויו ב"טוויטר" הוא הוא אדם 

בסרטון זה, אחת המשתתפות בדיון שאלה את השאלה: "רציתי לשאול מה לדעתך הכי אפקטיבי   .2

זו  לעשות כדי לשנות את מה שהולך בפרקליטות? אילו צעדים הכי אפקטיביים לדעתך?" . שאלה 

שבתורו ענה את   3, "(מיכאל בן" )להלן: " Michael Ben" אשר כינויו ב"טוויטר" הוא לאדם הופנתה 

 אה: התשובה הב

"אני, יש לי זווית ראייה קצת קיצונית, אבל היא מהירה ופותרת את כל הבעיות.  
עושים משפט ראווה, מוציאים את האנשים שיש הרבה ראיות לתפוס אותם,  
צובע קיר   כוח היום, שהם השתמשו בכוח שלהם להשחית,  אנשים שיש להם 

מיד אותם בשורה,  בצבע לבן, קיר יפה כזה, את יודעת, צובע אותו בצבע לבן, מע
אממ, מוציא להורג, וכל מי שבא אחריו, כל מי שיראה את הסצנה הזאת של  
בעצם מוציאים אותם להורג על בגידה במוסדות המדינה ובמדינה, כולם יבואו  

לבנות שלושה בתי כלא חדשים, והמדינה שלנו תיראה  לזמר על מה שהם עשו,  
וכולם   יסתדר  הכל  ואז  טוב,  יותר  לש...הרבה  לא  )   "יחזרו  האחרונה  המילה 

 הח"מ(.  – ברורה

לא תקבע  , אשר בשל הזהירות המתבקשת  קרא אזרחכך, בדיון פומבי ברשת חברתית גלויה לכל,   .3

עד כדי    –לפגוע פגיעה אנושה  ברשת החברתית,    שמועל  צביע  ת, כי אם אך ורק  התנועה את זהותו

 האכיפה השונים במדינת ישראל. מערכת המשפט, וגורמי   החוק,בגורמי שלטון  –רצח 

ציבור   .4 עובדי  כי פרקטיקות של רדיפת  וכאמור במלוא הזהירות המתבקשת,  אשר נאמנים  יודגש, 

דמוקרטית במדינה  החוק  ולשלטון  של  לתפקידם  גם  כמו  לשלטוןרדיפת  ,  המתנגדים  ,  אזרחים 

באמצעות משפטי ראווה, מאפיינות משטרים  ולמען יראו ויראו  הוצאתם להורג  האשמתם בבגידה ו 

השוויון בפני החוק איננו קיים, ובהם הערך  אפלים ודכאניים, בהם חופש הביטוי איננו קיים, בהם  

 
"אור כרמי":   המכונה ב"טוויטר"  משתמשעמוד האישי של ה בזמין הסרטון  1

https://twitter.com/orcarmi/status/1551426455761985538?s=20&t=MkfUV1vFFFPuBzy0oqGzQA  . 
 . https://twitter.com/ramiBehYehuda19ב"טוויטר":  יהודה"-"רמי בןלהלן קישור לעמוד המשתמש  2
 .  _https://twitter.com/petergrifב"טוויטר": " Michael Ben" להלן קישור לעמוד המשתמש   3
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למשטר נאמנות  הוא  לאורו  ולפעול  עליו  להגן  שיש  והיחיד  לשימוש    ולמנהיג.  העליון  קריאה 

 שטר הדמוקרטי במדינת ישראל. בפרקטיקות מסוכנות אלה, מהוות סכנה מוחשית ואמיתית למ

ישראל   .5 מדינת  הוקמה  בסיסם  על  אשר  הדמוקרטיים  עקרונותיה  כי  התנערות  ברי,  מחייבים 

"מתנגדי משטר"   וברדיפת  בפרקטיקות אלה  לשימוש  כדי קריאה  בהן  יש  מאמירות שכאלו אשר 

החוק,   שלטון  למען  הפועלים  ציבור  הועובדי  להןמציאת  עמםאחראים  הדין  ומיצוי  קשה בי  ,  ד 

 ובמלוא חומרת הדין. 

"(, ייעוד  חוק השב"כ)להלן: "  2002-תשס"ב)א( לחוק שירות הביטחון הכללי,  7יצוין, כי לפי סעיף   .6

 : השב"כ הוא, בין היתר, לשמור על סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו, מפני איומי חתרנות

 ייעוד השירות ותפקידיו "

ביטחון המדינה, סדרי המשטר הדמוקרטי  על שמירת    השירות מופקד   )א(    .7
, ריגול וחשיפת סודות מדינה, וכן  ומוסדותיו, מפני איומי טרור, חבלה, חתרנות

אחרים   חיוניים  ממלכתיים  אינטרסים  של  ולקידום  לשמירה  השירות  יפעל 
 ". לביטחון הלאומי של המדינה, והכל כפי שתקבע הממשלה ובכפוף לכל דין

יפעל השב"כ לסיכול ומניעה של פעילות בלתי  ובע כי בכדי למלא את ייעודו,  ( ק1)ב()7כמו כן, סעיף   .7

 חוקית שמטרתה לפגוע בסדרי המשטר הדמוקרטי או במוסדותיו: 

 לענין סעיף קטן )א(, ימלא השירות תפקידים אלה:  )ב(7"

בביטחון     (1)   לפגוע  שמטרתה  חוקית  בלתי  פעילות  של  ומניעה  סיכול 
 ;".המשטר הדמוקרטי או במוסדותיוהמדינה, בסדרי 

ישנן התבטאויות אשר עולות לכאורה כדי עבירות  אלו המובאות לעיל,  באמירות קשות  עוד יודגש, כי   .8

, בשל הם  "(חוק העונשין)להלן: "  1977-, תשל"ז  2ד 144אלימות" לפי סעיף  פליליות של "הסתה ל

 קריאה לעשיית מעשה אלימות: מבטאים, לכאורה, 

לאלימ" מס'  הסתה  )תיקון  תשס"ב66ות  מס'    2002- (  תשע"ו123)תיקון   )-
2016 

, או דברי שבח, אהדה או  המפרסם קריאה לעשיית מעשה אלימות. )א(  2ד144
פרסום מסית(,    –עידוד למעשה אלימות, תמיכה בו או הזדהות עמו )בסעיף זה  

ועל פי תוכנו של הפרסום המסית והנסיבות שבהן פורסם, יש אפשרות ממשית  
 ".מאסר חמש שנים  –שיביא לעשיית מעשה אלימות, דינו 

  136-ו  134,  133של "המרדה" לפי סעיפים    כמו כן, דברים אלו עולים לכאורה לכדי עבירות פליליות  .9

העונשין בסעיף  ,  לחוק  הקבועה  להגדרה  בהתאם  המרדה  1)136וזאת  לפיה  העונשין,  לחוק  היא  ( 

. לרשויות השלטון או המשפט שלה שהוקמו כדיןנאמנות למדינה או  -הבאה לידי שנאה, בוז או אי 

 ואלו סעיפי החוק: 

 ()א([1)59מעשי המרדה ]א/"

העושה מעשה לשם המרדה, או מנסה, מכין עצמו או קושר קשר עם חברו  .133
 מאסר חמש שנים.  - לעשות מעשה כאמור, דינו  
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 1988-( תשמ"ח23([ )תיקון מס' 2()ב(, )ג(, )1)59פרסומי המרדה ]א/

דינו     )א( .134 להמריד,  כדי  בו  ויש  פרסום  משעתק  או  מדפיס    -המפרסם, 
 חולט.מאסר חמש שנים והפרסום י

דינו     )ב(           להמריד,  כדי  בו  שיש  פרסום  שנים    -המייבא  חמש  מאסר 
 והפרסום יחולט, זולת אם לא היה לו יסוד להניח שיש בפרסום כדי להמריד. 

מאסר    -המחזיק, ללא הצדק כדין, פרסום שיש בו כדי להמריד, דינו      )ג(          
 שנה אחת והפרסום יחולט. 

]...[ 

 ([ 1)60י ]א/מה –המרדה 

 לענין סימן זה, "להמריד" הוא אחת מאלה:  .136

אי    (1) או  בוז  לידי שנאה,  או -להביא  לרשויות השלטון  או  למדינה  נאמנות 
 המשפט שלה שהוקמו כדין;

להסית או לגרות את יושבי הארץ שינסו להשיג, בדרכים לא כשרות, שינויו      (2)
 של דבר שיסודו בדין; 

 ן או מורת רוח בקרב יושבי הארץ; לעורר אי רצו   (3)
 ".לעורר מדנים ואיבה בין חלקים שונים של האוכלוסין    (4)

במקרה דנן נעברו עבירות פליליות  נבקש לציין, כי ציון עבירות פליליות אלה איננו ממצה, וכי ייתכן ו .10

,  1982-משולב[, תשמ"בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח  ל  59נוספות. כמו כן, נבקש לציין, כי לפי סעיף  

 עבירה, עליה לפתוח בחקירה:כאשר נודע למשטרה על ביצוע 

 2018- ( תשע"ח82[ )תיקון מס' 53חקירת המשטרה ]"

דרך אחרת,   .59 בכל  ואם  תלונה  פי  על  עבירה, אם  ביצוע  על  נודע למשטרה 
בחקירה פקד  תפתח  בדרגת  משטרה  קצין  רשאי  פשע  שאינה  בעבירה  אולם   ;
להורות אינן    ומעלה  בכללותן  העניין  שנסיבות  סבור  היה  אם  לחקור  שלא 

מתאימות לפתיחה בחקירה או אם היתה רשות אחרת מוסמכת על פי דין לחקור  
 ". בעבירה

בטרם סיום הדברים, נבקש לציין כי אמירות חמורות כדוגמת אלה אינן באות בחלל ריק, ונדמה כי   .11

בה הן נשמעות, כמו גם התפוצה שלהן ומספר האנשים המזדהים איתן ומבטאים  לאחרונה התדירות  

ל נבקש  המתבקשת,  הזהירות  במלוא  וגדלות.  הולכות  העיר,  ובחוצות  גלי  בריש  כי  אותן  ציין, 

האחרונים  בשבועו אשר  ת  נוספות  חמורות  להתבטאויות  עדים  ידי  ,  לכאורה  ,הושמעואנחנו  על 

ה לכנסת  הבחירות  לקראת  המקדימות  בבחירות  לשעבר   4, 25-מתמודדים  כנסת  חברי  ידי    על 

 6.םעל ידי חברי כנסת מכהניואף  5המתמודדים אף הם בבחירות המקדימות, 

 
לדריסת בג"ץ עם "שופל":    ,המתמודד בבחירות המקימות לרשימת "הליכוד"טופז דויטש רם,  סרטון בו קורא  ראו, למשל:    4

https://twitter.com/TopazDoitschRam/status/1550422419143331842?s=20&t=kQyFgqKGvq6qVMD5gC5p

XA  . 
לדריסת  , המתמודד אף הוא בבחירות המקדימות לרשימת "הליכוד",  ראו, למשל: סרטון בו קורא חה"כ לשעבר איוב קרא  5

"השמאל":  
https://twitter.com/kumiiisrael/status/1551094899470221313?s=20&t=kQyFgqKGvq6qVMD5gC5pXA . 

. 12.6.2022, מיום  11כאן '" באתר  נרסק את העצמות של השמאל'דוד אמסלם:  "  רן בנימיני ויגאל גואטה כתבתם של  ראו    6
 .  https://www.kan.org.il/item/?itemid=129026זמין ב: 
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לעיל,   .12 האמור  כל  ולאור  כן,  על  בהולאשר  באופן  אליכם  לפנות  בחקירה  נתכבד  לפתוח  בדרישה   ,

פלילית ולמיצוי הדין, ככל שיהיה בכך צורך, אם אלו העומדים מאחורי פעולות ואמירות מסוכנות  

שמירה  אלו אשר הובאו לעיל. כמו כן, נבקש כי תפעלו, במלוא החומרה והמהירות וללא כל דיחוי, ל

הנאמנים   הציבור  עובדי  של  חייהם  המשטר  על  סדרי  על  לשמירה  החוק,  ולשלטון  למלאכתם 

ד עקרונות  על  ולשמירה  מוסדותיו,  ועל  מדינת  הדמוקרטי  את  המאפיינים  בסיסיים  מוקרטיים 

 ישראל. 

 כם לדברים האמורים בהקדם האפשרי.התייחסות את  לקבל נבקש .13

 

 , בכבוד רב

 

 ________________________  ________________________ 
 אופק סלומון  תומר נאור, עו"ד

 רכז האגף המשפטי  ראש האגף המשפטי 
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