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 ט"ז ניסן תשע"ח

01/04/18 

 לכבוד

 אביחי מנדלבליט

 היועץ המשפטי לממשלה,

 באמצעות דוא"ל

 שלום רב,

 הזדהות עם ארגון טרור למעשה חשדהנדון: 

הכריז עוד התקיימה התפרעות אלימה בגבול רצועת עזה אותה, דובר צה"ל  30/3/18-ביום שישי ה .1

 1בתחילת האירועים כי מדובר: ב"הפגנת טרור"

גם שגריר ישראל באו"ם מר דני דנון התייחס להתפרעות ואמר שמדובר ב"הפגנת טרור אלימה  .2

  2"החמאס ידי על וממומנת מאורגנת

 .3מחבלים הם ההרוגים 16 מבין עשרה לפחות כיפחות מיממה לאחר סיום האירוע, הודיע צה"ל  .3

 .4הארגון של הצבאית בזרוע פעילים הם מתוכם חמישה כיבעצמו  הודיע חמאסר וארגון הטרו .4

הם לכאורה ש למספר אמירות של מספר אישים תנועת "אם תרצו" מבקשת להפנות את תשומת לבך  .5

 כדלקמן: בחוק העונשין 103המאבק בטרור, וסעיף  בחוק 24על סעיף עבירה ברורה 

, טרור ארגון עם הזדהות של מעשה העושה( א. )24 טרורל והסתה טרור ארגון עם הזדהות גילוי .6

 או, סמל של פרסום או הצגה, דגל הנפת, אהדה או תמיכה, שבח דברי פרסום של בדרך לרבות

 :שנים שלוש מאסר – דינו, מאלה באחד, המנון או סיסמה של פרסום או השמעה, הצגה

 שיש ידיעות, בציבור בהלה לגרום נהובכוו, לחימה בשעת שהפיץ מי. 103[ 13/ד] תבוסנית תעמולה .7

; שנים חמש מאסר - דינו, האויב בפני בעמידתם ותושביה ישראל חיילי רוח את לערער כדי בהן

  .שנים עשר מאסר - דינו, המדינה בבטחון לפגוע התכוון

בזמן שאירוע הטרור רק החל כתב מנכ"ל הסניף הישראלי של התאגיד  30/3/18-ביום שישי ה .8

 את מפחידה אלימה לא פעילות איך לראות מדאיג ר "הקרן לישראל חדשה" מיקי גיצין: "הפוליטי הז

                                                           

1 https://www.inn.co.il/News/News.aspx/369831 

2 https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/613572 

3 545913http://www.israelhayom.co.il/article/ 

4 5213227,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
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 כוחות שילוב י"ע היא לשלום ולשאוף בכיבוש להיאבק ביותר הטובה הדרך. פיגוע מכל יותר הכיבוש

 " ]נספח א'[.ופלסטינים ישראלים של אלים לא

צה"ל הגדיר כ"הפגנת טרור" ובנוסף  דבריו של גיצין הינם לכל הפחות הזדהות עם אירוע שדובר .9

קריאה לשיתוף פעולה בין מה שהוא הגדיר "פעולה לא אלימה" מהצד הפלסטיני לבין פעילות לא 

 אלימה בצד הישראלי שהוא כביכול מוביל בצד הישראלי.

 מה! לשתוק אסור באותו הזמן כתב חבר בועד המנהל של ארגון "שלום עכשיו", יריב אופנהיימר: " .10

 זאת מפגינים על חיה מאש פצועים ומאות הרוגים 16? הפגנה מול מתנהלים ככה? סין? סוריה אנחנו

" .ואכזרית אלימה דיכוי מדיניות זאת, ״איפוק״ לא זה. ההדק על קלה אצבע של נסבלת בלתי תוצאה

 ]נספח ב'[

ת בנוסף שאירגן ארגון הטרור חמאס. זא דבריו של אופנהיימר הם לכל הפחות הזדהות עם "הפגנה" .11

מדבריו עולה ניסיון לגרום בהלה לציבור ולערער על "רוח חיילי ישראל ותושביה בעמידתם בפני אויב" 

 לחוק העונשין. 103כמופיע בסעיף 

נשים לשלום" שעיקר מימונו מישויות מדיניות זרות הביע סולידריות ותמיכה עם  קואליצייתהארגון " .12

 5ת צה"ל לאלימות מצד המפגינים בהפגנת הטרור.הפגנת הטרור, ואף הפגינו במחאה על תגוב

 ]נספח ג'[

חברת הכנסת תמר זנדברג קראה להקים ועדת חקירה וכן לא התייחסה כליל לעובדה שהפגנת  .13

. כמו כן קריאת לחקור את הוראות הפתיחה באש 6הטרור התקיימה בחסות של  ארגון הטרור חמאס

רוח חיילי ישראל ותושביה בעמידתם בפני אויב"  והתכוננות הצבאית עולה ניסיון ברור לערער על

 לחוק העונשין. 103כמופיע בסעיף 

כיצד פורסמה הכרזה הנ"ל ולבדוק  לאור זאת, מחובתו של היועמ"ש לבצע לאלתר בדיקה ראשונית .14

 בשידורי הטלוויזיה הפלסטינית המעודדת טרור.

 אישים שצוטטו במסמך זההלאור האמור לעיל, אנו קוראים לך לפתוח בחקירה פלילית נגד  .15

 בהתאם לסמכויות של משרד היועץ המשפטי לממשלה.

 אודה להתייחסותך בהקדם, .16

 

 

 

                                                           

5 https://www.facebook.com/pg/coalitionofwomen/posts/?ref=page_internal 

6 https://www.facebook.com/tamarzandberg/ 
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