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 ח.נ., 
 
 

 נגד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ונוספים בחשד להסתהדרישה לפתיחה בחקירה פלילית הנדון: 

 בשם מרשתי, תנועת "הדגלים השחורים" הנני מתכבד לפנות אליך בעניין שבנדון כדלקמן:

מרשתי הינה תנועת מחאה עממית בה חברים מאות אלפי אנשים אשר יוצאים מידי שבוע למחאות בכל רחבי  .1

 הארץ, בצמתים, בגשרים ובערים.

על ידו  םהתפרסמה הודעה מטעם תנועת "הליכוד" בראשות ראש הממשלה נתניהו ואשר פורסמה ג 6.11.20היום,  .2

בהרחבה בחשבונות ברשתות החברתיות בהם האשימו ראש הממשלה נתניהו ותנועת הליכוד את מרשתי כמי 

משתמשיה עשרה  ישנתמכת על ידי אירן, וזאת בעקבות דו"ח של חברת פייסבוק אשר מצאה בין מיליארד

 חשבונות אשר הופעלו לכאורה על ידי אירן.

 ראש הממשלה ותנועת הליכוד פרסמו גם הודעה לתקשורת בזו הלשון: .3

רעידת אדמה: איראן מעודדת בסתר את הפגנות השמאל של ״הדגלים השחורים״ בניסיון להפיל את ראש "

 כך חשפה היום חברת פייסבוק בדו״ח רשמי.  -הממשלה נתניהו 

איראן השתמשה ברשתות החברתיות כדי לתדלק את הפגנות השמאל נגד ראש הממשלה נתניהו, וכן לייצר 

 ביקורת על מאבקו בקורונה. 

איראן שפועלת להשמדת ישראל בניסיון להשיג נשק גרעיני ולחמש את האויבים סביבנו, משקיעה במאמצים 

 עומד כבר שנים כחומה בצורה נגד ניסיונות אלה.להפיל את ראש הממשלה נתניהו משום שהיא יודעת שנתניהו 

גם אם הפגנות השמאל יחליפו את הדגלים השחורים בדגלים וורודים הם לא יוכלו לטשטש את העובדה שהם 

 נתמכים על ידי אחד המשטרים החשוכים בעולם ולשניהם מטרה משותפת: להפיל את ראש הממשלה נתניהו. 

 ."לא ניתן לאיראן לנצח

לחוק העונשין. הודעת ראש הממשלה והליכוד כרכו ביחד את המחאה  2ד144תה לאלימות לפי סעיף מדובר בהס .4

 הדמוקרטית הלגיטימית בה מעורבת מרשתי עם פעילותה של הגרועה במדינות אויב.
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דמה כי מר נתניהו לא למד דבר מאז בוסס בשלוליות של דם נרצחים בפיגועים תוך שהוא מסית לאלימות כנגד נ .5

שנה בדיוק בו דבריו של המסית נפלו על אוזניו הקשובות  25, עד הלילה הנורא לפני ממשלה יצחק רבין ז"לראש ה

 של הרוצח.

נתניהו מתיר את דמם של מאות אלפי אזרחיות ואזרחים שיוצאים מידי שבוע להביע מחאה לגיטימית, זאת  .6

 פגינים.דווקא בתקופה בה האלימות מצדם של אנשיו גואה כנגד המפגינות והמ

במצב דברים זה, ועל מנת למנוע שפיכות דמים מיותרת, יש להורות על פתיחה בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה  .7

מר בנימין נתניהו, נגד מנהל הניו מדיה של ראש הממשלה מר טופז לוק וכנגד תנועת הליכוד שמר נתניהו עומד 

 בראשה.

כנגד מר נתניהו מר לוק ותנועת הליכוד )אסמכתא  יודגש כי מרשתי הגישה באמצעות הח"מ תלונה במשטרה .8

192123.) 

 נודה לטיפולך הדחוף בעניין זה! .9

 

 בכבוד רב ובב"ח!

 

 גונן בן יצחק, עו"ד

 


