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 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 

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

 :חוק העונשין

רואה בכבודו וביקרו של האדם, שנברא בצלם "המסורת העברית 

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

.. "כבוד השפלת כבוד האדם נחשבת במורשת היהדות עבירה חמורה.

מעין ערך קונסטיטוציוני הבריות" הפך במקורות ההלכה העברית 

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

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

  מדרבנן."

פועלים מזה שנים ארוכות, באופן עקבי ומתמשך, על מנת )להלן: "המשיבים"(  1-3המשיבים  .2

המשיבים מצהירים שהם ממשיכי להוציא מן הכח אל הפועל את משנתו הגזענית של כהנא. 

כהנא, ללא כחל ושרק, מבלי להתנצל או להסוות את כוונתם. המשיבים אינם  דרכו של

מסתפקים בהצהרות אלא פועלים מזה שנים על מנת להפוך את משנתם הגזענית למציאות 

במסגרת רשימת עוצמה יהודית שהם  שראליוכעת הם מבקשים לעשות זאת מתוככי כנסת 

  .סלה אך לאחרונה על ידי בית המשפט העליוןיחד עם מיכאל בן ארי שמועמדותו נפ –מנהיגיה 

אתני המביא איבה -המשיבים פועלים על מנת להביא ל"ליבוי יצרים שיטתי על יסוד לאומי .3

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

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

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

של מדינת ישראל היהודית יש פגיעה אנושה בעקרונות היסוד בהתנהלותם של המשיבים  .4

המשיבים שוויון וכבוד לכל אדם באשר הוא אדם.  העקרונות הבסיסיים של –והדמוקרטית 

בהסתה הבוטה לגזענות אלא הם מצהירים על כוונתם לפעול כנגד ערכי היסוד אינם מסתפקים 

ובכך מבהירים  – כפי שמצוין במפורש במצעה של עוצמה יהודית –של הדמוקרטיה המערבית 

 כי בכוונתם לפעול להחרבתה של השיטה הדמוקרטית הישראלית.

ספורים, החליט בית  , שהתקיימו אך לפני חודשים21-במסגרת הבחירות לכנסת הכאמור,  .5

 1866/19)ע"ב  המשפט העליון על פסילת מועמדותו של מיכאל בן ארי בעילה של הסתה לגזענות

כי  נקבע. בכל הנוגע לאיתמר בן גביר, (בן ארי, להלן: ענין עיסאווי פריג' נ' מיכאל בן ארי

התבטאויותיו "מתקרבות קרבה מסוכנת לקו האסור שהחוצה אותו מנוע מלהתמודד בבחירות 

 לכנסת" אולם נקבע כי אין די בראיות שהוצגו כדי להביא לפסילתו. 

הכוללת עשרות רבות  –המשיבים שלושת התשתית הראייתית הנרחבת שתיפרש להלן לגבי  .6

תראה כי הם עברו את הקו האסור וכי  -של ראיות בעלות אמינות גבוהה לגבי כל אחד מהם 

את לפסול  ןיש לפסול את מועמדותיהם של בן גביר, מרזל וגופשטיין, וכ –כפי שנפסל בן ארי 

תשתית זו היא בבחינת אותה "מסה  .22-מהתמודדות לכנסת ה רשימת עוצמה יהודית

רובן  יודגש כי. לצורך פסילת מועמדים ורשימות ראייתית קריטית" שהפסיקה דורשת

הינו סרטונים והקלטות בהם נראים ונשמעים המשיבים שיובאו להלן המוחלט של הראיות 
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עמודי הפייסבוק או חשבונות הטוויטר האישיים של התבטאויות מתוך בקולותיהם, או 

 . , רובן מהשנים האחרונותהמשיבים

 לתיק הראיות. כנספח א'כל הסרטונים וההקלטות כלולים בדיסק המצורף 

פועלים בצוותא חדא לקידום רעיונותיהם הגזעניים,  –יחד עם בן ארי  –כי המשיבים  יודגש .7

עושים שימוש ברטוריקה גזענית דומה ופעמים רבות מופיעים יחד בארועים שונים כגון אזכרות 

גופשטיין בכנס של עוצמה לדבריו של בהקשר זה ראוי להפנות לרב כהנא, כנסי פעילים ועוד. 

מוכנים היו כך שאנשי הבית היהודי/האיחוד הלאומי שנאמרו בקשר ל 4.7.19,1יהודית ביום 

"הם מפחדים, מה יקרה אם  :אך לא את מרזל או את גופשטייןברשימתם את בן גביר  לשלב

חושבים  אתםתפחדו.  אלברוך מרזל או בנצי גופשטיין יהיו ברשימה. אני רוצה להרגיע אתכם. 

תפחדו. הוא הולך עם חליפה. אני לא, גם ברוך לא, אבל זה  אלשאיתמר בן גביר יותר טוב? 

 ..."יהודית עוצמה כולנובסדר, 

, כך יש 21-כפי שיפורט בהרחבה להלן, כפי שנפסלה מועמדותו של מיכאל בן ארי לכנסת ה .8

לפסול את מועמדותם של המשיבים, אשר כמוהו הם מסיתים באופן חמור, עקבי ומתמשך 

, זאת כדי להעביר ודותיה של מדינת ישראל היהודית והדמוקרטיתלגזענות ומקעקעים את יס

שיח כזה הוא מחוץ למשחק  .מסר ברור לפי אין מקום לשיח גזעני כה בוטה בכנסת ישראל

 בפסק דינה בענין בן ארי:הדמוקרטי. כפי שציינה הנשיאה חיות 

 

 גורם, ונמשך משמעותי, שיטתי הוא אם בייחוד, גזעני שיח"

 כן על. ולהתפשט שורשים להכות, לחלחל הזה החברתי לחולי

 אינו מסית גזעני שיח לפיו וברור משמעי חד מסר נדרש

, ציבור נבחר להיות שמבקש מי של מפיו בייחוד, לגיטימי

"מחוץ  להותיר יש הזה השיח את. חוצות בראש אותו המשמיע

 במדינת וכמה כמה אחת ועל מתוקנת חברה בכל" למחנה

 ".היהודים

 המבקש 

, הוא הזרוע המשפטית "התנועה ליהדות מתקדמת – המרכז הרפורמי לדת ומדינה", מבקשה .9

שנה  30פועל מזה  מבקשוהציבורית של התנועה ליהדות מתקדמת )רפורמית( בישראל. ה

 .ון בישראל ולמען צדק חברתי, שוויון ערך האדם וסובלנות דתיתפלקידום חופש הדת והמצ

בקרב לביעור נגע הגזענות בחברה הישראלית, ובפרט לביעור גזענות  מבקשבכלל זה פועל ה

שימוש בדת היהודית כהצדקה להפליה ויחס מבזה כלפי לא עושים האו גורמים אחרים  רבנים

"חביב אדם שנברא בצלם"  –המרכז הרפורמי פועל ברוח עקרונות היסוד של היהדות  יהודים.

המבקש הגיש  אשר הוא אדם ושוויון בין בני האדם.)משנה, אבות ג', מ"ד(, כבוד לכל אדם ב

 את בקשת הפסילה של מיכאל בן ארי ואיתמר בן גביר.  21-לועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 

                                                 
1 406502https://www.inn.co.il/News/News.aspx/ 
 

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/406502
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/406502
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 ורשימות פסילת מועמדים

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

משמעות חשיבותה של הזכות להתמודד ן זו זכות בלתי מוגבלת. זכות, אי אולם ככלדמוקרטית. 

אין משמעותה כי הדמוקרטיה אינה  ,יש לנקוט בבואנו להגביל זכות זושבכנסת והזהירות 

ובראשם  –פגוע בעקרונות הבסיסיים ביותר רשאית להגן על עצמה מפני מי שמבקשים ל

 א לחוק יסוד: הכנסת הקובע כך: 7גנת בסעיף תפיסה זו מעו .עקרונות השוויון והכבוד

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

מועמד בבחירות לכנסת, אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה 

לפי הענין, במפורש או לרבות בהתבטאויותיו, או במעשיו של האדם, 

 במשתמע, אחד מאלה:

 ראל כמדינה יהודית ודמוקרטית;שלילת קיומה של מדינת יש (1)

 הסתה לגזענות; (2)

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

ות ובדעות שעליו היא מבוססת לכל ביטוי והפלורליזם בהשקפ

לבין ההגנה על המשך קיומה כדמוקרטיה. הוא מבטא את 

הוא שומר על אופייה  ...אופייה של ישראל כדמוקרטיה מתגוננת

ועדת  11280/02א"ב ) ".של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

)להלן: ענין  הבחירות המרכזית לכנסת השש עשרה נ' טיבי

 .(17בע' (, טיבי

רק לגבי אותם מקרים אשר יש  א7מנת לממש איזון זה באופן מיטבי ולהפעיל את סעיף על  .12

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

 : (וענין בן ארי טיבי עניין ,פרשת ניימן השנייה ראו)א 7לצורך הפעלת סעיף  מבחנים

)להבדיל  או הרשימה של המועמד יםומרכזי יםטידומיננ ומעשים מטרות נבדקות .א

מדברים שהם שוליים שהשלכתם על המכלול הרעיוני או הביצועי אינה משמעותית 

. מטרות ומעשים המשקפים את מהותה של הרשימה ושהם תולדה טבעית ורצינית(

 . ואשר לשם קידומם מבקשים ליטול חלק בבחירות של זהותה
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 ממסקנות הןומהצהרות מפורשות שיש בהן היגד ישיר  הן יםנלמדהמטרות והמעשים  .ב

 המשתמעות באופן חד משמעי. מסתברות

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

להיות "פעילות בשטח"  חייבתמימוש מטרותיה ולשם הפיכתן מרעיון להגשמתו". 

פעילות זו צריכה  .הפועל אל מהכוח רותהמט את להוציא שנועדהספורדית  שאינה

 חוזרת ונשנית אשר צריכה לבוא לידי ביטוי חמור וקיצוני מבחינת עוצמתה. להיות 

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

 של קריטית מסהנדרשת המועמד צריכות להיות "משכנעות, ברורות וחד משמעיות". 

 בעלות אמינות גבוהה. ראיות

 

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

לאחר התלבטויות , של מימוש הסכנה העולה ממטרותיה או ממעשיה של הרשימה או המועמד

אין כל צורך שמשופטי ההרכב  8סברו שנפסק אך לאחרונה ענין בן ארי בבפסיקה בעבר, 

עילה שחשיבותה  – דאי לא בכל הנוגע לעילת ההסתה לגזענותוחת מבחן הסתברותי, בובהוכ

  .הודגשה באותו עניין

 :טיביהשופטת פרוקצ'יה בענין בענין זה כך ציינה  .14

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 הממשית 

הצפונה ממנה למערכות השלטון והחברה. המטען 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 

ביניהן לצורך החלת המבחן ההסתברותי, המבקש למצוא  שונה

את נקודת האיזון הראויה בין ערך חופש הביטוי הפוליטי לערכי 

 ". ..הסדר החברתי

 

 כך ציינה גם הנשיאה חיות בענין בן ארי:

 ודמוקרטית יהודית כמדינה ישראל מדינת של הערכי המסד"

 הגזענות למיגור פשרות וללא בנחישות לפעול אותנו מורה

. מסר זה מקרין גם על הסכנה שאותה יש לאתר בהקשר מתוכנו

זה לצורך מבחן ההסתברות, ככל שיוחלט שיש להחילו לענין 

 הטמונה הסכנהא לחוק היסוד. בעיני, 7עילות הפסילה שבסעיף 

 הפעולות את ומכין מזין שהשיח מכך נובעת גזעני בשיח

 מניעות בתורן להוא הגזענית האידאולוגיה את לממש המיועדות

 "...הגזעני השיח המשך את ומחזקות

 

 וכך ציין באותו ענין השופט עמית:
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 היא לגזענות הסתה .וצלול רם בקול דברו את אמר המחוקק"

 ערכים לגזענות נוגדת הסתה .הפוליטי למשחק מחוץ

 בקנה עולה אינה לגזענות הסתה .דמוקרטיים-אוניברסליים

 הסתה .יהודית כמדינה ישראל מדינת של ערכיה עם אחד

 זה מטעם .ישראל בכנסת ולא ספרנו בבית לא – לגזענות

 מחוץ ואל למחנה מחוץ והוקאה" אל "כך" תנועת הוקעה

 ,וככזה ,ומטבעו מטיבו פוגע שיח הוא מסית גזעני שיח .לחוק

 ."הסתברותי מבחן עליו יש להחיל כי סבור איני

כדי  , ודרך פעולתם יש בהבאופן עקבי ומתמשך מסיתים לגזענותכפי שיפורט להלן, המשיבים  .15

 רטית.קלקעקע את היות המדינה מדינה יהודית ודמו

 שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטיתהעילה של 

בכל הנוגע לעילת הפסילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, נפסק כי יש  .16

להתרכז במאפיינים הגרעיניים של דמוקרטיה ובהם: הכרה בריבונות העם המתבטאת 

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

מי שתומך עוד נפסק כי  (.23, בע' עניין טיבי) שופטת עצמאיתרשויות, שלטון החוק ורשות 

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

"מי שאינו מקבל את עקרונות  (.24המבוסס על דיאלוג ושכנוע ולא על אלימות )ענין טיבי, בעמ' 

רטיה בשם אותם קולבקש להשתתף בדמ נותם, אינו יכולהיסוד של הדמוקרטיה ומבקש לש

 (.14הכללים" )ענין טיבי, בע' 

מצהיר במפורש על  -שהמשיבים הם מנהיגיה  –כפי שיפורט להלן, מצעה של עוצמה יהודית  .17

גם התבטאויות המשיבים אשר יפורטו בהמשך מעידות דחיית ערכי הדמוקרטיה המערבית. 

כל אדם באשר הוא אדם, כי הם נוקטים כי הם מבקשים לקעקע את ערך השוויון והכבוד ל

פירוש הדבר הוא ומעודדים נקיטת אלימות וכי הם פועלים על מנת לקעקע את סמכות בג"ץ. 

שהמשיבים פועלים באופן מוצהר ומובהק על מנת לקעקע את אושיות השיטה הדמוקרטית 

 הישראלית.

משיבים אינה מסכנת אך את אופיה הדמוקרטי של המדינה אלא עומדת בניגוד ה התנהלות .18

 של שערכיה בלבד זו לא כי בית המשפט העליון כבר קבעגמור לערכיה גם כמדינה יהודית. 

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

 :והלאומים הדתות בין שוויון ומחייבים הפליה אוסרים עצמם אלה

 כמדינה ישראל מדינת של ערכיה כי התפיסה עלינו מקובלת אין"

 הפליה - כללית תכלית של ברמה – להצדיק כדי בהם יש יהודית

 ...לאום או דת בסיס על המדינה של אזרחים בין המדינה ידי-על

, היתר בין, ודמוקרטית יהודית כמדינה ישראל מדינת של ערכיה

 עצמו ברשות לעמוד היהודי העם של זכותו את מבססים

 כמדינה ישראל מדינת של מערכיה אך ...הריבונית במדינתו

 בהפליה תנהג המדינה כי כלל מתבקש אין ודמוקרטית יהודית
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 זכויות שווי אזרחים הם יהודים-ולא יהודים. אזרחיה בין

 מקרקעי מנהל' נ קעדאן 6698/95 ץ"בג" )ישראל במדינת וחובות

 (.281-280, 258( 1)נד ד"פ ,ישראל

 הסתה לגזענותעילת ה

 :ךכנפסק בכל הנוגע לעילת הפסילה של הסתה לגזענות, בפרשת ניימן השנייה  .19

 

יה האזרחית וקריאה לשלילת יהסתה נגד חלק מהאוכלוס"

או הצעה בדבר הטלת איסור על יחסי קירבה כלשהם  זכויותיה

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

, מניעת הפניה שלהם בתלונותיהם בתחום הענישה הפלילית

שלילת לבית המשפט הגבוה לצדק, הבדלתם במקומות רחצה, 

ו ואיסור שירות בצבא תוך פגיעה ועלבון לאל זכויות סוציאליות

אשר כבר משרתים בו, כל אלה ודומים להם נושאים סממן 

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

גם אם הם כלולים במאמר בעיתון, הרואה אור לפי רישיון כדין, 

 ..הרעיון מוצא ביטויו בהצעת חוק המוגשת לכנסתאו אם 

אותו היא המערערת מבקשת לשלול מחלק מאזרחי המדינה, 

אתני, את הזכות לבחור ולהיבחר -מאבחנת על פי מוצאו הלאומי

ולמלא תפקיד ממלכתי כלשהו. שלילת זכויות כאמור היא פגיעה 

ברורה וחד משמעית בנפשה של הדמוקרטיה, המושתת על שוויון 

זכויות מדיניות בין אזרחי המדינה ללא הבדל גזע, דת, לאום או 

 מין."

ליבוי המערערת הם באופן ברור גזעניים: "מטרותיה ומעשיה של 

אתני המביא איבה ומדנים -היצרים השיטתי על יסוד לאומי

ומעמיק תהום, קריאה לשלילה אלימה של זכויות, לביזוי 

שיטתי ומכוון של חלקי אוכלוסייה מוגדרים, המאובחנים לפי 

אתני, ולהשפלתם באופן דומה להחריד לגרועות -יסוד לאומי

כל אלה די בהם, לאור  –ן התנסה העם היהודי שבדוגמאות בה

החומר הרב שהוגש לנו, כדי לבסס את המסקנה בדבר ההסתה 

 (.195-197." )שם, בעמ' לגזענות

 

( 5פ"ד נ) ,אלבה נ' מ"י 2831/95ע"פ  -פסק הדין המנחה לענין פרשנות עבירת ההסתה לגזענות ב .20

 השנייה פרשת ניימןמפנה לתוך שהוא מצא את המונח הסתה לגזענות,  כבוד השופט רשיפ - 221

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

 

היקפו של המושג "גזענות" חלילה לנו מלדבוק  "בקביעת

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

http://www.nevo.co.il/case/5823397
http://www.nevo.co.il/case/5823397
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וב אינה רק הדבקות השונים של המין האנושי. "גזענות" ש

"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 עולם-לאומית

שנאה זו מכוון החוק לבער מתוכנו, ולמושג "גזענות" יש ליתן 

)ראה שם, בעמ'  ."את תכליתו של החוקאותה משמעות שתהלום 

257  - 256.) 

 

 2688/12לגזענות והצורך לטפל בה בתקיפות עמד גם השופט ג'ובראן בבג"ץ  ההסתהעל  .21

 המטה למאבק בגזענות נ' היועץ המשפטי לממשלה:

 

הסתה לגזענות שוללת מבני אדם את תכונותיהם "

הלאומי. האנושיות בשל שיוכם הגזעי, הדתי, האתני או 

היא פוגעת בזכות הבסיסית לשוויון ובערך הכבוד האנושי 

של כלל הברואים בצלם. אחד מהיבטי החומרה והסכנה 

של הביטוי הגזעני טמון בכך שפגיעות מילולית בכבוד 

 ."האדם עלולות להסלים ולהידרדר לפגיעות פיזיות

       

אך לאחרונה, בענין בן ארי, הדגיש בית המשפט העליון את חשיבותה של עילת ההסתה לגזענות.  .22

 כך ציינה הנשיאה חיות:

 

גזענות היא חולי חברתי מוכר וידוע שהמין האנושי נגוע בו מאז "

ים בשנאת חינם רהמכוע פניהת מגלה את והגזענומקדם. 

מולדים  ובהסתה לשנאת חינם של השונה, אך בשל מאפיינים

או בשל השתייכות קהילתית, דתית, אתנית או לאומית. היא 

מפשיטה את בני האדם מתכונותיהם האנושיות בשל 

ופוגעת בזכות הבסיסית לכבוד אנושי  השתייכויות אלה

מדינת ישראל  ולשוויון הנתונות לכלל הברואים בצלם..

הדמוקרטית הוקמה כמדינתו של העם היהודי, אשר ידע מאז 

ם רדיפות וסבל על רקע גזעני שאין להם אח ורע באותו ומעול

העולם. הגזענות מנוגדת לחלוטין לערכי היסוד שעליהם הוקמה 

המדינה ועלינו כיהודים מוטלת חובה מיוחדת להיאבק בה ללא 

 פשרות....

להיות ראש החץ במאבק נמשך וחסר  מצוויםאנו היהודים 

הזה  ביל את המאבק פשרות בגזענות... עלינו להיות ראויים להו

עלינו לבער מקרבנו במדינת ישראל הריבונית את הנגעים 

 המסוכנים של הגזענות."
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 וכך ציין גם השופט מזוז:

רשימה או מועמד  א עניינו בהעדר לגיטימיות של7סעיף "

שמתקיימת בהם אחת מעילות הפסילה מלהשתתף ב"משחק 

ומועמדים כאמור לפסילת רשימות  הדמוקרטי". הבסיס הרעיוני

באי  קונקרטית אלא עיקרו-אינו מתמצה במניעת סכנה מעשית

לרשימות ולמועמדים שמטרותיהם ומעשיהם  מתן לגיטימציה

 הם מחוץ למתחם הלגיטימיות הדמוקרטית להשתתף בבחירות

 הדמוקרטיות.

( 2א)א() 7דומה כי העילה של "הסתה לגזענות" שלפי סעיף 

גזענות פסולים  ענות ומעשיהסתה לגזמדגימה זאת היטב. 

בהיותם מנוגדים לערכים הבסיסיים ביותר  (per se)באשר הם 

 רעיון השוויון בין בני אדם.של חברה דמוקרטית, שבבסיסה 

 ...המדובר בערכים אוניברסליים המקובלים במשפט העמים

 אינה לגזענות הסתה .דמוקרטית בחברה לגיטימי לא שיח זהו 

 ערך .אינטרסים איזון לערוך יש לגביו ההגנ-בר ערך כל מייצגת

 להגן נועד ,הדמוקרטיה של אפה מנשמת שהוא ,הביטוי חופש

 ערכים בין רעיוני מאבק ולאפשר אלים בלתי ציבורי שיח על

 השיח את "הםגזעני "מז שיח .דמוקרטית בחברה לגיטימיים

 בני בין בירור רעיוני של התכלית תחת וחותר הדמוקרטי

 .דמוקרטיים ערכים בסיס על ,חופשי עמדות וגיבוש החברה

 או רשימה של השתתפות בבחירות למניעת הטעם ,כן על

 להגשמת בחשש מתמצה אינו לגזענות המסיתים מועמד

 מתן-אי של ציבורי-הערכי עיקרו בשיקול אלא ההסתה מטרות

 ,זה במובן .הדמוקרטי מהשיח כחלק הגזעני לשיח לגיטימציה

 של פרטי מקרה היא לגזענות הסתה בגין פסילה של העילה

 ".המדינה של הדמוקרטי אופייה לשלילת הנוגעת העילה

 

הצהרות  תראהאשר  יםהמשיבשל  םהמבקש את התשתית העובדתית בעניינ שולהלן יפר .23

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

 יםפועלש במיובר במטרות בעלות אופי תיאורטי, אלא כי לא מד הירא. המבקש ודמוקרטית

ודרכה הגזענית והאלימה של תנועת  למען מימוש תורתו של הרב כהנא מובהק ומתמשךבאופן 

 הערבי בצורה חמורה וקיצונית בציבור ופגיעה , ביזויהלהדרמטיפים ופועלים  כך. המשיבים

ומצהירים כי בכוונתם  וגורמים לליבוי יצרים שיטתי על בסיס אתני המביא איבה ומדנים

מסה . מדובר בלממש אידאולוגיה גזענית זו מתוככי הכנסת ולשם כך הם מבקשים להיבחר
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המחייבות את פסילת מועמדותם של  ראיות משכנעות, ברורות וחד משמעיותקריטית של 

 . 22-ה לכנסתילת הרשימה מהתמודדות בבחירות פסאת כמו גם  ,המשיביםשלושת 

 

 כממשיכי דרכה מפלגת כך וגלגוליה והמשיבים

באידיאולוגיה  יםדרכו של הרב כהנא, הנושא כיוממשי יוימין קיצוני, תלמיד ישנא םניה יםהמשיב  .24

 כהניסטית וגזענית המבקשת לחתור תחת עקרונות השוויון וכבוד האדם כלפי כל מי שאינם יהודים

  .החיים במדינת ישראל

, הטיפה ליסודה של מדינת הלכה יהודית "נקייה" 70-אשר הופיעה לראשונה בשנות ה ,תנועת כ"ך .25

זענית גבראש התנועה עמד הרב כהנא שיצר זרם פוליטי הדוגל באידיאולוגיה מלא יהודים. 

 מובהקת, שכוונה נגד הציבור הערבי בישראל. 

  .המפלגה את אחוז החסימהלא עברה  לכנסת העשיריתבבחירות  .26

היה מצעירותו פעיל שטח של כ"ך, שימש דובר התנועה  מרזלהיה רכז הנוער של תנועת כ"ך.  בן גביר .27

פעיל אף  גופשטייןבמשך עשר שנים, היה מזכיר סיעת כך בכנסת והנהיג את כ"ך לאחר רצח כהנא. 

 .1987 בשנת קים הרב כהנאהוא מצעירותו בתנועות כ"ך והוא מקושר לישיבת הרעיון היהודי שה

יצוין כי המועמד הממוקם במקום הרביעי ברשימת עוצמה יהודית, יצחק וסרלאוף, למד אף הוא 

 בישיבת הרעיון היהודי, בה מלמד מיכאל בן ארי, שנפסל מלהתמודד לכנסת. 

להפיץ את משנתה המסוכנת של תנועת כך מעולם לא חדלו  יםהמשיבכפי שיפורט בהמשך,  .28

 .פעולות, בחלקן אלימות, כדי להוציא תורה זו מן הכח אל הפועלונוקטים 

, החליטה ועדת הבחירות המרכזית לפסול את לכנסת האחת עשרהלקראת הבחירות  ,1984בשנת  .29

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

ומדים בסתירה להכרזת העצמאות של מדינת ישראל, עקרונותיה הגזעניים והאנטי דמוקרטיים ע

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

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

תה הוראת חוק הקובעת יעת טרם הי תהיש לציין כי באוהיסוד של המשטר הדמוקרטי בישראל. 

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

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

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

ניימן נ' יו"ר וועדת הבחירות  2/84)ע"ב  לא נפסלה מלהשתתף בבחירות לכנסת היא"כך" נתקבל, ו

מצעה של "תוכן קבעו השופטים כי  ,יחד עם זאת .(22( 2, לט )עשרה-המרכזית לכנסת האחת

ומגמת יוזמיה וראשיה חומרתה מבחינת דמותה הדמוקרטית והתרבותית של מדינת זו רשימה 

(; "רעיונותיה של "כך" הם גזעניים, וכי עקרונותיה פוגעים 298)ע' ישראל כה בולטת וקשה היא" 

(; "מוצדק היה לראות 318 ע'בעקרונות היסוד, עליהם מושתת משטרה הדמוקרטי של המדינה" )

 ,, עד שניתן היה(334 ע'ה הדוגלת בעקרונות גזעניים ואנטי דמוקרטיים" )את רשימת "כך" כרשימ

לקבוע כי אין להתיר לרשימה זו לבוא בקהל הרשימות  ,אילו היתה סמכות פסילה בחוק

 .(298 ע'המתמודדות בבחירות לכנסת )
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יצוין כי . כסיעת יחיד וכהנא הפך לח"כ רשימת כ"ך נבחרה בבחירות אלה לכנסת האחת עשרה .30

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

עם . אדם אשר המשיבים מרבים לפאר ולשבח – הטבח במערת המכפלה –החמורה ביותר 

הגבירה התנועה את פעילותה הגזענית, תוך שכהנא מנצל את במת הכנסת לנאומי הסתה  ,היבחרה

, כגון איסור על נישואים בין , ומפיץ הצעות חוק בעלות תוכן גזענידינהשל המ נגד אזרחיה הערבים

 .יהודים לערבים וטרנספר לערבים

)וכן הוסיפה את האיסור הפלילי על  לחוק יסוד: הכנסת א7חוקקה הכנסת את סעיף על רקע זה   .31

הכל מתוך מטרה להוקיע מכל וכל את תופעת הגזענות ולגונן על המדינה מפני  –הסתה לגזענות( 

  .הסכנות החמורות הגלומות בתפיסות גזעניות

, כאשר ברשימה שוב בבחירותשוב ביקשה תנועת "כך" להתמודד  לכנסת השתיים עשרהבבחירות  .32

ת, אישר בית המשפט ד: הכנסא לחוק יסו7. הפעם, לאחר חקיקתו של סעיף ברוך גולדשטיין עהופי

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

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

 מגר:כך ציין הנשיא ש. הדמוקרטי של המדינה

יצונות "עוצמת פעולתה של המערערת בכל צורותיה, הק

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."

דובר . מרזל שימש אז ניסתה תנועת "כך" להתמודד בבחירות לכנסת השלוש עשרה בבחירותגם   .33

את שב ואישר בית המשפט העליון  .הוחבר המזכירות שלה ומי שנבחר לעמוד בראש התנועה

א 7ת "כך" מלהשתתף בבחירות על בסיס סעיף מהחלטת ועדת הבחירות המרכזית למנוע מרשי

 (.ועדת הבחירות לכנסת השלוש עשרהרשימת "כך" לכנסת השלוש עשרה נ' יו"ר  2805/92)ע"ב 

הגיע בית המשפט העליון למסקנה כי היא  ,על אף ניסיונה של התנועה לטעון כי שינתה את דרכיה

 בהסוואה מדובר וכי הממשית תהופעיל מבחינת ולא אידיאולוגית מבחינה לא מטבעה נתהיש לא

אולם בית המשפט דחה את מצעה שהגיש מרזל נטען כי התנועה שינתה  בתצהיר. פעילות אותה של

 .או תימוכין טענה זו שכלל לא גובתה באסמכתאות

, אושרה הפסילה של 541( 3, פ"ד מו)מובשוביץ נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית 2858/92בע"ב  .34

. בית המשפט העליון , גם כן בכנסת השלוש עשרהתנועת כהנא חי על ידי ועדת הבחירות המרכזית

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

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

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

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

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

 לאלה דומות התבטאויות לבקרים חדשות משמיעים המשיבים, בהמשך שיפורט כפי שפלה".

 .פסילה כמצדיקות העליון המשפט בית ידי על שנזכרו

החליטה  1994בפברואר רגון "כך", על חברי אכאמור גולדשטיין, שנימנה שביצע ברוך טבח הלאחר  .35

, להכריז "על תנועות "כך", "כהנא חי", צרופיהן או נגזרותיהן כעל 13.3.94ממשלת ישראל, ביום 
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. (14.03.94-ב 4202פורסמה בילקוט הפרסומים , 2757טרוריסטי" )החלטת ממשלה מס' ארגון 

 סח ההחלטה: וכנו

מכריזה הממשלה  1948 -לפקודת מניעת טרור, התש"ח  8"בתוקף סמכותה לפי סעיף 

 שהחברות המפורטות להלן הן ארגונים טרוריסטיים:

נועם פדרמן וטירן , ברוך מרזלתנועת "כך", שהפעילים המרכזיים בה הם כיום:  "א.

 פולק. 

הם כיום: בנימין כהנא, דוד שהפעילים המרכזיים בה תנועת "כ"ח" )כהנא חי(,  ב.

 אקסלרוד ויקותיאל בן יעקב.

 עוד הוחלט כי:

אדם  -הכרזה זו חלה על אירגונים הטרוריסטים המפורטים לעיל וכן על כל חבר בני "

שיפעל להשגת מטרות מאותו סוג, אשר הארגונים הנזכרים לעיל פעלו להשגתן, 

תמשו בהם, אף אם יתקרא באמצעים דומים לאמצעים שהארגונים הנזכרים לעיל הש

אם דרך קבע ואם מעת לעת. כן תחול הכרזה זו על פלגיהם  -בשמות או בכינויים אחרים 

 ".ועל צירופיהם של הארגונים הנ"ל

 . לתיק הראיות 'ב נספחכמצורפת  על ההכרזה על כך כארגון טרורהחלטת הממשלה 

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

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

י... אך רעות רוח היא להעמיד לרשותו את זכויות האדם כדי שישתמש טמסוים הוא ארגון טרוריס

ם בארגון יפעילה של אנשים שהיו בהן נגד זכויות אלה". עוד צוין כי "ההכרזה חלה... גם על קבוצ

טרוריסטי והם ממשיכים לפעול להשגת המטרות של הארגון, באמצעים דומים, יהיה השם שייתנו 

 (.862, 860, 853( 4, פ"ד מט)כהנא נ' קצין אג"מ משטרת ישראל 6897/95לעצמם אשר יהיה" )בג"ץ 

מרגע ש משמעות ההכרזה היא. הוכנסו כך וכהנא חי לרשימת ארגוני הטרור בארה"ב 1997בשנת  .37

שנכלל גוף ברשימת ארגוני הטרור, אסור לו לגייס כספים בארה"ב או לפעול בה; אסור לאזרחים 

אמריקאים לבוא עמם במגע ולסייע להם; ניתן למנוע מפעילי הארגון להיכנס לארה"ב והמוסדות 

 הלן:ראו בקישור ל .הפיננסיים מחויבים להקפיא נכסים השייכים לארגון הטרור

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

 לתיק הראיות. 'גכנספח החלק הרלבנטי מרשימת ארגוני הטרור מצ"ב 

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

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

( 5פ"ד נג)  ,נועם פדרמן נ' ממשלת ישראל 547/98בג"צ הצדקה לביטול ההכרזה או להתערבות בה )

520 .) 

בענין סגירת  בן גבירש במסגרת הליך שהגי ,דן בית המשפט העליון פעם נוספת בעניין 2002בשנת  .39

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

טען כי אין לזהות  בן גביר". שמחזיק במשרדים המדוברים והוא "מאמין בתורתו של הרב כהנא

על ידי בית המשפט  טענה זו נדחתהאת הפעילות שהוא עושה במשרד עם פעילות תנועת כך אך 

 :שפסק כך העליון

https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm
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-והוצג בפני בית[ בן גביר ]של"מן החומר הרב שנתפס במשרדים 

יש זהות מוחלטת בין פעילותה של משפט קמא עולה בבירור כי 

תנועת "כך" שהוכרזה כאמור לבין הפעילות שהתנהלה 

. החומר שנתפס היה זהה בתכניו, ולעתים אף בצורתו במשרדים

ידי -וזים, לחוברות ולספרים שהופצו בזמנם עלובצבעיו, לכר

תנועות "כך" ו"כ"ח", ואף הצביע על זהות בין הפעילים 

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

כרטיסים, ועליהם הכיתוב "כהנא צדק" ומספרי הטלפון של 

תמונות  ...נועם פדרמן וטירן פולק איתמר בן גביר, ברוך מרזל,

במהלך  וברוך מרזלנועם פדרמן  שמופיעים בהן איתמר בן גביר,

הפצת חומרי תעמולה; דגל צהוב שחור ועליו תמונת הרב כהנא 

כהנא צדק"; כרוז שכתוב בו "רוצים  –והכיתוב "כולנו כהנא 

ממשלה שתחסל את כולם"; חוברת תמיכה למעשה הרצח 

חומר  שביצע ברוך גולדשטיין שכותרתה "ברוך פודה ומציל";

פרסומי רב בנוגע לפעילות "כך" והאידאולוגיה שלה ועוד כיוצא 

באלה חומרים. מכל אלה עולה שהמשרדים אכן שימשו 

לפעילותו של הארגון הטרוריסטי תנועת "כך" ולהפצת תורתה 

של תנועה זו. יצוין שאין זו הפעם הראשונה שהמשטרה חושפת 

ף שהוכרזו פעולות שעולה מהן כי תנועות "כך" ו"כ"ח", א

כארגונים טרוריסטים, לא הפסיקו פעילותן, אלא המשיכו 

לקיימה תחת שמות אחרים. יתרה מזאת, אין זו הפעם הראשונה 

שמפכ"ל המשטרה סוגר משרד שמפעיל המערער בשל כך שנמצא 

ם( -"ש )יעכי משרד זה משמש לפעילותה של תנועת "כך" )ראו 

 " (."להמפכ' נ גביר בן 340/97

  -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 

כשלעצמה כדי  אין בה - 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 עצמה. 

אין לנתק את המסר הכלול בחומר שנתפס במשרדיו של 

המתבצעת ואת הסיכון הגלום בפעילות  ]בן גביר[ המערער

במשרדים מהסכנה לשלום הציבור הנגרמת מפעילותו של ארגון 

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

 . מוכיחות בדיוק את ההיפך שנמצאו במשרדיו של בן גביר תוכי הראיו המצדיקה את שינוי ההכרזה

התנועה הלאומית". קבוצת חברי  –רשימת "חירות מסגרת ברוך מרזל ברץ  בכנסת השש עשרה .40

היועץ המשפטי לממשלה תמך בבקשת . (2/16)פ"מ  לפסול את מועמדותו של מרזל הכנסת ביקש

  :המשפטי לממשלה הפסילה. כך צוין בחוות דעת היועץ

מרזל עומד בראש אירגון הטרור "כך"; הוא מפעיליה "

; מטרותיו ומעשיו ממוקדים  המרכזיים של תנועת "כך"

בהפצת רעיונותיו הגיזעניים של הרב כהנא, החותרים באורח 

. היועץ .מסוכן תחת אושיות המשטר הדמוקרטי בישראל.

בחר לכנסת למען יהמשפטי לממשלה סבור כי מרזל מבקש לה

קידום המטרות של ארגון הטרור "כך" תוך ניצול מעמדו כחבר 

מבקש להיות ממשיך דרכו הפסולה כנסת. היועץ סבור כי מרזל 

 1988בשנת והגזענית של הרב כהנא בכנסת שרשימתו נפסלה 

 ...11 –בבחירות לכנסת ה 

היועץ המשפטי לממשלה סבור כי יש לפסול את מרזל 

מהתמודדות בבחירות לכנסת. היועץ סבור כי חומר הראיות 

שבידו, שהוא רואה מחובתו להציגו  בפני חברי ועדת הבחירות, 

( מתקיימות 2) -( ו 1א)א( )7מלמד כי עילות הפסילה שבסעיף 

  "במרזל ולכן יש לפסול אותו מלהתמודד בבחירות לכנסת.

 . לתיק הראיות 'ד נספחכמצורפת  2/16חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה בפ"מ 

הוא מקבל עליו את האיסורים  יטענתו העיקרית של מרזל הייתה כי הוא שינה את דרכיו, וכ .41

והמגבלות הקבועים בדין והנובעים משיטת המשטר הדמוקרטית. יו"ר וועדת הבחירות דאז, 

 , בציינו:מרזלסבר שיש לפסול את מועמדותו של  ז"ל, השופט חשין

"העיון בחומר הראיות מראה שמרזל הוא היום המנהיג, או למצער 

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

של 'כך'... למרות הכחשותיו והסבריו של מרזל, לרבות הצהרתו כי 

חזר בו מדרכו, אין לשנות את המסקנה בדבר פסילתו, שכן מכלול 

הראיות וההסברים מצביע על בסיס לפסילה.. "מבחינתי אין ספק 

ספקא, אין לי בדל של ספק שהוא קשור לדבר הזה"...התשתית 

תו ופעולותיו של מר מרזל ולה מצביעה על מעורבהראייתית כו

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

 ( 57-58טיבי, ע' 

ודחתה את הבקשה לפסילת  מרזלאלא שוועדת הבחירות החליטה לקבל את הצהרתו של  .42

מועמדותו. על החלטה זאת הוגש ערעור לבית המשפט העליון על ידי היועץ המשפטי לממשלה 

וקבוצת חברי כנסת. בית המשפט העליון החליט ברוב דעות לדחות את הערעור, אולם זאת רק 

הירו כי מטעמים של אי התערבות בשקול דעתה של ועדת הבחירות. יחד עם זאת, שופטי הרוב הב

לו היתה ההחלטה נתונה להם כגורם מאשר ולא כגורם מבקר, היו הם פוסלים את מועמדותו של 
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היה  מרזלשל עילות הפסילה. הנשיא ברק ציין כי חומר הראיות מעיד כי  התקיימותןהמשיב, נוכח 

 -פעיל בתנועת כך וכי יש חשיבות לכך שאף בפני ועדת הבחירות ובפני בית המשפט העליון 

שהביע בעבר ולא קבע  מהתבטאויות במפורש מרזל מרבו  חזר לא"

 האמורמקובלת עליו עוד.  אינה - ככזו – כהנא הרבשמורשתו של 

חזר  לפיה מרזלמר  שלשל ממש בכנות הצהרתו  ספקלעיל מטיל 

שהחזיק  דמוקרטית והלא הגזענית ומהאידאולוגיהבו מדרכו 

 "בה.

 במקור(.)ההדגשות אינן  60בע'  טיבי ענין

שאין חולק כי היא רשאית להשתתף )חרות( הנשיא ברק הדגיש כי מרזל הצטרף למפלגה ורשימה 

 מפלגת חירות. –בבחירות 

 מרזלהשופטת שטרסברג כהן סברה שיש לפסול את מועמדותו של שופטות המיעוט סברו אחרת.  .43

כי דרכו אשם בהסתה ממשי לוציינה "אין חולק כי מי אשר פועל למימוש תורתו של הרב כהנא וש

לגזענות... שוכנעתי כי מרזל לא שינה מדרכו וכי אותם נימוקים שהביאו בעבר להכריז על כך כעל 

ארגון טרור ולפסול את כך מהתמודדות בבחירות שרירים וקיימים בכל הנוגע לפעילותו של מרזל" 

וצקות המלמדות על (. גם השופטת בייניש ציינה כי "יש אפוא ראיות חד משמעיות ומ77-78)ע' 

פעילות מרכזית ואינטנסיבית ומתמשכת של מרזל בתנועת כך, התנועה הגזענית שהוצאה מחוץ 

לתחומי ההליך הדמוקרטי הלגיטימי... בנסיבות אלה היה על מרזל להצביע על צעד כלשהו שנקט 

מד כי כדי להביע בפומבי את התנתקותו מדרכה של כך. היה עליו לעשות מעשה גלוי כלשהו המל

התנגד לשימוש שעשתה תנועת כך בשמו במהלך פעילותה. הצהרה העומדת מול חומר הראיות כולו 

אין לה כל משקל כאשר לא נלוו אליה מעשים גלויים ופומביים המלמדים כי מרזל אינו דוגל עוד 

 (85בעמדותיו מן העבר הרחוק והקרוב." )ע' 

 ת:השופטת פרוקצ'יה עמדה על חשיבות המאבק בגזענו .44

ערכי שבהסתה לגזענות, על רקע ניגודה העמוק -הדופי המוסרי"

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

להגשמת תורתו, ואפילו דבריו לא נשקף מהמסית לה סיכון כלשהו 

 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. 

עות והשקפות חריגות. הקאתם מובטחת סובלנות גם להשמעת ד

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
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נפסלה כי הניחה בבסיס תורתה עקרונות של גזענות כך... מפלגת 

בבקשה לשלול מחלק מאזרחי המדינה, שהיא מבחינה ביניהם  –

אתני, חלק מזכויות מהותיות הנתונות לכל -פי מוצאם הלאומי-על

  ."אזרח

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

 . לא עברה את אחוז החסימה

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

שובץ מיכאל בן ארי . ורצה בבחירות יחד עם סיעת האיחוד הלאומי "ארץ ישראל שלנו"מפלגת 

שימש כעוזרו  בירבן גבכנסת השמונה עשרה. ברשימה שעברה את אחוז החסימה וכיהן כחבר כנסת 

הצעות חוק גזעניות, כגון הצעת חוק בתי המשפט  בן אריבמהלך פעילותו בכנסת, הגיש  הפרלמנטרי.

, בה הציע לקבוע כתנאי סף למינוי 2012 –"ב עכשירות שופט בבית המשפט העליון(, תש –)תיקון 

מלכהן בבית מה שיפסול כל שופט ערבי  –שופט לבית המשפט העליון שירות צבאי או לאומי 

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

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

, בה "עוצמה לישראל", פוצלה סיעת האיחוד הלאומי והוקמה מפלגת הכנסת התשע עשרהלקראת  .47

בקשה לפסול את . פרופ' אריה אלדדברוך מרזל ו, י, איתמר בן גבירמיכאל בן ארהיו חברים 

 הרשימה לא עברה את אחוז החסימה. הרשימה נדחתה ע"י ועדת הבחירות אך 

, נעשה שימוש בקמפיין 19-בבחירות לכנסת ה במהלך מסע התעמולה של מפלגת עוצמה לישראל .48

 –מודעות על גבי אוטובוסים עליהן הופיע הכיתוב "נאמנות" בערבית ומתחתיו נכתב שכלל גזעני, 

)תב"כ  נפסל על ידי יו"ר ועדת הבחירות דאז, השופט רובינשטיין. הקמפיין בלי חובות אין זכויות

רובינשטיין כי הפרסום נושא מסר גזעני והוא השופט בהחלטתו כתב  .פרנקנטלר נ' אלדד( 1/19

הפרסום נועד להשפיל את הציבור נאמן למדינת ישראל. את הציבור הערבי כמי שאינו  נועד להציג

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

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

הכללות מכפישות. לכן מניעת שמץ חשש לגזענות צריך שתהא 

 ופן הגנטי שלנו כלפי השוכנים עמנו והם מיעוט. "בצ

 :19-בבחירות לכנסת ה עצמם אנשי עוצמה לישראל בקמפיין שניהלו הציגוכך  .49
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שינתה המפלגה את שמה ל"עוצמה יהודית" והשתלבה ברשימת , כנסת העשריםללקראת הבחירות  .50

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

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

בחוות דעת שהגיש היועץ המשפטי לממשלה צוין כי לא (. המטה למאבק בגזענותלהלן ענין  – מרזל

"כוללת בעיקרה  הוכחת עילות הפסילה מכיוון שהבקשהונחה תשתית ראייתית מספקת לה

דנן  המוצגת במסגרת הבקש הצילומים של קטעי עתונות בלבד." לצד זאת צוין כי "ככל שהית

מספקת וחד משמעית ברמת ההוכחה שנקבעה בפסיקה להוכחת העובדה כי מרזל  תתשתית ראייתי

ת משקל אם יש בהתבטאויותיו של בבקשה, היתה מתעוררת שאלה כבדאכן אמר את כל שיוחס לו 

מר מרזל, כפי שהוצגו בבקשה, בכדי למלא אחר העילות הקבועות בחוק לשם פסילת מועמדותו." 

ומעשים דברים על על הראיות שהובאו לגבי הסתה לגזענות צוין כי הן משמעותיות ומטרידות ו

חזר בו מהדברים שיוחסו יצוין כי מרזל לא  .ביותר הם קשים וצורמיםצוין כי ם למרזל המיוחסי

כי הוא אינו אחראי ו תם אלא רק טען באופן כללי שהדברים הוצאו מהקשרםולו או הכחיש א

 .על ידי בית המשפטמכל וכל נדחתה אחרונה זו טענה  –לפרסומים בדף הפייסבוק שלו 

 :הנשיאה נאור, שכתבה את דעת הרוב, הבהירה כי .51

קרוב מאד בכל הנוגע לעילה של הסתה לגזענות, עומד מרזל " 

הדברים . לנקודת הקיצון של פסילה מהשתתפות בבחירות

המצוטטים מפיו של מרזל והשתתפותו בפעילויות שונות 

הגדרתו של לאיות שהוצגו לנו, מתאימים הם רהמתוארות ב

-הנשיא שמגר, ומהווים "ליבוי יצרים שיטתי על יסוד לאומי

חלק מתגובותיו של המביא לאיבה ומדנים ומעמיק תהום." אתני 

מרזל לראיות השונות שהוצגו לנו אף אינן מצליחות להאיר 

אמירות ופעולות אלה באור שונה מזה שמשתקף מן הדברים 

כך, בין השאר, התבטאויותיו של מרזל בנושא משנתו של  כפשוטם.

יות היו הרב כהנא... ואמירות נוספות שצוטטו מפיו, אשר עשו
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להשתמע כקריאה לאלימות. חלק מהדברים שיוחסו למרזל 

חשו על ידו מפורשות, מעבר טענה כבכתבות שצורפו כלל לא הו

 " כללית לפי כל ציטוט הוצא מהקשרו.

  –יחד עם זאת, הנשיאה קבעה כי 

"החלטתנו שלא לאשר את פסילתו של מרזל נובעת מהעובדה 

 ברובן, על כתבות עתונאיות ועלשטענות מבקשי הפסילה בוססו, 

ידיעות מהאינטרנט אשר משקלן הראייתי נמוך.. מי שמבקש 

לשכנע את ועדת הבחירות ואת בית המשפט העליון כי יש לנקוט 

י של פסילת מועמדות, צריך לעמוד בנטל ראייתי כבד טבצעד הדרס

, כגון דברים שכתב שאמינותן גבוההולהציג ראיות משכנעות 

ד בעצמו וכן הקלטות או למצער עדויות על דברים ופרסם המועמ

.. על כן, גם אם אניח שהדברים שהוצגו לנו שנאמרו על די המועמד.

 ".עשויים אכן לעבור את הגבול, הקושי הוא בראיות להוכחתם

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

שלושת המשיבים כל אחד מכי התשתית הראייתית שתיפרש להלן כוללת לגבי  יצוין כבר עתה

 המוכיחות את עילות הפסילה. עשרות ראיות בעלות אמינות גבוהה

 סבר כי יש לפסול את מועמדותו של מרזל: ,שופט רובינשטיין, בדעת מיעוטה .52

אל לפרשנות זו להרחיק לכת עד כדי ריקונו של סעיף "סבור אני כי 

המכונן -וכן... יש לטעמי לכבד את כוונת המחוקקהחוק מת

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

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

בית המשפט בהקשר זה את תפקיד שומר הסף, שאסור לו 

 ..להירדם בשמירה.

של ממש, המלמדות על בפנינו ראיות רבות, בעלות משקל לפיכך, 

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

מלמדות הראיות על תפיסתו הגזענית העצמאית של מר מרזל, 

יבי העם היהודי ויוצאת כנגד הרואה באזרחי ישראל הערבים או

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.

כי אין ראיות של  לסיכום, בעניינו של מר מרזל קשה לדידי לטעון

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 לכנסת 
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"ליבוי  ניימן עשרה, יוצר את הרושם כאילו המלים בפרשת-השש

אתני המביא איבה ומדנים -יסוד לאומיהיצרים השיטתי על 

התבטאויותיו ופעולותיו של מר ומעמיק תהום", נכתבו לענייננו. 

מרזל קשות, ולדידי מקימות הן את עילת הפסילה בדבר הסתה 

 לגזענות ומצדיקים את פסילת מועמדותו לכנסת.

 והמבקש להדיר תוך גזענות את המיעוט הערבי בתוכנו אין מקומ

בהיותה של המדינה דמוקרטית ונוקט גזענות הכופר  בכנסת.

משפילה כנגד אוכלוסייה המיעוטים, במדינת העם היהודי שסבל 

לא  –רדיפות לאורך ההיסטוריה... והחושף אותה לאויבות נצח 

כזה בעיני הוא מר ברוך . צריך שיהיו לו חלק ונחלה במוסדותיה

 אחריותנו כלפי היחסים המורכבים עם ערביי ישראל .מרזל

 "ולהסדרתם ככל הניתן מצדיקה כי לא ניתן יד לגזענים.

את  - ים הם מנהיגיהשהמשיב –עוצמה יהודית , פרסמה לכנסת העשרים ואחתלקראת הבחירות  .53

ו דברים המבהירים את העקרונות הגזעניים העומדים בבסיס פעולתם של נכתב מצעב. מצעה

הישראלית והערכים האוניברסליים של בת השיטה הדמוקרטית רהמשיבים ועל כוונתם לפעול להח

 :במצע בין היתר שוויון לכל עליהם היא 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 שבים לארצות 

כדי לשמור על אופיה היהודי של המדינה, נפעל למיגור  .המוצא

תופעות של הסתננות, הן של גנבי גבול, הן של אזרוח על רקע 

 'איחוד משפחות'...

ים ממגננה רצה"ל: השבת הבטחון וההרתעה לחיילי צה"ל. עוב

 למתקפה, ממדיניות 'הכלת האויב' לחיסולו ולהשמדתו..

יהיו על פי המוסר היהודי  ערכי המדינה היהודיתמשטר 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, 

ה על אדמות הלאום.. ומלחמה ללא אדמות הלאום: שמירה נחוש

 . .., בגליל ובמרכז הארץות בנגבבשוד האדמפשרות 

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



 

21 
 

 

נראה יצאה תנועת עוצמה יהודית במסע גיוס כספים. בסרטון הפרויקט  2018בחודש אוקטובר  .54

הצעות החוק בו מופיעות ומרזל אומר "לנו יש תכניות מסודרות איך להוציא מפה את האויבים" 

  -להגיש ובהן מתכוונת הסיעה ש

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

 .יהודי ולאומי"(

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

 "(הבא להורגך, השכם להורגו"" )"חוק חיינו קודמים  

h?v=I1CeUs68vqghttps://www.youtube.com/watc 

ראו תמונה שפורסמה  -המשיבים גם מצהירים על כוונתם לפגוע בסמכותו של בית המשפט העליון  .55

 :21-לקראת הבחירות לכנסת ה

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I1CeUs68vqg
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עם עוצמה יהודית חזקה לא יהיה מקום לנציגי "בפרסום אחר מטעם עוצמה יהודית צוין בין היתר  .56

 ." האויב בכנסת ישראל
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 :כך נאמר 2018 דצמברמ יהודית עוצמה של המונים מימון בקמפיין .57

 הגליל מופקר

 לפשיעה לאומנית גוברת,

 הנגב נכבש ע"י אויב ממוקד מטרה,

 חידלון מעש

 מול הפלישה האפריקאית,

 שכבשה את ת"א

 והפכה אותה לדרום סודן.

  ,חיילי צה''ל מחרפים נפשם יום יום

 מול פורעים רצחניים

 פוליטיתאך סובלים מקשירת ידיים 

 ,ורדיפה משפטית מטורפת

 ,תוך הפקרת חייהם

 .ופגיעה בביטחון המדינה

 מערכת המשפט והפרקליטות

 פועלים לקעקע את אופיה

 היהודי של המדינה

 לצידם של ארגוני שמאל חתרניים.

 זרחי ישראל צמאים למנהיגותא

 ,יהודית ואיתנה

 שיודעת לפעול ללא חשש

  ,מול האויב ומול העולם

 ,ישראל בארצו היחידהלמען עם 

  ,ולא למען סיפוק מאוויים אישיים

 .או בכדי לרצות את אויביה

 בעזרת התמיכה שלכם

 נוכל לשנות את כיוון המדינה

 .ולהמשיך ולפעול בכל החזיתות

 "בחיזוק חיילי צה''ל,

 בקרב על התודעה בתקשורת,

 מול האויב הפנימי בערערה

 ואום אל פאחם,

 בחשיפת הפרצוף

 הצבוע והחתרני.של השמאל 
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 ,ובחיזוק ישראל כמדינה יהודית

 למען ילדינו

 !בואו נחזיר לעצמנו את המדינה שלנו

 ,אנחנו זקוקים לכם, לתרום ולהתרים

 ,להתאחד ולפעול בעוצמה

 .עוצמה יהודית

https://web.archive.org/web/20181209201918/https:/www.causematch.com/he/projec

s3260/?utm_source=circle3sm-ts/ozma_yehodit 

 

עוצמה יהודית בת ים ביום שהועלה לדף הפייסבוק של  ,להלן פרסום נוסף של עוצמה יהודית .58

 , בו מובהר בין היתר כי הרשימה מתנגדת להעדפה מתקנת לציבור הערבי: 18.1.19

https://web.archive.org/web/20181209201918/https:/www.causematch.com/he/projects/ozma_yehodit-3260/?utm_source=circle3sms
https://web.archive.org/web/20181209201918/https:/www.causematch.com/he/projects/ozma_yehodit-3260/?utm_source=circle3sms
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שמספרת את הסיפור סרטון תחת הכותרת בערוץ היוטיוב של הרעיון היהודי פורסם  7.11.18ביום  .59

סיכום  - "עוצמה יהודית פועלת וממשיכה בדרכו של הרב מאיר כהנא הי"ד בארץפלגת מ": כולו

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

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

מהלל ומשבח את תנועת כ"ך ואת דרכו של הרב כהנא ומציין ביחס אליו כי "היום הרבה אנשים 

 מבינים כמה הוא צדק."

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

 

ברשימת  –בן גביר  ואיתמריכאל בן ארי מ –בסופו של דבר שולבו שניים מאנשי עוצמה יהודית  .60

. בקשות שהוגשו לפסילת מועמדותם )על ידי המבקש 21-איחוד מפלגות הימין בבחירות לכנסת ה

https://www.youtube.com/watch?v=DeNTmWMy2Gw
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בקשות נוספות( נדחו על ידי ועדת הבחירות. ערעור שהוגש לבית המשפט העליון התקבל  2כמו גם 

(. עיסאווי פריג' נ' מיכאל בן ארי 1866/19בכל הנוגע למיכאל בן ארי, אך נדחה לגבי בן גביר )ע"ב 

 מועמדותו לכנסת נפסלה נוכח קיומן של:בן ארי נקבע כי  לגבי

"ראיות משמעותיות הכוללות התבטאויות משפילות וקיצוניות 

בחומרתן, שנמשכו לאורך תקופה של כשנתיים עד סמוך מאוד 

, וברובן הגדול נשמע בן ארי אומר את 21-למועד הבחירות לכנסת ה

הדברים בקולו... אין מדובר בפליטת פה בעידנא דריתחא אלא 

נאה ובוז כלפי בסדרה רצופה ועקבית של אמירות המבטאות ש

האוכלוסיה הערבית בכללותה, כמי שלכאורה מבינה רק אלימות, 

כמי שלא ניתן לחיות עמה בדו קיום ולכן יש לגרשה, וכמי שמקבלת 

זכויות סוציאליות שונות "על חשבוננו". פרסומים אלה לא 

 הוסרו." 

ברשתות בית המשפט עמד על החשיפה הלא מבוטלת שלה זוכות התבטאויותיו של בן ארי  .61

ועל כך שהן משקפות את הפרוגרמה הפוליטית הגזענית בה הוא דוגל ושאותה יש   החברתיות

בכוונתו לממש כחבר כנסת. בית המשפט אף קבע כי "חומרה יתרה יש למצוא באמירות מסוימות 

 המבטאות קריאה מפורשת לאלימות."

 אשר להסבריו של בן ארי נפסק כך:

ו את האמירה כי הוא אינו גזען, אך "בן ארי שב אמנם ושוזר בדברי

למרבה הצער מעשיו והתבטאויותיו... עומדים בניגוד קוטבי 

לאמירה זו... ההסברים שניתנו על ידי בן ארי אינם משכנעים והם 

מחווירים אל מול עוצמת ההתבטאויות הגזעניות שאותן השמיע 

שוב ושוב בקולו ולהן הטיף ברבים בעצרות בהן השתתף וברשתות 

חברתיות. למעט התנצלותו, החלקית יש לומר, בענין החיילים ה

. הוא ניסה מהם בו חזר ולא דבריו על התנצל לא ארי בןהבדואים, 

להעניק לדבריו פרשנות בדיעבד אך זו, כאמור, אינה משכנעת 

משום שהיא אינה מתיישבת עם המשמעות וההקשר הטבעי של 

 הדברים שנאמרו."

 ר, צוין כך:בכל הנוגע לאיתמר בן גבי .62

"הרוב המכריע של הראיות שהוצגו מתייחס למעשים והתבטאויות 

של המאה  90-מלפני שנים ארוכות, חלקם עוד מסוף שנות ה

הקודמת ורק מיעוטן מתייחס לשנים האחרונות... הגענו למסקנה 

כי הראיות שהוצגו אין די בהן על מנת לבסס נגדו עילת פסילה 

וזאת בהינתן ההלכה.. בדבר  21-מלהתמודד בבחירות לכנסת ה

הרף הראייתי המחמיר הנדרש לביסוסן של עילות הפסילה 

אין להקל ראש בראיות  אמנםא לחוק היסוד... 7שבסעיף 

העדכניות שאליהן הפנו המערערים והפנה היועץ המשפטי 

 באזכרה 2017 נובמבר בחודש שנשא דברים ובכללןלממשלה... 
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 ביום עמו שנערך בראיון גם ומנה הוסיף שבחיו שאת כהנא לרב

 טלוויזיוני בראיון גם גביר בן אמר דומים דברים .21.2.2019

בדף הפייסבוק שלו באותה תקופה.  סםרופ 2018 מנובמבר

התבטאויותיו שם בהחלט קשות ומטרידות ביותר ויש וטעם 

 מתקרבותבעמדת היועץ המשפטי לממשלה אשר ציין כי הן 

 מלהתמודד מנוע אותו שהחוצה האוסר לקו מסוכנת קרבה

 " .לכנסת בבחירות

ייתית נרחבת ומוצקה לגבי בן גביר )כמו גם לגבי כפי שיפורט להלן, בבקשה זו מוצגת תשתית רא .63

הכוללת התבטאויות רבות מהשנים האחרונות, המבססות את תפיסתו הגזענית  מרזל וגופשטיין(

, ואשר מוכיחות כי בן גביר הונה בכנסתואת העובדה שהוא מבקש לממשה באמצעות כ בן גבירשל 

אשר נזכר בעמדת היועץ המשפטי לממשלה כמו גם בפסק דינו של בית המשפט  חצה את הקו האסור

 . העליון

 

עוצמה  על ידיההסתה  החלטת בית המשפט העליון בדבר פסילתו של בן ארי לא הביאה להפסקת .64

 :3.4.19 ביוםבאנגלית  יהודית עוצמה של הפייסבוק בעמוד שפורסמה תמונה יהודית. ראו למשל
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https://m.facebook.com/photo.php?fbid=128467158263388&id=100033003127534&

set=a.102206654222772&source=48&_ft_=mf_story_key.128467181596719%3Atop

level_post_id.128467181596719%3Atl_objid.128467181596719%3Acontent_owne_

_story_fbid.128467181596719%3Aphotor_id_new.100033003127534%3Athrowback

id.128467158263388%3Astory_location.4%3Astory_attachment_style.photo%3Ath_

id.100033003127534%3A306061129499414%3A2%3A1546329600%3A157786559

R-5500491919980757832&__tn__=EH-9%3A 

 

מנדטים. בן גביר, שהיה ממוקם  5-ת הימין באיחוד מפלגוזכה  9.4.19בבחירות שהתקיימו ביום  .65

 לאחר שמועמדותו של בן ארי נפסלה, לא נכנס לכנסת. 7-, וקודם למקום ה8-במקום ה

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=128467158263388&id=100033003127534&set=a.102206654222772&source=48&_ft_=mf_story_key.128467181596719%3Atop_level_post_id.128467181596719%3Atl_objid.128467181596719%3Acontent_owner_id_new.100033003127534%3Athrowback_story_fbid.128467181596719%3Aphoto_id.128467158263388%3Astory_location.4%3Astory_attachment_style.photo%3Athid.100033003127534%3A306061129499414%3A2%3A1546329600%3A1577865599%3A-5500491919980757832&__tn__=EH-R
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=128467158263388&id=100033003127534&set=a.102206654222772&source=48&_ft_=mf_story_key.128467181596719%3Atop_level_post_id.128467181596719%3Atl_objid.128467181596719%3Acontent_owner_id_new.100033003127534%3Athrowback_story_fbid.128467181596719%3Aphoto_id.128467158263388%3Astory_location.4%3Astory_attachment_style.photo%3Athid.100033003127534%3A306061129499414%3A2%3A1546329600%3A1577865599%3A-5500491919980757832&__tn__=EH-R
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=128467158263388&id=100033003127534&set=a.102206654222772&source=48&_ft_=mf_story_key.128467181596719%3Atop_level_post_id.128467181596719%3Atl_objid.128467181596719%3Acontent_owner_id_new.100033003127534%3Athrowback_story_fbid.128467181596719%3Aphoto_id.128467158263388%3Astory_location.4%3Astory_attachment_style.photo%3Athid.100033003127534%3A306061129499414%3A2%3A1546329600%3A1577865599%3A-5500491919980757832&__tn__=EH-R
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=128467158263388&id=100033003127534&set=a.102206654222772&source=48&_ft_=mf_story_key.128467181596719%3Atop_level_post_id.128467181596719%3Atl_objid.128467181596719%3Acontent_owner_id_new.100033003127534%3Athrowback_story_fbid.128467181596719%3Aphoto_id.128467158263388%3Astory_location.4%3Astory_attachment_style.photo%3Athid.100033003127534%3A306061129499414%3A2%3A1546329600%3A1577865599%3A-5500491919980757832&__tn__=EH-R
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=128467158263388&id=100033003127534&set=a.102206654222772&source=48&_ft_=mf_story_key.128467181596719%3Atop_level_post_id.128467181596719%3Atl_objid.128467181596719%3Acontent_owner_id_new.100033003127534%3Athrowback_story_fbid.128467181596719%3Aphoto_id.128467158263388%3Astory_location.4%3Astory_attachment_style.photo%3Athid.100033003127534%3A306061129499414%3A2%3A1546329600%3A1577865599%3A-5500491919980757832&__tn__=EH-R
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=128467158263388&id=100033003127534&set=a.102206654222772&source=48&_ft_=mf_story_key.128467181596719%3Atop_level_post_id.128467181596719%3Atl_objid.128467181596719%3Acontent_owner_id_new.100033003127534%3Athrowback_story_fbid.128467181596719%3Aphoto_id.128467158263388%3Astory_location.4%3Astory_attachment_style.photo%3Athid.100033003127534%3A306061129499414%3A2%3A1546329600%3A1577865599%3A-5500491919980757832&__tn__=EH-R
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=128467158263388&id=100033003127534&set=a.102206654222772&source=48&_ft_=mf_story_key.128467181596719%3Atop_level_post_id.128467181596719%3Atl_objid.128467181596719%3Acontent_owner_id_new.100033003127534%3Athrowback_story_fbid.128467181596719%3Aphoto_id.128467158263388%3Astory_location.4%3Astory_attachment_style.photo%3Athid.100033003127534%3A306061129499414%3A2%3A1546329600%3A1577865599%3A-5500491919980757832&__tn__=EH-R
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בן ארי, ימה נפרדת. שלרוץ בר יהודית עוצמההחליטו ראשי  ,22-לכנסת ה בחירותלקראת ה .66

הבחירות. ברשימה נכללו לועדת  1.8.19שמועמדותו נפסלה, לא נכלל ברשימה שהוגשה ביום 

 האנשים הבאים:

 

עומד בראש הארגון הגזעני  –ברשימה  5הממוקם במקום  –כי גופשטיין ראוי לציין כבר עתה  .67

ארגון להב"ה עושה שימוש בהסתה ואלימות חמורה ועקבית כנגד הציבור הערבי להב"ה. והמסית 

המשפטי יפורט בהמשך, היועץ כפי ש וכנגד נשים יהודיות הנמצאות במערכת יחסים עם ערבים.

להעמיד את גופשטיין, לדין בגין הסתה לאלימות, הסתה  2017לממשלה החליט בחודש נובמבר 

. (להלן )ראו נספח נ"ז בכפוף לשימוע לגזענות והסתה לטרור וכן בחשד לשיבוש מהלכי משפט,

 .יות מוגש בקרובוכתב אישום כנגד גופשטיין עומד להרונה חהליך השימוע הסתיים לאיצוין כי 

 

בשנים האחרונות המעידות  יםשל המשיב הםופעילותי הםשל התבטאויותיתיאור להלן יובא  .68

דרכה של  , כממשיכיבאופן שיטתי בהסתה לגזענות יםעוסק יםכי המשיבבאופן ברור וחד משמעי 

  ., וכמי שמטרתם לקעקע את יסודותיה הדמוקרטיים של מדינת ישראלתנועת "כך"
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 גבירבן איתמר 

 עיקרי הדברים

, כך יש לפסול את מועמדותו של 21-כפי שיפורט להלן, כפי שנפסלה מועמדותו של בן ארי לכנסת ה .69

 מבקשים. מדובר באנשים המחזיקים באידאולוגיה גזענית זהה, אותה הם 22-בן גביר לכנסת ה

אך המסר  לקדם באמצעות כהונה בכנסת. בן גביר מנסה לעטוף את דעותיו הגזעניות בתחפושת

הערבים  רוב רובם שלהעולה משלל התבטאויותיו שיובאו כעת ברור כשמש: מבחינת בן גביר, 

)למעט מקרים יוצאי דופן כגון משת"פים( הם אויבים המבקשים להשמיד את היהודים ויש לפעול 

  על מנת לגרשם מהארץ.

בקשה זו פורשת תשתית ראייתית נרחבת הרבה יותר מאשר התשתית שנפרשה בפני יודגש כי  .70

הכוללות מהשנים האחרונות, ראיות  50-למעלה מ, ובכלל זה 21-ועדת הבחירות לכנסת ה

 . המבססות את עילות הפסילה שלא נכללו בבקשה הקודמת,סרטונים והקלטות של בן גביר, 

 בן גביר וזאת בחלוקה לפי הנושאים הבאים: שלאת ההתבטאויות השונות נסקור להלן  .71

  התבטאויות הקוראות לגרש את כל הערבים שאינם נאמנים, תוך מתן דוגמאות ברורות מי

, לדידו של בן גביר הוא נאמן )מתי מעט( ומי אינו נאמן )חלקים רבים בקרב הציבור הערבי(

וסהלן אבל אני בעד אם יש ערביה שמוכנה להצהיר נאמנות למדינת ישראל אהלן למשל "

לעשות הצהרת נאמנות גם ליולדות, מי שמצהירה נאמנות שהיא נאמנה למדינת ישראל, 

בואי נפסיק להצטעצע עם דו קיום ... שהדעות שלה הם לא בעד להשמיד ולמחוק את המדינה

כאשר חלק גדול מאותן יולדות וחלק גדול מאד מהמבקרים שלהן מזויף כמו שאומרת רעייתי, 

  ."לרצוח, להרוג את התינוק שלך, שנמצא איתך שם בחדררוצים 

  הצהרת נאמנות )בן גביר מציע מבחן נאמנות שרוב רובו של הציבור הערבי אינו יכול לעמוד בו

הר הבית שלנו, שמדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי, שחברון ושכם זה מה "לפיה 

 להתייחסות לכלל הערבים. ומכאן שהמדובר בשם קוד( "שנקרא אבן המולדת שלנו

  הרב כהנא -"מורו ורבו" של בן גביר התבטאויות המביעות מחויבות מוחלטת לכלל תורתו של 

הדברים שלו . אמירות לפיהן "תוך מתן תשבחות לכהנא והצהרה שבן גביר הוא ממשיך דרכו

היא רלבנטיות... כל מלה ומלה היא אקטואלית, היא מחודדת, השאף פעם... לא מאבדים מ

, כאשר ההבדל בין כהנא לבינו הוא רק בסגנון אך לא בדעות מכוונת למציאות שיש היום"

קריאות לבטל את ההכרזה על ארגון כך כארגון טרור.  .", "לנו פותחים מיקרופונים יותרעצמן

 ."אנחנו רוצים את הדרך של הרב כהנא בשלטוןהצהרות על כך ש"

  מעשי טרור על ידי ערבים ומעשי להבחין בין  –רבים ענישה של יהודים ועקריאה להבחין בין

יהודים על רקע לאומני מעשי רצח של ערבים שביצעו טרור על ידי יהודים, תוך סירוב לכנות 

 .מעשי טרור)כגון רוצחי דומא( 

 של בן שתמונתו תלויה בביתו , דברי שבח לברוך גולדשטיין שביצע את הטבח במערת המכפלה

והוא מציגה לראווה  מפרשת פנחס המדבר על רצח על בסיס קנאות דתיתבצירוף הפסוק גביר 

 . בפני עתונאים המגיעים לביתו

 מה צריך לעשות לחייל בתשובה לשאלה  –, למשל אמירות הקוראות ללקיחת החוק לידיים

אני אגיד לך מה צריך לעשות אתו. צריך להעמיד אותו למשפט בדין שהורג מחבל שבוי בכלא "

 ".את זה לא חכם כי פספסת, כי גילו אותך תעשי, תשמעיד לו משמעתי להג
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 מה שאתה מכנה 'הפלסטינים', , למשל "אמירות המבזות את הציבור הערבי וקוראות לגירושו

הם לא רוצים אותך כאן, הם לא רוצים אותך בירושלים, הם לא רוצים .. שכמובן אין עם כזה

הם רוצים  ..ולא בגליל. הם לא רוצים אותנו.יהודים בתל אביב, הם לא רוצים יהודים בנגב 

ולכן כדי להיות ריאלי, הדבר הכי ריאלי שצריך לעשות, זה להוסיף עוד תביעה  למחוק אותך.

מקרינים שם באולפן סרטון, שרואים שם את הרב או " "ולגרש את מי שרוצה למחוק אותנו

כנס בהם', ואומר לי ירון לונדון, ככה? ככה? ואני אומר יכהנא אומר 'צריך לכסח אותם, ולה

איזה מוסר מזויף, איזה מוסר מסולף מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? לו כן, ודאי שככה! 

זה לאהוב את האויב שלך, לאהוב ולהגן על מי שמפוצץ אותך ורוצה לרצוח את הילדים שלך, 

ר של ההתבטאויות של אוהדי ביתר בהקש "ורוצה לקחת את הארץ שלך, ורוצה לפגוע בך.

"כל הזמן הם צועקים נגד האויבים, נגד אחמד טיבי, נגד  –במשחק כדורגל נגד סכנין ירושלים

אני יצאתי  –זועבי, נגד סכנין.. יש הרבה כאלה שאומרים זה לא יפה.. ואני חייב לומר משהו 

ואמרתי אויבים שלנו שכל הזמן אנחנו שומעים את הקריאות נגד טיבי ונגד ה מהמשחק הזה

אלה יהודים בריאים, אלה יהודים בריאים בנפשם, הם ההגיוניים, הם  -מיכאל  –

 ."הנורמליים

  צריך לעשות איזשהו חשבון נפש פנימי... והשאלה אם היה איזשהו  -קורא לאי העסקת ערבים"

בכל היחס בהעסקת ניסיון של התושבים באמת לשבת ולנסות להגיע... לתוצאות אחרות 

אתה יודע מה? אפילו אנחנו כבר לא מדברים רק האם היה ניסיון למעשה להתבסס... אויבים. 

 " .על עבודה עברית. אפשר להביא סינים, אפשר להביא כל מיני עובדים מכל מיני מקומות

 

 בן גבירפירוט התבטאויותיו ומעשיו של 

 הערביםרובם של כשהכוונה לרוב  התבטאויות בגנות ערבים שאינם נאמנים

יחסות לערבים שאינם יהתהאת  בן גבירשנראה, תחת להשתמש בביטוי כלל הערבים אימץ  כפי .72

נאמנים, ואולם מבחינת התבטאויותיו מהשנים האחרונות עולה בבירור כי המדובר בעצם 

 בפרוקסי לכלל הציבור הערבי, או לפחות לרובו המכריע. 

 

ביפו במחאה על "השתלטות התנועה האסלאמית"  2.3.11המשיבים ביום  מצעדה שקיימו בסרטון .73

 אומר בן גביר:על העיר" 

 מדינת זו שכאן לקבל ומוכנים ביפו כאן שמתגוררים ערבים. למדינה שנאמן מי עם בעיה לנו"אין 

 ללכת צריך"ף אש דגל שמניף מי, פלסטין זה יפו ואומר לכאן שבא מי אבל, וסהלן אהלן ישראל

 ."מכאן

 5:40 – 5:22דקה 

https://www.youtube.com/watch?v=nFKmH8E7uvo 

 

בנט טען " :גביר בן אמר, יהודית עוצמה מפלגת של הבחירות קמפיין השקתבכנס  24.12.14 ביום .74

פחם וסכנין נאמנים למדינת ישראל. הייתי יחד עם מיכאל בן ארי וברוך -מתושבי אום אל 99%-ש

 ". נאמנים, והיינו צריכים זכוכית מגדלת 99%וחיפשנו את אותם מרזל בסכנין 

https://www.youtube.com/watch?v=nFKmH8E7uvo
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4607544,00.html-l/articles/0,7340,Lhttps://www.ynet.co.i 
 

 לתיק הראיות. 'ו כנספחמצורפת  כתבהה

 
 

בגלי של יוסי בן עטר בתכניתו  "דיון ראשון"פינה מדי שבוע מתארח בן גביר יחד עם דב הלברטל ב .75

 התנהל הדו שיח הבא בין בן גביר לדב הלברטל: 9.4.16מיום ישראל. בתכנית 

 ישראל אני אוהב אותו בן גביר: ערבי שנאמן למדינת"

 הלברטל: מי לא נאמן?

... 

 זה אם משנה ולאשלא נאמן,  מימכליל על כולם. אני מדבר לגופם של דברים.  אתה גביר: בן

 ."וסהלן אהלן, שנאמן ומי. מכאן שיטוס ,מכאן שילך ,מיליון או אחד

14:50- 13:43                    

2016ac-09-israel/04-https://soundcloud.com/galey 

                   

המשודרת בתחנת הרדיו האזורי  "עוקפים מימיןבן גביר ובן ארי מגישים תכנית שבועית בשם " .76

או באמצעות דף  ת אף באמצעות האינטרנטניתן להאזין לתכני. 2013"גלי ישראל" מאז שנת 

 .הפייסבוק של גלי ישראל

 

אומר בן גביר "אנחנו לא רוצים לגרש את כל הערבים, רק את  11.3.16מיום עוקפים מימין בתכנית  .77

מי שאומר שחיזבאללה  –מי שלא נאמן למדינת ישראל" ובן ארי נותן דוגמא אליה מסכים בן גביר 

". בן גביר לגרש –שמניף דגלי אש"ף באום אל פחם  מי" –גביר מוסיף הוא לא ארגון טרור, ובן 

 – 6:30נזרוק גם אותו". )דקה  –"אנחנו לא מפלים, איך ברוך מרזל אמר  -אומר ביחס לדב חנין 

7:30 .) 
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, איילה גביר בן של רעייתו. וערביות יהודיות יולדות בין הפרדה נידונה 8.4.16 מימין עוקפים בתכנית .78

 ואתה בעיניים[ הערבים]על  עליהם מסתכל"אתה  :זה בענין אמרהבן גביר, אשר השתתפה בתכנית, 

 אוהבים לא שהם יודע אתה אבל לך לעשות מתכננים הם מה אפילו יודע לא אתה.. השנאה את רואה

 כשאנחנו לפחות? חולים בבית למה,. הזה המדמם קיום הדו.. תיק סכין יש אם יודע לא ואתה, אותך

 .."המדמם קיום מהדו להיפטר לנו תנו חולים

 :כך לעניין התייחס גביר בן

יש ערביה שמוכנה להצהיר נאמנות למדינת ישראל אהלן  אם"אין לי בעיה עם ערבים כערבים, 

וסהלן אבל אני בעד לעשות הצהרת נאמנות גם ליולדות, מי שמצהירה נאמנות שהיא נאמנה 

, את יודעת מה, עזבי את למדינת ישראל, שהדעות שלה הם לא בעד להשמיד ולמחוק את המדינה

בואי נפסיק להצטעצע עם דו קיום בל החמולות, עזבי את החפלות, אני דוחק את זה אחורה, א

מהמבקרים שלהן  מאדכאשר חלק גדול מאותן יולדות וחלק גדול מזויף כמו שאומרת רעייתי, 

 (34:50-34:04." )רוצים לרצוח, להרוג את התינוק שלך, שנמצא איתך שם בחדר

1. " 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4607544,00.html
https://soundcloud.com/galey-israel/04-09-2016ac
https://soundcloud.com/galey-israel/11-03-16a-4
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ק בשר ודם יפעת ארליך אומרת שאולי דווקא בבית חולים כשכולנו מגלים שאנחנו ר כשהמרואיינת

 –אומר בן גביר  ,ומגלים את החולשה והכאב וזקוקים למרפא וליד מלטפת יש מקום לדו קיום

נפסיק להשלות את עצמנו עם  -את לא מתייחסת לדברים שאני אמרתי בצורה הכי ברורה  לצערי"

נפסיק להשלות  –ארליך אומרת  כשיפעת". דו קיום מזויף וזה דו קיום מזויף מה שאת אמרת עכשיו

"יש לנו את הזכות לחיות כאן בארץ  עונה בן גביר ,את עצמנו שיום אחד הערבים יקומו וילכו מכאן

יפעת ארליך  וכאשרהזאת וכדי לחיות בארץ הזאת אנחנו חייבים לסלק את מי שלא נאמן למדינה" 

" )דקה השעה צו זה חייבים, "חייביםאנחנו לא מסלקים מכאן אף אחד עונה בן גביר  –אומרת 

36:40 – 37:40) 
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)ביחס לצעדה של עוצמה יהודית  גביר בן אמר עטר בן יוסי אצל ראשון דיון בפינה 31.7.16 ביום .79

 בערערה(:

"אתה שואל אותי מה אני משיג בערערה? בערערה אני משיג את זה שתשומת הלב הציבורית באותו 

 – שלם ממגזר גדולים חלקיםנאמנות של  חוסריום שאנחנו צועדים נתונה לבעיה הזאת שנקראת 

 הוא הדגל ,מכיר במדינה שלנו לאשחלקים ממנו אני שוב מדגיש, אני לא אומר כולם, חלקים ממנו 

 יש... החוק את אוכפת לא ישראל משטרת ישראל ומדינת יהודים שרוצחים שמחים הם.. דגלם לא

 את מאבדים אנחנו, להתריע צריך מישהו, לזעוק צריך מישהו, נאמנות חוסר של תופעות שם

 אנחנו לכן. שלנו המדינה את מאבדים אנחנו, יום יום זה את רואה בצפון שמסתובב מי, המדינה

 ..."ולזעוק לצעוק כדי לשם באים

  18:05 – 16:50 דקה
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 :גביר בן אמר 8.8.16 מיום ישראל בגלי בתכנית .80

 מנחה: "מה אתה חושב על נושא שחקן ערבי בבית"ר? בעד או נגד?

אם יהיה שחקן ערבי, שים לב, שיחתום על נאמנות, הצהרת נאמנות למדינת ישראל, גביר: "בן 

 יכיר בזה שזאת מדינתו של העם היהודי, שהר הבית שלנו"

מנחה: "מה זאת אומרת? רגע רגע, מה זה הצהרת נאמנות? זה בנוסף לחוזה צריך כאילו טופס 

 מיוחד?

 בן גביר: "בוודאי"

 אבל?"מנחה: "שמה הוא אומר 

יחתום על זה שהר הבית שלנו, צריך שתהיה כאן הצהרת נאמנות. בן גביר: "בוודאי, בוודאי. 

 "שמדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי, שחברון ושכם זה מה שנקרא אבן המולדת שלנו

 מנחה: "אבל מה זה קשור לכדורגל?

 בן גביר: "מה זאת אומרת מה זה קשור לכדורגל?..............

.... 

 מנחה: "אפילו אתה צוחק, אפילו אתה צוחק מהדרישה הזאת, אתה יודע"

 בן גביר: "לא לא למה? זו דרישה לגיטימית"

https://soundcloud.com/galey-israel/08-04-16a-3
https://soundcloud.com/galey-israel/31-07-2016a-1


 

34 
 

 

 מנחה: "כי זו דרישה גזענית יותר מאשר לא להכניס שחקן, זה דרישה גזענית"

 כל דבר גזענות גזענות" הגידבן גביר )צועק(: "אוי נו תפסיק ל

 אי אפשר להגיד לכם כלום"מנחה: "טוב נו בסדר מה 

 בן גביר: "זה הדבר הכי יפה. אני אומר לך אני נגד ערבים חס ושלום? ערבי שהוא נאמן למדינה..."

מנחה: "כן, אתה בהחלט נגד ערבים כי הוא לא רוצה לחתום נאמנות ולא רוצה לדבר על הר הבית, 

 הוא בא לשחק כדורגל"

וא לא בכלל מעניין אותו הר הבית. למה אתה רוצה שהוא מנחה נוסף: "רגע, אם הוא ערבי חילוני, ה

 יחתום על זה?" 

בן גביר: "רגע רגע, תראה מה אתה אומר. אתה אומר דבר והיפוכו. גזענות זה להיות נגד הערבים 

 כי הם ערבים. אני אין לי שום דבר נגד הערבים כי הם ערבים..."

 מנחה: "זה נדמה לך שאין לך"

 אדרבא ואדרבא. אני איתו, אני זורם איתו" –ן למדינתי ולעמי בן גביר: "ערבי שנאמ

 עד הסוף – 6:53 דקה 

3-israel/2a-https://soundcloud.com/galey 
 

 הוא מדוע ונשאל בערערה הצעדה על גביר בן דיבר שוב ליבסקינד קלמן של בתכניתו 31.8.16 ביום .81

 :השיב הוא כך. זאת עושה

רבים רבים  בקרבשל חוסר נאמנות  תופעה עללהצביע על תופעה מאד מאד בעיתית.  בשביל"

יכול להיות שאזרחים שמקבלים ממדינת ישראל  לא תשמע וערה. ערערה הכפר מתושבי

 מאשים לא אני וחלקם יבואוכל הזמן בקשר לזכויות שלהם  שטועניםושנחשבים אזרחים לכל דבר 

 איזשהי הזו לתופעה יתנו ,אותו יעודדו ,המחבל את יסתירוחלקם  אבלהכפר כמובן  תושבי כל את

 אסור ,זה את להציף וצריך נאמנות חוסר ישהזו.  התופעה נגד למחות באים אנחנולגיטימציה. 

שלא נאמן  ומי... התורה מדברת על זה שצריכה להיות כאן נאמנות לשולחן מתחת זה את לטאטא

 ".מכאןשילך 

 3.43 – 3:27, 2:54 – 2:18 דקה
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 אומר בן גביר: 11.12.16מיום בפינה דיון ראשון אצל יוסי בן עטר  .82

מאד  הרבהלא אמרתי כל הערבים אבל  – הרבה מאד ערבים שישצריך להגיד את הדברים ביושר. "

את הדמוקרטית  מסכנת היאשלהם  העשהצב בודאי. לישרא תלמדינ נאמנים לא שהםערבים 

 שמאותמביאים לכך לצערנו .. אנחנו לבחור להם נותנים היו לא נורמלית מדינה כל.. הישראלית, 

ואני אומר מי  לכנסת בבחירות מצביעים ישראל מדינתלאלפים של אנשים שהם לא נאמנים 

פני יראה תאבל מי שלא נאמן לא צריך לקבוע איך אין בעיה  ,שיבחר ,שנאמן אהלן וסהלן שיצביע

 (5:25 – 4:51)דקה  אותה בעצם." קהמדינה שהוא רוצה למחו

 7:00מדקה 

 לערבים, לא?"  הלברטל: אחרי שתספח את השטחים אתה תיתן ודאי אזרחות

 ...ויש הרבה כאלהאני מי שלא נאמן אני אחרי שאני אספח את השטחים, בן גביר: 

https://soundcloud.com/galey-israel/2a-3
https://soundcloud.com/galey-israel/31-8-16a-4
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 הלברטל: מה זה לא נאמן?

 מראיין: איך אתה בודק את זה?

בן גביר: אני אתן לך דוגמא...אני גר בחברון עיר חמאסית, אגב כאן זה מאוד פשוט אתה רואה דגלי 

חמאס כמעט על כל בית שני, אז זה דבר מאוד פשוט שברגע שנספח את יהודה ושומרון כל בית שיש 

בו כאן דגל חמאס ידפקו לו בבית כמו שהיה בגירוש גוש קטיף קבוצה של ארבעה שישה שמונה 

 שרה שוטרים ויאללה קדימה... ע

... 
 9:40מדקה 

הלברטל: ...ערבי ארץ ישראל שלא שם דגל אש"ף על הבית שלו, איך תבדוק אם הוא נאמן למדינה 

 או לא?

...אם זה לא יקרה המדינה הם יצטרכו לחתום על הצהרת נאמנותבן גביר: מאוד מאוד פשוט, 

שמיליונים מיליונים מהם יבואו שיקרה כאן זה נמחקת, חס וחלילה אם זה לא קורה, לצערנו, מה 

  ..." וישתלטו כאן
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אומר בן גביר:  1.1.17דיון ראשון של יוסי בן עטר עם דב הלברטל ואיתמר בן גביר מיום  בתכנית .83

 למדינת שנאמן מי כל את לגרש –"תכנית מדינית אם צריכה להיות קיימת היא תכנית התנתקות 

שהיא אפילו לא יהודה  –. בנט צריך להציע תכנית מדינית שפותרת את הבעיה העיקרית ..ישראל

 היא הבעיה הדמוגרפית."  –ושומרון 

( אמר זה גביר בן)איתמר  שהוא מה. איתמר של התכנית את נקח" –הלברטל אמר בהקשר זה  דב

. ברורים דברים אמר כהנא הרב, אמר כהנא שהרב מה. משם הערבים כל את לגרשמכובסת  מלה

מעריך  אני... חוקי ללא אותו שיהפכו אולייותר מענין ונאמן מאשר איתמר. הוא רק מפחד  הרבה

יותר את הרב כהנא מאיתמר משום שהוא אומר דברים מפורשים. הרב כהנא אומר שאנחנו לא 

להם  קוראדבר רק  אותו את... אז איתמר בעצם אומר אותם ונגרש שניפרד וצריך יחד לגור יכולים

, כל אחד מבין את העניין, הוא רק מפחד להיות לא שנאמן ערבי בעצם אין כישלא נאמנים   אלה

 בואו, יחד לחיות יכולים לא אנחנו, נכוחה הדברים את אמרחוקי. הרב כהנא אמר את זה במפורש 

 מה... הסכסוך את לפתור רוצים אנחנו... ריאלי לא, מסוכן, הזוי חלום זה.. אוכלוסין חילופי נעשה

 "פלסטינית מדינה ותקום 67 גבולות תיקונים עם יותר או פחות שיוחזרו זה בסוף שיקרה

ואומר "אני שומע את הלברטל ואני חייב לומר  הלברטל של דבריו על מוחה אינו בתגובה גביר בן

הוא מדבר על מה שכבר ניסינו, מדינה פלסטינית,  -לא רק שהוא לא מדבר על פתרון, אלא להיפך 

... כל פעם שנסוגנו... רק קיבלנו עוד יותר טרור ועוד יותר דם... מה שאתה אומר זה חילול 67קווי 

 אדמת ישראל הקדושה לידי האויבים שלנו."השם גמור, זה נגד תורת ישראל, למסור את 

 7:25 – 3:40 דקה
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 לדב גביר בן בין הבא שיח הדו התנהל 9.7.17 מיום עטר בן יוסי של בתכניתו ראשון דיון בפינה .84

 :הלברטל

 מיליון ערבים בעל כורחם? 2.5דב הלברטל: אתה רוצה לשלוט על 

https://soundcloud.com/galey-israel/11-12-2016a
https://soundcloud.com/galey-israel/01-01-2017c
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ליון. מי שלא ימ 2.5בן גביר : לא! אני רוצה שמי שלא נאמן כאן ילך מכאן. אני לא רוצה לשלוט על 

 כאן צריך ללכת מכאן. נאמן

 מה תעשה איתם? -נאמנים  90% אמן? אתה יודע מה,נ לא הדב הלברטל: מה ז

 ישראל במדינת כאןמוכנים לראות אותך  90%נאמנים? מה אתה מקשקש?  יזהאבן גביר: 

 ?90%? איזה מספרים זורק סתםאתה  מה? יהודית מדינה כאן שיש זה את ומקבלים

 ?שלך היהודית במדינה להכיר צריכים הם? נאמנים נקרא זה? נאמנים נקרא זה: הלברטל

 מה זאת אומרת, איזו שאלה? .כאן להיות צריך לא היהודית במדינה מכיר שלא ומי. בודאיגביר:  בן

 .פחדן של בתחפושת כהנא בעצם אתהגרש את כולם. ת ככה אםהלברטל : אז 

 (ביחד... )מדברים חושב לא אני, כולם את לגרש יודע לא אני: גביר בן

 ?חידוש איזה פה מגלה אתה כאילו דב? כהנא הרב מתלמידי לא שהוא? חשבת מה: עטר בן

, לחוק מחוץ אותו יוציאו כי האמת את להגיד מפחד שהוא הזה הענין אותי מחליא זה: הלברטל

 אמיץ לא אדם הוא

 לא אני לישראל... מי שלא נאמן תכניות 500 כבר זה את לך אומר אני בי קשקשן אתהבן גביר: 

 פה..  אותו רוצה

: אתה צריך להגיד כך כמו שאני אומר לך עכשיו: אין לערבים מקום פה בארץ ישראל יחד הלברטל

 אתנו, צריך לגרש את כל הערבים 

 ...תבדיל, נאמן שלא שמי אומר הוא: עטר בן

 ..פחדן הוא, פחדן הוא: הלברטל

 ....גזען לא אני כי, גזען ואתה פחדן אני'ה דבל: גביר בן

 ?גזען היה כהנא: הלברטל

 ?פתאום מה, גזען היה לא כהנאגביר:  בן

, נאמנים על דיבר לא הוא, פה מקום להם אין כי, הערבים כל את לגרש אמר הוא אבל: הלברטל

 .לב מוגת, פחדנית חדשה תורה המצאתם אתם. נאמנים על דיבר לא הוא

הערבים. אם יש ערבים  כלאת כולם, אני לא מכליל את  שמכלילגזען... אתה בן אדם  אתהן גביר: ב

שכאן יש מדינה יהודית ושארץ ישראל היא שלנו ויש כאלה, יש כאלה, יש לא  זהשמקבלים את 

 ... ובשקטשלווה בלי שום בעיה שהם יחיו כאן בשלום  איןאהלן וסהלן  -מעט כאלה 

 התורה את מעוותים אתם, פה אחד ערבי לאף האמין לא כהנא הרב? מוכן היה כהנא: הלברטל

 כהנא הרב על תלמד היהודי לרעיון לך.. לוש

, שיתפו פעולה עם מדינת ישראל, "פיםלמשת עזר כהנא הרב ...כהנא הרב על תשמע בוא: גביר בן

 לכל עוזר הוא, לניקים"לצד עוזר הואהרב כהנא עזר להם. יש לי חבר בנצי גופשטיין, אתה יודע 

 ".ישראל למדינת נותנים שבאמת כאלה מיני

 

 8:15 – 5:35 דקה

2017a-07-israel/09-https://soundcloud.com/galey 

 

אמר בן גביר ביחס לברוך גולדשטיין כי הוא לא קורא  3.4.19מיום  I24לערוץ הטלוויזיה  בראיון .85

)דקה  ומי שלא נאמן לא צריך להיות פה" נאמנים לא שהם ערבים הרבה ישלרצוח ערבים אבל "

8:40 – 8:50.) 

https://soundcloud.com/galey-israel/09-07-2017a
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https://www.youtube.com/watch?v=EPSdirtCJpk 

 

 נאמרו( 7.4.19 ביום גביר בן של הפייסבוק לעמוד הועלה שלו)שסרטון  באשדוד יהודית עוצמה בכנס .86

 ע"י בן גביר: הבאים הדברים

"הייתי בשבת ברמלה. באמת אתם לא מבינים איזה מציאות שם אנשים חיים. )עונה לקריאה 

"יש המון ערבים"(, יש שם הרבה ערבים. אנחנו כמובן כן, לידיעת המאזין, שי ניצן, לא  -מהקהל 

שם הרבה ערבים יש נגד כל הערבים. מי שהוא נאמן, אין לנו שום בעיה איתו, אהלן וסהלן. אבל 

... מהקהל: "זה ככה ערבים, אתה נותן להם אצבע, הכלבים משתלטים על הכל. זה לא לא נאמנים

 . בן גביר עונה  "נכון"."כמו יהודים שיש להם הכלה וחופש לכולם

 22:30 – 15:30דקה 

https://www.facebook.com/ibengvir/videos/956572091179671/ 

 

 מהאמור עולות המסקנות הבאות: .87

 גם אם מדובר במיליון ערביםבן גביר מבהיר שהוא מבקש לגרש את מי שלא נאמן למדינה ,. 

 .מבחינתו צריך זכוכית מגדלת כדי לחפש את הערבים הנאמנים 

 ר הערבי, יש מאות אלפים שהם לא נאמנים למדינה.יש חוסר נאמנות של חלקים גדולים בציבו 

 .רבים רבים מתושבי הכפרים ערערה וערה אינם נאמנים 

 .חלק גדול ממי שמגיע לבקר יולדות ערביות רוצה לרצוח את התינוקות היהודים 

  היהודי יש לדרוש מערבים )כולל יולדות ושחקני כדורגל( לחתום על הצהרת נאמנות למדינה

 להישארותם פה.כתנאי 

 .אין להתיר למי שלא נאמן להצביע לכנסת 

  הצהרת הנאמנות תכלול הצהרה שהר הבית שייך ליהודים, שחברון ושכם הן אבן המולדת

 שלנו.

  מציין בן גביר את הפלשתינים שמשתפים פעולה עם הצבא ואת שנאמן למדינה כדוגמא למי

 אנשי צד"ל. 

 נאמן  מבחינתו מי שמניף את דגל פלשתין אינו 

 :שהתייחס לפסילתו של מרזל כך ציין בהקשר זה השופט רובינשטיין בענין המטה למאבק בגזענות .88

קשה להלום את הטענה, לפיה אמירות המייחסות "אך" לרוב הציבור הערבי כוונות חבלה "

ורואות אותו כאויב, אינן גזעניות, רק משום שאינן מכלילות בצורה גורפת את כולם, אלא 

 –בלבד. אמירותיו של מר מרזל מייחסות לציבור הערבי בישראל כוונות זדון את רובם 

להשמיד את העם היהודי, ולכן מבקשות לבחון אותו בחשדנות מעיקרא. מדובר בהשקפה 

גזענית של ממש, אף אם מר מרזל מוכן להכיר בקיומם של כמה יחידי סגולה לשיטתו, 

 "אשר אינם נמנים על אותם אויבים.

זה להביא את דבריו של השופט עמית בענין בן ארי שנאמרו בהקשר של הבקשה  שרבהקראוי  .89

 לפסילת המפלגות הערביות:

https://www.youtube.com/watch?v=EPSdirtCJpk
https://www.facebook.com/ibengvir/videos/956572091179671/
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קשה להלום כי מדינת הציבור היהודי צריך להיות רגיש לדילמה בה נמצא המיעוט הערבי... "

אנו  ני..ישראל תוציא אל מחוץ למחנה כל מי שאינו ציוני או כל מי שכופר אידאולוגית ברעיון הציו

שרים בעינים מצועפות "נפש יהודי הומיה" וחוק השבות... הוא אכן אבן השתיה של מדינת ישראל 

כמדינה יהודית.. אך לא כל הרהור או הגיג או ביטוי המסתייג מחוש השבו יגרור מיניה וביה 

 "פסילה...

בן ארי דבריו המוקלטים  לגרסתברון בענין בן ארי : " תשפסקה השופטהדברים גם יפים לענייננו  .90

אינם מכוונים כלפי כלל הציבור הערבי אלא רק כלפי אלה מתוכו שאינם "נאמנים" למדינת 

, נאמן אינו בהגדרהישראל, ואולם מן ההקלטות עולה מסר חד וברור שלפיו מי שהוא ערבי הוא 

 ."ומסוכן אויב, בוגד

מהן אמות המידה של  –" הנאמנותמבחן " פשר את הסביר לא ארי בןאף הנדל ציין באותו עניין: " .91

כל הערבים שייכים לקבוצת  –מבחן זה, מתי נכשלים בו ואיך זה שלמעט בודדים שבבודדים 

הבלתי נאמנים. מדובר בדברים חמורים שאינם מבוססים על עובדות אלא על מסקנה מעגלית. 

זכויותיו, גירושו או  התוצאות קשות. הערבי הוא בחזקת אויב שצריך לטפל בו. כך בדמות שלילת

 האפשרות לטפל בו באלימות."

כאשר כפי  –גם בן גביר קורא לשלילת זכות ההצבעה ולגירושם מהארץ של מי שאינם נאמנים  .92

והדברים עוד יורחבו בהמשך בפרק על אמירות שראינו הכוונה למרבית הציבור הערבי בארץ. 

 המבזות את הציבור הערבי. 

, תוך אמירה שאין להצהרת נאמנות מאזרחי המדינה הערביםראוי להדגיש שעצם הדרישה  .93

אזרחי נדרשת מכמובן אינה כאשר הצהרת נאמנות  – לאפשר למי שלא נאמן להצביע לכנסת

 היא כשלעצמה מפלה וגזענית ופוגעת באושיות הדמוקרטיה. –המדינה היהודים 

 

 הצהרות מפורשות על דבקות ברב כהנא ובתורתו

 - "ךככהנא ובזכות דרכה של תנועת הרב בזכות רעיונותיו של  בן גבירשנים ארוכות מתבטא  מזה .94

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

לפני רצח רבין כשהוא ספורים החל את פעילותו ב"כך" כנער, והתפרסם כשהצטלם שבועות  בן גביר .95

בו של ראש הממשלה דאז ואומר: "כמו שהגענו לסמל הזה, אנחנו יכולים להגיע אוחז בסמל רכ

 לרבין".

https://www.youtube.com/watch?v=oWD3MpPR5ZE 
 1:15 – 0:33דקה 

 

להלן יפורטו המקרים אשר טרם חלפה  הורשע מספר פעמים ביחס לפעילותו בתנועת כך. בן גביר .96

 . 1981 –חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א ב הקבועהלגביהם תקופת המחיקה 

החזקת פרסום גזעני, פרסום הסתה לגזענות ותמיכה בעבירות של  בן גביר הורשע 2007 בשנת .97

   :בארגון טרור

ע קריאות "ערבים יוהשמכרוז "ערבים החוצה" הניף  בן גביר – פרסום הסתה לגזענות

  .החוצה"

https://www.youtube.com/watch?v=oWD3MpPR5ZE
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אין ערבים אין הנושאות כיתוב "מדבקות היו ברכבו עליו נסע  בן גביר – 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 באחריות 

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

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 אינו 

קורא לגירוש הציבור הערבי כולו, אלא ל"אוייב" שבקרבו, ברם, נוכח התוצאה אליה שואף 

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

סיון, מתוחכם במידת מה, לעדן יהוספת המילה "אויב" אינה אלא נהערבים כולם. עוד צוין כי 

אמירה זו כשהיא באה אגב קישורה  וכיאת המסר הגזעני ולהסוות את פניו האמיתיים 

שתנועתו, השעונה על אידיאולוגיה של גירוש, הוכרזה המוחלט לבית מדרשו של הרב כהנא, 

כארגון טרוריסטי, ובתוספת חיזוקה )של האמירה( במלים "כהנא צדק", אינה  1994בשנת 

 לחוק העונשין.  א'144 בסעיףמלמדת אלא על גזענותה, כהגדרתו של המושג 

לא הסתייג למעשה מתוכנם של הכרוזים,  בן גבירין בהכרעת הדין כי בית המשפט צי

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

 .גילה הזדהות עם תוכנם בהיותם תואמים את משנתו הסדורה אלא

 

 :2007משנת  בגזר הדין כך ציין בית משפט השלום

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

 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 

נקלטות, בבוא היום, אצל חלקים מהציבור הנוחים לקליטתם, ונובטות לכלל 

 מעשים קשים. 

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

  ..החברה אמירות כאלה על דרך תגובה משפטית נאותה.

אופי העבירות לרקע אישיותו של הנאשם, מידת היבלטותו בקרב הציבור 

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

 "אמות תחום תחולתו של החריג בדבר אי הרשעה.

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

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

 

http://www.nevo.co.il/law/74903/144a
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ולאחרים לצעוד  ו"ץ בטענה כי על כוחות המשטרה לאפשר ללבגעתירה  בן גביר הגיש 2010 בשנת .98

 –העונים לתיאור עם דגלי כהנא, מנהיגה לשעבר של תנועת "כך" בהפגנה במרכז העיר ירושלים 

, דגל ובו תמונת הרב כהנא, ובצדו השני, הרב כהנא צדק. הם לא ישברו אותנו" –"דגלי הרב כהנא 

בנימוק כי הנפת דגלי כהנא בתהלוכה שהינם דגלי  וגורמי המשטרה סרבו לבקשתש לאחר זאת

הזדהות עם )ז( לפקודה בהיותה מעשה שיש בו משום גילוי 4תנועת "כך", מהווה עבירה על סעיף 

 תנועת עם המזוהים, כהנא דגלי הנפתכי "שבית המשפט מציין  תוךנדחתה  העתירהארגון טרור. 

 אל והוצא, טרור ארגון שהוכרז ארגון עם הזדהות של בציבור וגלויה ברורה כהצהרה כמוה"כך", 

 מחוז מפקד' נ גביר בן 333/09)בג"ץ " .החוק על עבירה, לכאורה, מהווה כזה מעשה. לחוק מחוץ

 (.ירושלים

 
 גביר בן נשאל גביר בןל שהוקדש 5.3.14 מיום דאום חנוך עם "המתנחל" הטלוויזיה בסדרת בפרק .99

 את שואל הזמן כל אני כהנא, הרב שלך, הרב של האזכרה לפני אנחנו "עכשיו – דאום חנוך ידי על

 "התמתן? קצת שכן צד בך יש אם דין, עורך שאתה מהמקום היום, שדווקא בך משהו יש האם עצמי

 קצת הוא הסגנון ,בסגנון אולי הוא השינוי במידות, לא הוא ,בדעות לא הוא השינוי" השיב גביר בן

 (21:05 )דקה ".אחר

 אומר כך: הוא נראה באזכרה לכהנאבתכנית 

שנים להירצחו של מורנו ורבנו הקדוש, הרב מאיר דוד כהנא, השם יקום דמו. הם ניסו לשבור  23"

את הרב כהנא, הם ביקשו להשתיק את הרב כהנא, הם ביקשו למנוע את הפצת הרעיון היהודי, הם 

 (23:20ניסו להכניע את האמת" )דקה 

 הדו שיח הבא: בקטע אחר מתנהל

 חנוך דאום: "המתנחלים אף פעם לא הציעו הצעת שלום שלהם"

 "יש הצעה של הרב כהנא. לגרש את האויביםבן גביר: "יש הצעה. 

 חנוך דאום: "אל תדבר לא בהגיון, בסדר?"

 (10:40?" )דקה הגיון וחצי, למה אפשר לגרש יהודים ואי אפשר לגרש אויבים: "בן גביר

 

 בדיסק המצורף כנספח א'.הסרטון כלול 

 

יחד עם  בן גבירבה תואר  ,על האנשים שמאחורי תנועת כך 10שודרה כתבה בערוץ  26.11.14ביום  .100

הרבה מאד מסרים של הרב כהנא נראה אומר " בן גבירכמי שמניע את קטר הכהניזם כיום. בן ארי 

." "מאד –וא משיב ואתם מרוצים? ה –חדרו למיינסטרים של החברה הישראלית" וכשהוא נשאל 

 (15:48)דקה 

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

 

מורנו ורבנו זצ"ל הרב מאיר דוד כהנא "את בן גביר מזכיר  16.10.15מיום  בתכנית עוקפים מימין .101

 (37 – 36:40"  )דקה .יש נביא בעירוהי"ד... 

https://soundcloud.com/galey-israel/16-10-

15a-1 

https://www.youtube.com/watch?v=MOt3hoohCOM
https://soundcloud.com/galey-israel/16-10-15a-1
https://soundcloud.com/galey-israel/16-10-15a-1
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"נדמה לי  –לרב כהנא  ביחס : "כך בן גביר ציין", מימין"עוקפים  התכנית במסגרת, 30.10.15 וםיב .102

שמערכת המשפט  ןשבאמת הגיע הזמשגם אנחנו נוציא איזושהי פנייה גם לשרת המשפטים משום 

במדינת ישראל, הממשלה במדינת ישראל, תעשה איזה חשבון נפש בהתייחסות לרב כהנא 

ך ולתנועת כך בכלל. הגיע הזמן, לטעמי, להחזיר את תנועת כך למקום בו היא הייתה. תנועת כ

הוצאה בצעד אנטי דמוקרטי מחוץ לחוק. לפני כן  הרב כהנא נפסל בצעד באמת חמור, בצעד מחפיר 

אותו בית המשפט שאגב אישר את חנין זועבי, אישר את ההשתתפות של אחמד  של בית המשפט.

טיבי בבחירות בשם דמוקרטיה, חופש הביטוי, כל מיני ערכים "נעלים"... הם אלה שפסלו והרחיקו 

שרת ואפשר לתקן את העוול הזה. אפשר לתקן את העוול הזה. לכנסת את הרב כהנא  מחוץ

 המשפטים איילת שקד, הגיע הזמן לתקן את העוול הנוראי הזה."

 כהנא לרצח שנים 25 לציון אזכרה תתקיים בקרוב כי גביר ובן ארי בן מציינים התכנית בסוף

 והשניים שרים יחד אתו. אריאל זילבר שר "כהנא צדק" שבומנגנים ברקע שיר ו

2-15a-10-israel/30-https://soundcloud.com/galey 

 40 עד 34 דקות

 

אמר בן גביר: "כאלה אנחנו התלמידים של הרב כהנא הי"ד, כולנו  3.11.15לרב כהנא מיום  באזכרה .103

לנו אומרים את האמת, כולנו לא יכולים להישאר אדישים כשדם יהודי נשפך לא יכולים לשתוק, כו

אבל בעיקר בעיקר בעיקר  את העקרונות.. שעליהם רבינו מסר את הנפש ושוב שוב נספוגכמים... 

שנה  25, אנחנו נצעק את האמת ונאמר בקול גדול וברור. היום רבותי נישבע אמונים לדרך, לאמת

 בזכות דווקא לאו היא הזו שהידיעה להודות וצריך, צדק כהנא שהרב יודעים באמת כולםאחרי 

." )מההתחלה תנצח והיא אחת אמת יש... שלנו האויבים בזכות דווקא אלא שלנו העניפה הפעילות

 (5 דקה עד

(: "אני מכיר 22:47יצוין כי באזכרה הזמין בן גביר את מרזל לשאת דברים, והציג אותו כך )דקה 

שנים. מסירות נפש היא שמו הנרדף... פתחתי היום את גלי צה"ל ואני שומע על  אותו המון המון

עוד יוזמה שלו ... לתת פיצה, פיצה לכל חייל שהורג מחבל... אז אני רוצה להזמין את מי שמכניס 

 ." יודע לצעוק ולעשות ולהיות תקיף על אויבי ישראלאורחים אבל במקביל... 

WvqTY-https://www.youtube.com/watch?v=zcY7c 

 

 האזכרה" כהנא של לאזכרה ביחס גביר בן אמר 4.11.15 ביום היהודי הקול באתר שפורסם בסרטון .104

 הצהרת, מוניםא שבועת של סוג איזה זה אלא אדם הבן את לזכור של סוג איזה רק לא היא כאן

. שכהנא צדק מאמינים, להמשכיות. אנחנו רואים ושומעים יותר ויותר אנשים שלדרך אמונים

מפעם לפעם האולם הזה עולה על גדותיו המלאים אבל מה שחשוב מבחינתנו באמת זה שאת השינוי 

הזה צריך להנחיל לא רק בקרב עם ישראל אלא גם בקרב הפוליטיקאים הישראלים, אגב חלקם 

 את רוצים אנחנובלי לדעת שזה הרב כהנא חתום עליהן אבל מכבר מצטטים אמירות של הרב כהנא 

 ."בשלטון כהנא רבה של הדרך

 עד הסוף  1:00 דקה

https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/4225-

%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-

%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-

https://soundcloud.com/galey-israel/30-10-15a-2
https://www.youtube.com/watch?v=zcY7c-WvqTY
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/4225-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90-%D7%A6%D7%93%D7%A7
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/4225-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90-%D7%A6%D7%93%D7%A7
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/4225-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90-%D7%A6%D7%93%D7%A7
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%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-

%D7%A9%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90-

%D7%A6%D7%93%D7%A7 

 

 

 יצחק לזכר העצרת לעומת כהנא לרב ביחס גביר בן אמר וגיא אורלי של בתכנית 31.10.16 ביום .105

 :רבין

הרב כהנא אנחנו עושים לו מדי שנה עצרת... מגיעים אלפים אתה יודע למה הם מגיעים? לא בגלל "

הרב כהנא היה צדיק, (, ובהמשך: "4:15-4:30זמרים שאנחנו מביאים.. הם מזדהים עם הדרך" )

( "הוא גיבור ישראל 5:00-5:20.." )ישראל. ראני רואה את הרב כהנא כגיבו הרב כהנא היה צדיק...

 .(6:00-6:10שנלחם למען עם ישראל בארץ ישראל" )

https://www.youtube.com/watch?v=_uW7iT7xYwI 

 

ציבור בישראל לא טיפש, כולם יודעים הרה לכהנא: "בן גביר באזכ אומר 18.11.16מיום  בסרטון .106

-0..")שהרב כהנא צדק. הרב כהנא היה איש אמת, התכוון לכל מילה, לכל פסיק, לכל אמירה.

0:23) 

https://news.walla.co.il/item/3014553 

 

 נושא נאום באזכרה לכהנא בה ציין את הדברים הבאים: בן גביררואים את  .1711.12 מיום סרטוןב .107

מגיע בוז  ]נשמעות קריאות בוז בקהל[. הכנסת עיסאווי פריג' חבר"

יותר גדול למרגל הזה... דווקא זה רעיון טוב לתלות בכל בית כנסת 

שנים לאחר  27... תמונה של מורנו ורבנו הרב כהנא, השם יקום דמו

חו של מורנו ורבנו מה הם רוצים? את התשובה כל מי שנמצא הירצ

כאן יודע. הם מפחדים. הם מפחדים כי הם יודעים שאי אפשר 

הם מפחדים כי הם יודעים שהרב כהנא צדק. הם לקנות אותנו. 

אחוזים של הערבים הם  99-מפחדים כי אנחנו לא בנט שאומר ש

, אנחנו לא יפיםיאנחנו לא מתייפ... נאמנים למדינת ישראל

מתחנפים, אנחנו אומרים את האמת... לאורו של הרב הקדוש 

אבל אף פעם לא מאבדים מהרלוונטיות.  ,והדברים שלו שאף פעם

שכל התחושה לפעמים היא שהרב כהנא היה כאן ממש עכשיו. 

מילה ומילה היא אקטואלית, היא מחודדת, היא מכוונת למציאות 

היג היה בארצנו ואנחנו, אנחנו שיש היום... נביא היה בעירנו, מנ

  ".ממשיכים בדרכו

https://www.youtube.com/watch?v=9D_Xlzd5y3k 
 
 

https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/4225-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90-%D7%A6%D7%93%D7%A7
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/4225-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90-%D7%A6%D7%93%D7%A7
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/4225-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90-%D7%A6%D7%93%D7%A7
https://www.youtube.com/watch?v=_uW7iT7xYwI
https://news.walla.co.il/item/3014553
https://www.youtube.com/watch?v=9D_Xlzd5y3k


 

43 
 

 

 כארגון"ך כ תנועת על ההכרזה את לבטל וביקש לממשלה המשפטי ליועץ גביר בן פנה 31.7.18 ביום .108

 :בפנייה גביר בן כך ציין, בנושא שפורסמו ידיעות פי על. טרור

שהתקבלה  ,"ברור לכל ברור לכל בר אוריין כי החלטת הממשלה הייתה החלטה פוליטית

 .."משיקולים זרים ונועדה לסתום פיות וכן לא היה לה כל בסיס מקצועי

נדמה שהיום אין עוד ספק כי ההכרזה נעשתה כלפי חבר אנשים אשר אהבת ישראל פיעמה 

)ועדין מפעמת( בקרבם, רובם ככולם לא פעלו בדרכי אלימות, והדעות שלהם )גירוש האויבים, 

מאבק למען מדינה יהודית ואהבת עם ישראל(, הן דעות ששר הביטחון של מדינת ישראל 

 .הוא הבסיס להן.. -ר בהם וחוק כמו חוק הלאום שעבר דמתה

סיתים נגד ישראל, מבקשים לפגוע בכנסת ישראל פועלת היום הרשימה המשותפת שאנשיה מ

ואדוני מגלה אוזלת יד משוועת בטיפול באותה מפלגה  -במדינה היהודית הדמוקרטית 

ובחבריה. אם מחבלים אלה ראויים לכהן בכנסת ואין לאדוני כל כוונה לא רק לבקש פסילתם 

רזים או להכריז עליהם כארגון טרור, הרי שנוצר מצב אבסורדי ולפיו אוהבי ישראל מוכ

 כטרוריסטים, והמחבלים האמיתיים נמצאים בכנסת."

 

 בנושא: הלהלן קישור לידיע

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/379196 

 

 לתיק הראיות. 'זנספח כהידיעה מצורפת 

 

, הוצג 2.8.18מיום  10במסגרת תכניתו של ירון לונדון בערוץ  בן גבירשנערך עם  טלוויזיה בריאיון .109

היא פועלת או הוגה ברוחו כאחד מראשי מפלגת עוצמה יהודית ביחס אליה אמר לונדון כי " בן גביר

 לא מחה על אופן ההצגה.  בן גביר". מאיר כהנאשל הרב המנוח 

יתרה מכך, לאחר שהוצג סרטון ובו נראה הרב כהנא נואם ושוטח את משנתו האלימה והמסיתה, 

אני חושב שהיום הרבה אנשים הגיב: "אם הוא מתמוגג כשהוא רואה אותו וכך  בן גבירנשאל 

טענו שהוא דיבר על כל הערבים, הוא דיבר על האויבים  ,עשו לו רצח אופי... מבינים כמה הוא צדק

 ." סאח, אני גם אומר, צריך כסאח כלפי האויביםשלנו. כ

 העוול את לתקן צריךכך אמר בן גביר לגבי הצורך לבטל את ההכרזה על תנועת כך כארגון טרור: "

אפשר לחלוק על  .נעלים ואיזה טרור איזה. טרור כארגון כך תנועת על הכריזו תראה, גדול כך הכל

 אבל זה לא טרור." הדברים, אפשר להגיד שהם מקוממים ומרגיזים

 

 : דוגמאות של דעותיו של הרב כהנא לונדון ירוןהקריא  בהמשך

"כל מוסדות חינוך בארץ ישראל לרבות מעונות לגיל הרך גני ילדים בתי ספר יסודיים ותיכוניים 

מוסדות להשכלה גבוהה והכשרה מקצועית וכל מוסד אחר, יהיו נפרדים ליהודים וללא יהודים. 

לא יינתן ללא יהודי לגור בשכונה יהודית. אסור ליהודים וליהודיות אזרחי ותושבי המדינה 

ללא יהודים בין בארץ ובין מחוץ לארץ, בכל צורה שהיא של נישואין דתיים או אזרחיים.  להינשא

אסור ליהודים ויהודיות אזרחי המדינה לקיים יחסי אישות מלאים או חלקיים מכל סוג שהוא 

ישות עם זונה יהודיה, אעם לא יהודים, וזאת גם שלא במסגרת נישואין. לא יהודי המקיים יחסי 

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/379196
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יהודי, דינו מאסר חמישים שנים. זונה יהודיה או זכר יהודי המקיימים יחסים עם זכר או עם זכר 

 לא יהודי דינם מאסר חמש שנים וכולי וכולי

 על כך השיב בן גביר:

אי אפשר ביד אחת, וירון מבין אותי מצוין, שהסוכנות ... בן גביר: לא.. אבל אי אפשר להיות צבוע

דק, כי אנחנו מדינה יהודית, ופתאום לבוא ולהגיד אה אבל זה היהודית מטיפה נגד התבוללות ובצ

הרב כהנא לא שנא ערבים. הרב כהנא אהב יהודים. ואני .. .גזענות זה מה שהרב כהנא אמר גזענות

חושב שהדברים שהקראת כאן, הם מאהבת ישראל אחת גדולה. יש רצון לאהוב את עם ישראל, 

  שע. זה לא בושה. זו ארצנו! מה קרה?לשמור על צביונו של עם ישראל, זה לא פ

... 

מי ששונא אותו, כמו שמורי ורבי בן גביר: מי שאוהב את עם ישראל, אני אוהב אותו הוא אח שלי, 

 ."כנס בו, זה צו השעה, זה מוסריאמר, לכסח אותו, לה

  :להלן קישורית לסרטון
 

https://www.facebook.com/LondonKirsh10/videos/1805246872863969/?v=18

05246872863969 

 

 :ביחס להופעתו בתכנית האמורה אמר בן גביר 3.8.18בתכנית עוקפים מימין מיום  .110

ושדווקא הייתי השבוע בתוכנית לונדון וקירשנבאום... הכנסתי לו את הקטע הזה של חוק הלאום,  אני

היום יותר מתמיד זה הזמן לבטל את ההכרזה של תנועת כ"ך כארגון טרור. ואז הוא מראה לי סרטון, 

ואומר  כנס בהם',ישרואים שם את הרב כהנא אומר 'צריך לכסח אותם, ולהמקרינים שם באולפן סרטון, 

איזה מוסר מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?  לי ירון לונדון, ככה? ככה? ואני אומר לו כן, ודאי שככה!

מזויף, איזה מוסר מסולף זה לאהוב את האויב שלך, לאהוב ולהגן על מי שמפוצץ אותך ורוצה לרצוח את 

לונדון בלע את הכול, היה ואתה יודע מה? הילדים שלך, ורוצה לקחת את הארץ שלך, ורוצה לפגוע בך. 

 (19:00 – 17:45)דקה  צריך לאכול את הכובע".

2-18a-8-israel/3-https://soundcloud.com/galey 

 

לשאלות שהופנו בן גביר , פורסמו תשובותיו של 1.2.2019במדור השו"ת של השבועון "שביעי" מיום  .111

 אליו. 

הרב כהנא נרצח פעמיים, עמה בקרבו. יביחס לרב כהנא הוא מציין "מנהיג שאהבת ישראל פ

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/ 

https://www.facebook.com/ibengvir/photos/pcb.917318761803798/91731823847

type=3&theater/?1705 
 

 לתיק הראיות. 'חנספח כהידיעה מצורפת 

https://www.facebook.com/LondonKirsh10/videos/1805246872863969/?v=1805246872863969
https://www.facebook.com/LondonKirsh10/videos/1805246872863969/?v=1805246872863969
https://soundcloud.com/galey-israel/3-8-18a-2
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
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בן . כשנשאל "אתם כהניסטים, במובן של פעם?" השיב ynetבאולפן בן גביר התראיין  21.2.19ביום  .112

. הרב כהנא נלחם סתם הוא היה מוקצה ...עשו רצח אופי לרב כהנא"מה זה מובן של פעם?  גביר

יבוא האויב ויעשה מה שהוא רוצה.. האויבים שלנו גם אם יראו  למען מדינת ישראל.. למען זה שלא

מעבר לזה שהיה מנהיג וגדול.  מה ההבדל בין הרב כהנא לבינינו?.. .אתכם רצו להשמידאתכם י

.. מי שלא נאמן לנו צריך בסגנון הוא ההבדל יותר.. ןמיקרופו פותחים שלנו הוא הגדול ההבדל

עוצמה יהודית דומה לסיעות אחרות בכנסת, אבל  –בהצהרות ציין ש בן גבירלהעיף אותו מכאן." 

 שעוצמה יהודית מתכוונת לבצע את הצהרותיה. –הוא במעשים  ההבדל

5467675,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 

 

אמר בן גביר על כהנא "מנהיג ישראל, תלמיד חכם, הוגה,  2.4.19בראיון ליהודה גרובייס מיום  .113

מסירות נפש אדירה לארץ ישראל ולעם ישראל, מי שדיבר שאם אין נאמנות אין אזרחות... מנהיג 

הפסילה שלהם מבחינתי זה " –קדוש." כשנאמר לו שכהנא נפסל גם בארץ וגם בארה"ב משיב 

 ." ההכשר שלו

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=1000

01495529013&__xts__[0]=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78

eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-

6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-

mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-

elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqB

BrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-

25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--

NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R 

 

 רהב רני ידי על נשאל כאשר. 13 בערוץ רהב ורני גל שרון של בתכניתם גביר בן התארח 29.6.19 ביום .114

 רבין של מכוניתו של בסמל בידו אחז רבין רצח לפני שבזמנו כך על סליחה לבקש צריך לא הוא אם

, סליחה ותבקשו כהנא הרב של לקבר שתעלו הזמן הגיע: "גביר בן השיב לרבין יגיעו שגם ואמר

 5:30.." )דקה דברים לו עשיתם, אותו פסלתם, אותו החרמתם, אופי ברצח כהנא הרב את רצחתם

(. כשנשאל ע"י שרון גל איך הפך פתאום להיות מקובל באולפני הטלוויזיה שהרי פעם לא 5:42 –

 לעשות צריך הייתי.. סגנון שיניתיהיו מזמינים אותו לאולפנים השיב בן גביר "התבגרתי.. 

 (6:5 – 6:40.." )דקה  להיכנס כדי... לטלוויזיה תרגילים

https://www.facebook.com/watch/?v=2321725494733219 

 כל אלה:בבירור  יםעול מהאמור .115

 ונשבע אמונים לדרכהמזדהה לחלוטין עם האידאולוגיה הגזענית של תנועת כך,  בן גביר. 

 היא  שלומילה ומילה כל וקובע כי  מתייחס לרב כהנא כמנהיג, נביא, קדוש, צדיק, בן גביר

 .אקטואלית

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5467675,00.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=2321725494733219
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 כהנא הרב האמין בו וקיצוני גזעני רעיון מאף מעולם התנער לא בן גביר. 

  שנה ליחסי אישות בין  50עומת עם הרעיונות החמורים ביותר )כגון מאסר  בן גבירכאשר

 . הגיב כי הדבר נובע מאהבת ישראללא חלק עליהם אלא יהודים ללא יהודים( 

 סבור כי נעשה עוול לרב כהנא בקביעה כי הוא פסול מלהתמודד לכנסת ובכך שתנועת  גביר בן

 כרזה זו. הכך הוכרזה כארגון טרור ואף פועל לבטל 

 הבהיר כי אין כל שינוי אידאולוגי בינו לבין כהנא אלא ההבדל הוא רק בסגנון  בן גביר

  פותחים מיקרופון יותר."ובכך ש"להם שהשתנה כדי להיכנס לאולפני הטלוויזיה 

 כשיהיה הפועל אל מהכח אלה רעיונות להוציא כוונתו על ושרק כחל ללא צהירה בן גביר 

 . ("ןבשלטו כהנא הרב של הדרך את רוצים אנחנו)" בשלטון

 

 יהודים לערביםחיל דין שונה על קריאה לה

 בעודמבהיר פעם אחר פעם שמבחינתו יש להחיל דין אחד על יהודים ודין אחר על ערבים.  בן גביר .116

גם אם הם בכלא(, יהודים שמבצעים  –שמחבלים ערבים יש להוציא להורג )כפי שנראה בהמשך 

, בית כזכורמעשי רצח על רקע לאומי אינם טרוריסטים או מחבלים ויש לנהוג בהם באופן שונה. 

להפליה לרעה של בני עם אחר בתחום הענישה  קריאהכי  2קבע בענין ניימן המשפט העליון 

 המשטר בעיקרי פגיעה בוודאי גם בכך יש. לגזענות הסתההפלילית נכנסת בגדר העילה של 

 של שוויון בפני החוק ויישום שלטון החוק. הדמוקרטי

 

 
נשאל בן גביר ממש בראשית הראיון  4.1.16בתכנית האולפן הפתוח בערוץ הכנסת מיום  בראיון .117

על החוק ומעשה חמור האם מי שביצע את הרצח בדומא הוא טרוריסט והשיב שלא, שזוהי עבירה 

 (. 2:00אר את נוער הגבעות כ"מלח הארץ" )דקה יתאך לא טרור. 

3Kvo-https://www.youtube.com/watch?v=OteA4p 

 

 
 :גביר בן אומר 9.12.16 מיום מימין עוקפים בתכנית .118

המדינה הזו לפני שהיא דמוקרטית היא קודם כל יהודית ושופט במדינה יהודית צריך קודם כל "

לתת את דעתו לערך היהודי של המדינה ולעקור יהודים מאיזה שהוא יישוב זה בניגוד לצו התורה 

זה בניגוד לצו ההלכה זה פוגע בערך היהודי של המדינה ולכן אני חושב שזה לא צביעות להגיד 

ש של יהודים מביתם פוגע בערך היהודי של המדינה וגירוש של אויב מביתו זה משהו אחר שגירו

  " .לגמרי

 28:14 – 27:34  דקה

2-16a-12-israel/9-https://soundcloud.com/galey 

 

ושאלת עונש מוות  בהקשר של הרצח של אבו חדיר גביר בן אמר 23.7.17 מיוםבפינה "דיון ראשון"  .119

 :למחבלים יהודים לעומת ערבים

 ..."שלך החיים את לקחתשרוצה  מי של החיים את מלקחת מוסרי יותר: "אין גביר בן

https://www.youtube.com/watch?v=OteA4p-3Kvo
https://soundcloud.com/galey-israel/9-12-16a-2
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זכי: "אתה גם בעד להוציא.. הרי אתה עורך דין מייצג מטעם עמותת חוננו. אתה גם בעד  אורי

? את הלקוח שלך? אתה מוציא גם אותו להורג? או שזה  חדייראת אבו  להוציא להורג את מי ששרף

 רק לערבים? שנבין"...

ובעד להרוג רוצחי  ריחד אבו רוצח את להרוג נגד משמעית חד אני. נגד משמעית חד אני" גביר בן

אני גם אסביר למה. יש הבדל. בין טרור, בין מצב שרוצים להשמיד עם, לבין מעשים של  יהודים.

אנשים שאני לא מסכים איתם, שאני חושב שהם עשו טעות גדולה מאוד, שהם עשו פשע, שהם 

 לא זה, טרור לא הז, להשוות מה אין אבל, רגע, הגדול האבל אןצריכים לשלם על הפשע, אבל, וכ

 .."להגיד אפשר ואי, טרור אל זה אורי, טרור

 ?"שונה זה מה. דבר לכל טרור: "זה זכי אורי

 גביר: "מה פתאום"  בן

 ושטובחים במשפחה בחלמיש? מה זה שונה?" 16ילד בן  שורפים: "שזכי אורי

 מבין מה שאני אומר לך... לא כנראה אתה: "אז גביר בן

 .."את להרוג שרוצה למי מוות עונש. לטרוריסטים מוות: "עונש גביר בן

 " שונה זה מה דבר אותו בדיוק טרוריסטים הם האלה האנשים:" ....כל  זכי אורי

 "פתאום מה פתאום: "מה  גביר בן

 ?"קשור זה מה? טרוריסטים לא הם אז יהודים שהםבגלל : "זכי אורי

 !"בוודאי"בוודאי,  :גביר בן

, לערבים שזה רק מוות בעונש תומך גביר בן איתמר. בדיוק נושא אותו, בדיוק נושא אותו:" זכי אורי

 "ערבים לטרוריסטים רק, לטרוריסטים לא

 ..."בחיים חפץ עם כל. למחבלים מוות עונש. אורי. למחבלים מוות בעונש תומך: "אני גביר בן

: "יוסף חיים בן דוד, יוסף, יוסף חיים בן דוד, איתמר, בהגדרתך הוא מחבל? בוא פשוט מראיין

 (חדיירנשאל את זה כך" )יוסף חיים בן דוד הוא הרוצח של אבו 

 . "לא: "לא. גביר בן

 "אוקייהוא לא מחבל? : "מראיין

 זכי: "למה לא? כי הוא יהודי אז הוא לא יכול להיות מחבל? מה זה קשור"  אורי

אתה יודע... להיות קצת יותר  ..בגביר: "... אתה לא נותן לי להשלים משפט וזה קשה מאוד  בן

 לקרוא, פשע עשה חמורה טעות עשה דוד בן חיים יוסף. פשוט דבר אומר אני(. ברור)לא  סטיםפלורלי

 . הוא לא מחבל..." הוא לא מחבלמה פתאום?  ? מחבל לו

 

 :6דקה 
https://soundcloud.com/galey-israel/23-07-2017a-1 

 

 

 
 קריאות ללקיחת החוק לידיים

ועם ברוך מרזל סיירת המכונה "משמר שכונות"  בן גביר יחד עם בן ארי, הקים 2011שנת  בתחילת .120

 לובשיםקיימו אנשי המשמר סיורים, בעודם יהודים של דרום תל אביב במסגרתה עבור התושבים ה

מדים מיוחדים, על מנת "להראות לסודנים מי בעל הבית" וכדי לעשות מה שהמשטרה אינה עושה 

די כנגדו. המטרה היתה למעשה להקים מעין צבא פרטי שיפעל כנגד מבקשי המקלט המתגוררים 

https://soundcloud.com/galey-israel/23-07-2017a-1
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מבקשי מקלט המתגוררים בדרום תל אביב ו"לקחת את החוק לידיים" להטיל אימים על וכן באזור 

 .  במקום שבו לדידם של המשיבים המשטרה לא ביצעה את תפקידה

מאתר וואלה! ""משמר השכונות"  15.04.11כתבתו של יהושע בריינר מיום להלן קישורית ל

 :בפעולה: "לגרש הסודנים מת"א"

https://news.walla.co.il/item/1815878 

 

 לתיק הראיות. 'טכנספח הכתבה מצורפת 

 

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

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

של המאה הקודמת  60-מהליגה להגנה יהודית שהקים הרב כהנא בשנות ההגיעה למשמר השכונות 

טי, מחוץ למסגרת החוק, תוך שימוש באמצעים אלימים. בכתבה צוין כי צבא פר –בארה"ב 

המתנדבים מתכוונים להפעיל "עיכובים אזרחיים" ובמידת הצורך ישתמשו בכח סביר ומינימלי. 

מדובר בחבורה של פרובוקטורים, שכל מטרתה להתסיס קצין משטרה מצוטט בכתבה כאומר "

 ולהלהיט את הרוחות באזור."

 לתיק הראיות. 'יכנספח מצורפת עות אחרונות מידיהכתבה 

 

, הפגנה 2014נטל חלק גם בהפגנה האלימה שהתקיימה לאחר רצח שלושת הנערים ביולי בן גביר  .121

שבמהלכה בוצעו מספר נסיונות לינץ' בעוברי אורח קריאות רבות של "מוות לערבים" ו נשמעובה 

נראה בן גביר אומר: "מפה לאוזן באו כאן אנשים כדי לומר..  1.7.14באחד הסרטונים מיום  ערבים.

, העם דורש שיטפלו במחבלים כמו העם דורש נקמהנמאס מהדיבורים של נתניהו וליברמן ובנט... 

 (1:10שצריך." )דקה 

 הסרטון לקוח מתוך הידיעה שלהלן:

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/279213 

 לתיק הראיות.  אכנספח י"מצורפת  10את חרדיםהידיעה מ

https://news.walla.co.il/item/1815878
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/279213
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NIqItKsWE5http://www.ch10.co.il/news/45027/#.V

 

 

במקום להצביע לברוך מרזל, שהיה מוחק אומר בן גביר " 13.10.15בשיחה עם יוליאן לוינסון מיום  .122

אני לא  ...ותוכנית מדינית לגירוש כל מי שלא נאמן למדינת ישראלאת החיוך לזועבי מהכנסת... 

ומי שמרים יד על יהודי צריך לגדוע  כאן להיות צריך לא למדינה נאמן שלא מיעושה הכללה אבל 

 .(5:13 – 3:15)דקה  " לו את היד.

levinson/51c2frfqmv6u-https://soundcloud.com/yulian 

 

". המדובר בחתונה שהתקיימה חתונת השנאהמה שנודע כ"בבן גביר השתתף  2015בדצמבר  .123

בירושלים במהלכה עשרות גברים וילדים רקדו בהתלהבות תוך שהם שרים "אינקמה, נקם אחת 

משתי עיניי, פלסטין" ותוך שהם מניפים  אקדחים, רובים, סכינים ואף בקבוק תבערה. הרוקדים 

יו בכפר דומא הניפו גם את תמונתו של התינוק עלי דוואבשה ז"ל אשר נרצח בהצתת בית הור

שבשומרון חודשים ספורים קודם לכן. בשלב מסוים אף דקר אחד הרוקדים את תמונת הפעוט 

בסכין וקרעה לגזרים, רוקד אחר הצית עותק אחר של התמונה. הסרטון המצמרר כולו שמחה 

 והילולה על הדם שנשפך ברצח התינוק ובני משפחתו. 

  

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4743939,00.html 
 

 לתיק הראיות.  בכנספח י"הידיעה מצורפת הסרטון כלול בדיסק המצורף כנספח א'. 

 

בתכנית עוקפים מימין אומר בן גביר "אני רוצה להזכיר לך שאסור לרוקן מחסנית על  26.2.16ביום  .124

כדור אחד בראש מספיק" ואז  -אנחנו צריכים להסכים  מי שבא עם מספריים." בן ארי אומר "בזה

 (39" )דקה אני דווקא בעד המחסניתצוחק בן גביר ואומר "

2-16a-2-israel/26-https://soundcloud.com/galey 

http://www.ch10.co.il/news/45027/#.VNIqItKsWE5
http://www.ch10.co.il/news/45027/#.VNIqItKsWE5
https://soundcloud.com/yulian-levinson/51c2frfqmv6u
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4743939,00.html
https://soundcloud.com/galey-israel/26-2-16a-2
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נשאל  8.1.17 מיוםשל יוסי בן עטר עם דב הלברטל ואיתמר בן גביר  " בתכניתודיון ראשון" פינהב .125

מה צריך  –יש מחבל שבוי בבית הכלא ובא אלאור אזריה והורג אותו  אם -בן גביר ע"י הלברטל 

אני אגיד לך מה צריך לעשות אתו. צריך להעמיד אותו למשפט בדין בן גביר עונה: " לעשות אתו?

. ..נו נו נוופעם הבאה  את זה לא חכם כי פספסת, כי גילו אותך עשית, תשמעמשמעתי להגיד לו 

 זה מחבל!"  !מחבל זה

 (12:05 – 11:33 דקה

1-2017a-01-israel/08-https://soundcloud.com/galey 

מפעולותיו של מאיר הר ציון )שביצע  אחתן ארי את ב הזכיר 20.1.17עוקפים מימין מיום  בתכנית .126

"אחותו שושנה נרצחה עי שבט בדואי מאזור יריחו" ואז בן גביר אומר  –פעולות תגמול רבות( וסיפר 

בן ארי ממשיך: "והוא ידע מה זה לעשות נקמה, מגיע לשם  -" והוא ידע מה זה לעשות נקמה" –

ייעשה  מהשי הוא  משחרר כדי שילך לספר לכולם יהש , את5 4 3 2 1מהם הוא מוריד,  5, 6תופס 

 ".ילמי שפוגע ביהוד

 28:50 – 27:50 דקה

3-17a-01-israel/20-https://soundcloud.com/galey 

 

 
 דברי שבח לברוך גולדשטיין והתפארות בתליית תמונתו

ביצע את מעשה פעיל תנועת כך רבות, פיאר בן גביר ושיבח את ברוך גולדשטיין, ש בהזדמנויות .127

מתפללים מוסלמים במערת המכפלה. בן גביר מרבה להציג לראווה את תמונתו של  29טבח של ה

 ברוך גולדשטיין התלויה בביתו. 

מדובר בפורטרט  אין ואולם –בן גביר טוען כי התמונה תלויה משום שגולדשטיין הציל יהודים רבים 

וכן מופיע  מערת המכפלה כאשר צריח המסגד שבורשלה בתמונה שברקע של גולדשטיין אלא 

 בתמונה פסוק המייצג יותר מכל פסוק אחר בתנ"ך עידוד למעשי אלימות על בסיס קנאות דתית 

"תחת אשר קנא  -פרשה המציגה מעשה רצח על בסיס קנאות דתית  ,פנחס פרשתפסוק מתוך  -

 יו ויכפר על בני ישראל":לאלה

 

https://soundcloud.com/galey-israel/08-01-2017a-1
https://soundcloud.com/galey-israel/20-01-17a-3
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כתבה תחת הכותרת "איתמר בן גביר כפי שלא הכרתם מעולם".  2שודרה בערוץ  25.7.11ביום  .128

כי הוא שואף לבניית בית המקדש ושכנשאל איך יעשה זאת אם יש משהו  בן גבירבכתבה מציין 

אחר כיום על הר הבית הוא מציין "כרגע, הדגש הוא על הכרגע". כשנשאל "האם יקרה נס וזה 

 לא, נסים לא קורים כל כך מהר, אנחנו צריכים לעבוד על זה." "  –יעלם" הוא משיב 

 הנא, מורי ורבי."על תמונתו של כהנא הוא אומר: "זה הרב כ

על רקע הצריח השבור של מערת המכפלה, וברקע הפסוק מפרשת  ברוך גולדשטייןתמונתו של על 

." כשנשאל מה הוא מפורשת מאדכאן אמירה בתמונה הזו, אמירה מאד  ישפנחס אומר בן גביר: "

 אומר אני ,צדיק שהוא לו אומר אניכשהם שואלים אותו מי זה בתמונה הוא משיב: "אומר לילדים  

 שמתפוצץ מחבל לבין גולדשטיין בין ההבדל מה כשנשאל" .רופא שהציל יהודים .גיבור שהוא לו

  (3:11 – 2:09." )דקה בכלל משווה אתה איך, וארץ"שמים  גביר בן אומרבבית הכנסת 

https://www.youtube.com/watch?v=gT515UzzaSg 

 

את  תמונתו של  בן גבירהציג שהוזכרה לעיל  5.3.14יום מבתכניתו של חנוך דאום "המתנחל" גם  .129

דאום שואל אותו: "תגיד לי אתה דפוק? אתה תולה תמונה של ברוך גולדשטיין  ברוך גולדשטיין.

לדבריו של בסלון שלך?" בן גביר משיב: "כן". דאום דורש מבן גביר להסיר את התמונה בה מופיע 

אשתו של בן גביר  בן גביר מסרב.אך רוצח מתועב שירה באנשים מתפללים וטבח אותם דאום 

.. לא מורידים, לא מורידים תמונות כאלה, הוא מסר לא מתביישים בזה אנחנומה פתאום. אומרת "

ובן גביר מוסיף "אנחנו לא מחפשים לצאת טוב, אנחנו רוצים שישמעו אותנו" )דקה  "נפש בשבילנו

 2של ברוך גולדשטיין.קברו של הבן שלו על המלה ברית טקס דאום מזכיר שבן גביר עשה את  (.3:32

 
יודגש כי רבנים בציונות הדתית יצאו כנגד העובדה שהתמונה תלויה בסלון ביתו של בן גביר וטענו  .130

, ראו למשל ידיעה זו אודות בערבים לפגוע נוער בני מעודדת מופגנת בצורה התמונה הצגתכי 

 התבטאותו של הרב יעקב מדן בעניין.

                                                 
2 .html3157653,00-,L0,7340https://www.ynet.co.il/articles/ 

https://www.youtube.com/watch?v=gT515UzzaSg
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3157653,00.html
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https://www.srugim.co.il/314676-

%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7

%A0%D7%94-

%D7%91%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%

9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%9F-

%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A8-

%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%

93%D7%AA-

%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-

%D7%9C%D7%A4%D7%92 
 

 לתיק הראיות.  גכנספח י"הידיעה מצורפת 

 

שצריך לקחת את הדברים אמר בן גביר על ברוך גולדשטיין  2.4.19ליהודה גרובייס מיום  בראיון .131

 .בפרופורציה ולזכור שהוא הציל יהודים ממוות

rmalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=1000https://www.facebook.com/pe

xts__[0]=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78&__01495529013

-PviZPjIaUdzS-eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW

-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z

-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz

Pk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBelWNP

-BrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg

--zu1PaCEDbgJiOT-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE

R-NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__= 

 

 

 וקריאות לגירושם התייחסויות שליליות לציבור הערבי

בן . מהארץ לגירושו וקורא ומבזה שלילי באופן הערבי לציבור גביר בן  מתייחס פעם אחר פעם .132

נוקט לשון איומים פעמים רבות ומבקש להטיל אימים על הערבים תוך העברת המסר  גביר

התבטאויות אלה לא רק  שהיהודים הם בעלי הבית במדינה ואילו הערבים במעמד נחות יותר.

ובעיקר בזכויות  שיש בהן הסתה לגזענות אלא יש בהן גם פגיעה באושיות המשטר הדמוקרטי

 לכבוד ושוויון.

 

צעדה ביפו במחאה על "השתלטות התנועה  בן גביר, יחד עם בן ארי ומרזל, הוביל 2.3.11ביום  .133

דים כשתומכיהם קוראים צועהשלושה האיסלאמית" בעיר. בסרטונים שצולמו ניתן לראות את 

"התנועה האסלאמית אומרת שיפו היא פלשתין... ואנחנו  בן גביר אומר: ."יהודית יפושוב ושוב "

 באים לכאן כדי לומר יפו יהודית. מדינת ישראל היא בעלת הבית על יפו." 

 

om/watch?v=nFKmH8E7uvohttps://www.youtube.c 

https://www.srugim.co.il/314676-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%93%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9C%D7%A4%D7%92
https://www.srugim.co.il/314676-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%93%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9C%D7%A4%D7%92
https://www.srugim.co.il/314676-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%93%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9C%D7%A4%D7%92
https://www.srugim.co.il/314676-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%93%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9C%D7%A4%D7%92
https://www.srugim.co.il/314676-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%93%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9C%D7%A4%D7%92
https://www.srugim.co.il/314676-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%93%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9C%D7%A4%D7%92
https://www.srugim.co.il/314676-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%93%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9C%D7%A4%D7%92
https://www.srugim.co.il/314676-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%93%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9C%D7%A4%D7%92
https://www.srugim.co.il/314676-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%93%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9C%D7%A4%D7%92
https://www.srugim.co.il/314676-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%93%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9C%D7%A4%D7%92
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.youtube.com/watch?v=nFKmH8E7uvo
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https://www.youtube.com/watch?v=z08zBIG5BZ0 

 

)שלאחריו התקיימה תהלוכה על מנת של בן גביר בכנס פעילים בעכו  בנאום 21.11.12מיום  בסרטון .134

"אבל יש רק אחד בן ארי  עלבן גביר אומר  נראהלהפגין נוכחות יהודית מוגברת בעיר העתיקה( 

בכנסת שנלחם את המלחמה האמיתית של עם ישראל. יש רק אחד בכנסת שבא ואומר בקול צלול 

יש רק אחד בכנסת שנוסע לסכנין ונוסע לנצרת . שאנחנו כאן בעלי הבית במדינת ישראלוברור 

רבותיי אתם לא בעלי הבית.  -אלה ונוסע לאום אל פאחם כדי להגיד לכל הפורעים והבריונים ה

 ( 2.11 – 1.37)דקה  אתם לא המנהלים של המדינה הזאת

 וזועבילבוא לטיבי  הענין זה"יש משהו אחד שבן ארי נבדל מכל חברי הכנסת שיש היום על המפה. .. 

בצורה ברורה לכל השכנים האלה שנמצאים  לומר ולהגיד להם אתם לא מנהלים כאן את המדינה..

 אתם אםאם אין חובות אין זכויות...  –עכו וכל כך מתרגזים כשהם רואים את דגלי ישראל כאן ב

 – 2.30)דקה  "כאן תהיו לא אתם הבית עלהוא ב כאן ישראל שעם, ישראל מדינת שזה תבינו לא

3.12) 

 כ"ח רק לכם יש, העתיקה לעכו להיכנס ארי לבן רק ניתן אנחנו)אמרו לנו(  – למשטרההלכנו  היום"

לעתיקה  עכול לשם הולכים ה"בעז אנחנו אז"כים ח 7-6-5 לנו כשיהיו. יהיה הוא רק, אחד

 (4.25 – 4.10" )דקה .הזאת המדינה של הבית בעל מי אותם יםומלמד

 

https://www.youtube.com/watch?v=B4ncxYZ4OSE 

 

שאל בחור ערבי האם יש שנאה בכתבה נ ."עוצמה לישראל"על כתבה  2שודרה בערוץ  9.1.13ביום  .135

השמאלנים אמר " בן גבירביניהם לבין היהודים והשיב שלא אבל אולי ביניהם לבין המתנחלים. 

 מצליחים לא שהםשלהם  הבעיהלימדו אותם כל מיני שיטות כדי לנסות להיות מתוחכמים. 

עד מתי ימשיך האויב להיות " –. עוד הוא אומר (6:04" )דקה שלהם השנאה את ףהסו עד להסתיר

אנחנו בעלי הבית בעיר  "מי שיאיים על ילדים קטנים אנחנו נטפל בו! (3:58)דקה  בבית הנבחרים?"

  .מתקרב בצורה מאיימת לפלסטיני תושב חברון בן גביר. בסרטון נראה "הזאת ]חברון[

https://www.youtube.com/watch?v=AT7E6OHl6Y4 

  

נראים פעילי עוצמה יהודית  2015בסרטון שהועלה לערוץ היוטיוב של עוצמה יהודית בפברואר  .136

 בן גביר הבית פה". נראה שם אומר לפלשתינים "לך לסוריה, אנחנו בעלי  בן גבירמסיירים בחברון. 

 .נראה בסרטון בבירור כאשר הוא, יחד עם ברוך מרזל ואחרים, נוקט אלימות והופך דוכנים במקום

https://www.youtube.com/watch?v=7VuhuBv

WUr4&has_verified=1 

 

על תייחס בן גביר לכלל ערביי חברון כאויבי ישראל ואומר מ 11.6.15מימין מיום בתכנית עוקפים  .137

כל אדם שמגיע השבת לחברון זה ניצחון שלנו על אויבי ישראל, שיראו אותנו, " -"שבת חברון" 

 – 41.37)דקה  .שלא מפחדים -" בן ארי מוסיף יסתכלו עלינו מהחלונות ויראו את המון היהודיםש

41.40 .) 

https://www.youtube.com/watch?v=z08zBIG5BZ0
https://www.youtube.com/watch?v=B4ncxYZ4OSE
https://www.youtube.com/watch?v=AT7E6OHl6Y4
https://www.youtube.com/watch?v=7VuhuBvWUr4&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=7VuhuBvWUr4&has_verified=1
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2015a-11-israel/6-https://soundcloud.com/galey 

 

שבת רעב עציר מנהלי פלשתיני שהיה מאושפז בבית החולים ברזילי באשקלון.  2015באוגוסט  .138

קראו שתושבי העיר נו מפגינים ערבים הגיעו כדי למחות נגד ההזנה של העציר בכפייה, ומולם הפגי

אומר בן גביר  17.8.15בסרטון מיום מחבלים", "שיישרף לכם הכפר", ו"פלסטין עולה באש". להם "

בהתייחסו לכך שמנעו מחלק מהמפגינים הערבים להגיע למקום "אני מלא גאווה על אחי תושבי 

חבלים אשקלון הגיבורים שהגיעו לכאן ולמעשה השיגו את המטרה של ההפגנה הזאתי, המ

לא ייכנסו מחבלים לאשקלון... תושבי מדינת  -ותומכיהם מחוץ לעיר. וזה המסר שרצו להעביר כאן 

 (6:00 – 5:28" )דקה לאמץ את המעשים של תושבי אשקלון. ישראל בכל ארץ ישראל צריכים

s/News.aspx/304411https://www.inn.co.il/New 

 

: "אם אני בממשלה, אם אני אתה יודע מה, גביר בן אומר 16.10.15 מיום מימין עוקפים בתכנית .139

אין אויבים שנכנסים להר הבית. הר הבית נסגר הר הבית נסגר.  -היועץ המשפטי, הנחיה ראשונה 

ת למחבלים(..." )דקה . מוציאים את הווקף משם חד משמעית, נקודה... )מדבר על עונש מוולאויבים

15:49 – 16:45) 

 (37 – 36:40את מורנו ורבנו זצ"ל הרב מאיר דוד כהנא הי"ד... יש נביא בעירו"  )דקה  מזכיר

1-15a-10-israel/16-https://soundcloud.com/galey 

 

מזכיר בן גביר מאזין שאמר שהמסקנה מכל פיגוע היא  20.11.15עוקפים מימין מיום  בתכנית .140

שצריך ללמוד תורה ולשמור מצוות ואומר "צודק מאד המאזין אבל לימוד תורה ושמירת מצוות 

זה גם.. ארץ ישראל, זה גם "והורשתם את יושבי הארץ"... "הורשתם" רש"י אומר זה גירשתם, 

. זה להתחזק שלנו האויבים את מכאן לגרש רוצים אנחנוביערתם.  –יצוני הספורנו קצת יותר ק

 (15:43 – 15:18" )דקה .בשמירת תורה מאזין יקר

3-15a-11-israel/20-https://soundcloud.com/galey 

 

 

₪ מיליארד  15בן ארי מזכיר את החלטת הממשלה להעביר  15.1.16עוקפים מימין מיום  בתכנית .141

 15)עם  הזאת מהארץ להוציא אפשר היה אויבים כמה יודע אתה" –לציבור הערבי. מרזל אומר 

ואז אומר בן  "חברון את לרוקן אפשר היה? להתפטר אפשר היה כמהיודע  אתה₪(? .. מיליארד 

 (14:25 – 13:55." )דקה הגירה לעידוד שר, הגירה שמעודד שר להביאגביר "

2-16a-01-israel/15-https://soundcloud.com/galey 

 

 של והעסקה"ל ז מאיר דפנה של לרצח בהקשר גביר בן אומר מימין עוקפים בתכנית 22.1.16 ביום .142

"צריך לעשות איזשהו חשבון נפש פנימי... והשאלה אם היה  - בשטחים יהודים ביישובים פלסטינים

העסקת בבכל היחס איזשהו ניסיון של התושבים באמת לשבת ולנסות להגיע... לתוצאות אחרות 

אתה יודע מה? אפילו אנחנו כבר לא מדברים רק על האם היה ניסיון למעשה להתבסס... אויבים. 

https://soundcloud.com/galey-israel/6-11-2015a
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/304411
https://soundcloud.com/galey-israel/16-10-15a-1
https://soundcloud.com/galey-israel/20-11-15a-3
https://soundcloud.com/galey-israel/15-01-16a-2
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 – 25" )דקה להביא כל מיני עובדים מכל מיני מקומותעבודה עברית. אפשר להביא סינים, אפשר 

25:44) 

"כל הזמן הם  –במשחק כדורגל נגד סכנין ירושלים ביתר אוהדי של ההתבטאויות של בהקשר

צועקים נגד האויבים, נגד אחמד טיבי, נגד זועבי, נגד סכנין.. יש הרבה כאלה שאומרים זה לא יפה.. 

שכל הזמן אנחנו שומעים את הקריאות נגד טיבי  הזה מהמשחק יצאתי אני –ואני חייב לומר משהו 

 הםבנפשם,  בריאים יהודים אלה, בריאים יהודים אלה -מיכאל  – ואמרתיונגד האויבים שלנו 

 את לאהוב לא, השונא את לשנוא צריך, מקודם שאמרת מה בדיוק הם. הנורמליים הם, ההגיוניים

 הם.... ירושלים ביתר של האלה והאוהדים.. הלחי את לו להגיש לא, היד את לא לתת לא, השונא

 (35:40 – 34:10" )דקה היפה ישראל בעיני

 שהעבודהאומר בן גביר "שנקווה בעז"ה לבשורות טובות איך אמרתי כאן לשוטרים  42:42 בדקה

ולא יהודים טובים  מכאן שלנו האויבים את לגרש תהיה האבות בעיר ואילך מעתה כאן שלהם

 ת וליישב את א"י" שבאים לבנו

3-16a-01-israel/22-https://soundcloud.com/galey 

 

אומר בן גביר "עופר גולן שולח לי מ)עמוד הפייסבוק( "נלחמים  25.3.16עוקפים מימין מיום  בתכנית .143

, ישראל מארץ למוסלמים מסיבית הגירה לעידוד לשר להתמנות מעוניין אניבשקר הפלסטיני"( 

 (29:35 – 29:24" )דקה !עופר זה על לך, לך נתנו

1-16a-03-israel/25-https://soundcloud.com/galey 

 

"דיון ראשון" ברדיו גלי ישראל עם איתמר בן גביר ודב הלברטל אמר  הפינהבמסגרת  29.5.16 ביום .144

  –בן גביר 

... מה שיציל את מדינת ישראל האויב את מכאן לגרש רוצה לא"לימין... אין פתרון מדיני כי הוא 

 לגרש... את החמאס להעיף מכאן, האויב גירוש, בגירוש כל קודם מתחיל זהזו תכנית מדינית.. 

. זו תכנית מדינית רצינית... בוא לא נשלה החוצה החוצה החוצה ישראל לעם נאמן שלא מי כל את

את עצמנו, הפתרון כאן הוא לא סיפוח, הפתרון כאן הוא קודם כל גירוש. אני לא אומר לגרש את 

 (3 – 1.23כל הערבים, מי שנאמן אהלן וסהלן אבל מי שלא נאמן צריך לצאת מכאן" )דקה 

2016a-05-israel/29-https://soundcloud.com/galey 

 

לציבור הערבי המתגורר בעיר העתיקה )ביחס גביר  בןמתייחס  3.6.16עוקפים מימין מיום  בתכנית .145

האויבים יש כאן אמירה ברורה לכל " - (הרבים לפסטיבל האור בעיר העתיקה בירושלים למבקרים

יגלך אבל הם ראו, יגלך ובין אם הם לא היו על דוכן בידוכן בי ם, בין אם הם היו עשהסתכלו שם

 (4:00 – 3:35את המוני בית ישראל מגיעים לירושלים.")דקה  ראו

 

1-16a-06-israel/03-https://soundcloud.com/galey 

 

 אמר בן גביר: 17.6.16בתכנית עוקפים מימין מיום  .146

 "בן ארי: אם אתה היית מוזמן לכנס הרצליה מה היית אומר שם?

https://soundcloud.com/galey-israel/22-01-16a-3
https://soundcloud.com/galey-israel/25-03-16a-1
https://soundcloud.com/galey-israel/29-05-2016a
https://soundcloud.com/galey-israel/03-06-16a-1
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בן גביר: מה זאת אומרת? הייתי פורש שם את המשנה המדינית, בטחונית, צבאית, אסטרטגית 

 תכנית לגירוש האויב...  -שלנו  

עליה. אני אומר תמיד. מי שלא יגרש את האויב הערבי יגרש בן ארי: את התכנית שאנחנו עובדים 

 יהודים."

 4.17 – 3:45דקה 

3-2016a-06-israel/17-https://soundcloud.com/galey 

"מה שאתה מכנה  -אומר בן גביר  19.2.17של יוסי בן עטר מיום בתכניתו דיון ראשון  פינהב .147

הם לא מסתפקים על, איך אמרת,  -'הפלסטינים', שכמובן אין עם כזה, אבל מה שאתה מכנה אותם 

הם לא רוצים אותך כאן, הם לא רוצים אותך בירושלים, פחות ממדינה. הם לא רוצים גם מדינה. 

.. על לא רוצים יהודים בנגב ולא בגליל. הם לא רוצים אותנו. הם לא רוצים יהודים בתל אביב, הם

 מחברון מגורש אני ותגיד תבואמה יש לדבר איתם? אתה לא מבין שזה לא משנה אם מחר בבוקר 

. אותם מעניין לא זה, עציון גוש, אנחנו נעזוב את אלון מורה אנחנו נעזוב את יצהראת  נעזוב אנחנו

כדי להיות ריאלי, הדבר הכי ריאלי שצריך לעשות, זה להוסיף עוד ולכן  הם רוצים למחוק אותך.

 . רק ככה ננצח, ואם לא, לא נשרוד כאן במזרח התיכון."ולגרש את מי שרוצה למחוק אותנותביעה 

 6:15 – 5:13 דקה

2017a-02-rael/19is-https://soundcloud.com/galey 

 

ליברמן מפחד מלהציע את הפתרון " גביר בן אומר 4.3.17 מיום" עוצמה"משדרים  בשם בסרטון .148

 (10:10האמיתי שהוא... לגרש כמה שיותר מהר את האויבים שלנו" )דקה 

https://www.youtube.com/watch?v=13Mz91w_oBc 

 

 פרסם בן גביר בדף הפייסבוק שלו את הפוסט הבא: 7.8.18ביום  .149

 

https://www.facebook.com/ibengvir/posts/817921255076883 

https://soundcloud.com/galey-israel/17-06-2016a-3
https://soundcloud.com/galey-israel/19-02-2017a
https://www.youtube.com/watch?v=13Mz91w_oBc
https://www.facebook.com/ibengvir/posts/817921255076883
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לשאלות שהופנו  בן גביר, פורסמו תשובותיו של 1.2.2019שביעי" מיום במדור השו"ת של השבועון " .150

אך לא כזאת שמספחת ציין כי הוא: "בעד ריבונות,  בן גביראליו. ביחס לסוגיית הריבונות ציין 

 ...". יותר טוב תכנית לעידוד הגירהאויביםמאות אלפי 
pdf.שות עם בן גביר

 

 :'(חהמצורף כנספח ) להלן קישוריות לפרסום

https://www.dmag.co.il/pub/shvii/ 

917318761803798/91731823847https://www.facebook.com/ibengvir/photos/pcb.

type=3&theater/?0517 

 

 
בן גביר פניה שנשלחה אליו: "אני תומך בך תמיד אני לא רוצה עוד מקריא  30.3.19 מיום בסרטון .151

 מליון וחצי ערבים אתנו"

זה האלטרנטיבה  ,בן גביר מגיב לפניה: "אם אתה לא רוצה מליון וחצי ערבים אתנו אז תצביע לנו

אנחנו אומרים אנחנו היחידים שמדברים על הערבים באום אל פאחם ערבים בסכנין,  הריהיחידה, 

מי שלא נאמן לשלוח שיהיה ברור, מי שנאמן אהלן וסהלן מי שבעד המדינה הזו אין לי בעיה איתו 

 " .אותו מכאן ולהעביר אותו לארצות אחרות

 4.40 דקה

https://www.facebook.com/ibengvir/videos/817598171951815/?story_fbid=22142613

R-id=100001495529013&__tn__=&38633695 
 

 :גביר בן אומר 31.3.19 מיום בסרטון .152

?... והורשתם את יושבי הארץ מפניכם. אם כשרות?.. שבת"על מנת מה אתם עוברים את הירדן? 

לא תורישו את יושבי הארץ לשכים בעינכם ולצנינים בצדיכם. לא הורשנו את מי שלא נאמן לנו, 

ים. טרור חקלאי. וקיבלנו מדינה בתוך מדינה בגליל. יש מקומות, אנשים לא יכולים לגדל דבר

אותו דבר.  -פוגעים בהם, גונבים, גוזלים אותם. אין להם ברירה אלא להיכנע לפרוטקשן. בנגב

אותו רעיון. יש מקומות, אנשים כבר איבדו את המוטיבציה להיות בעלי קרקע, בעלי שטח, כי 

היא כל . לא גירשנו את מי שלא נאמן, ואנחנו מקבלים פצצה מתקתקת שצריכים לשלם פרוטקשן

... ופשוט . ואם לא די בכל המצב, אז אתה פוגש את הנבחרים שלהם בכנסת ישראלהזמן מתקתקת

השם ירחם... איך יכול להיות שבפרלמנט של מדינה יש לך נבחרים שמקבלים משכורת, שמקבלים 

ושמה שהם עושים זה להיות הציר, הקו הקדמי של כסף, שמקבלים טלפונים, שמקבלים לשכה, 

 אני לא מדבר רק על עזמי בשארה שהעביר טילים או על חנין זועבי ..." האויב.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127929634983807&id=100033003127

534 

 

"צריך לעודד הגירה של כל האויבים שלנו  -אמר בן גביר  2.4.19ובייס מיום ליהודה גר בראיון .153

 לבין פאחם אל אום לבין עזה בין מפלה לא אנימעזה.. מי שאויב שלנו לא צריך להיות פה, אגב 

 "."האדם הכי מוסרי בעולם –בן ארי אמר  על. "החוצה..  נאמן שלא מי... סכנין

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.facebook.com/ibengvir/videos/817598171951815/?story_fbid=2214261338633695&id=100001495529013&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ibengvir/videos/817598171951815/?story_fbid=2214261338633695&id=100001495529013&__tn__=-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127929634983807&id=100033003127534
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127929634983807&id=100033003127534
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=1000

01495529013&__xts__[0]=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78

eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-

6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-

mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-

elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqB

BrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-

25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--

NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R 

 

 :כךגביר  בן אמר 6.4.19מערכת הבחירות מיום  סיכום בכנס .154

ברים, השבת הייתי ברמלה... פגשתי ברמלה יהודים צדיקים. יהודים שמתנכלים אליהם ושורפים ח

להם את הרכבים... הלכנו שם ברמלה לגן משחקים. אנחנו עוברים ליד. רואים איזה מגרש מושקע, 

יפה. משחקים שם נערים ערבים. אמרתי למארחים שלי, תגידו מתי הילדים שלכם משחקים במגרש 

אם הם ישחקו הם מרו לי לא לא איתמר, אתה מתבלבל. הם לא משחקים כאן. אמרו לי כי הזה? א

, ירה כי הוא יהודי!!! ברמלהטשהולך לשחק כדורגל ונותנים לו ס 8או  7. ילד יהודי בן יחטפו מכות

 במרכז הארץ!!!...

 38 - 34:45 דקה

https://www.facebook.com/arutz7/videos/vb.107256832631057/415397679235592/?t

ype=2&theater 

 

 אומר בן גביר: 7.4.19סרטון מכנס עוצמה יהודית באשדוד מיום ב .155

יריות! יריות ... כנו לתפילה, חזרנו מהתפילה שם, סעודת שבת. פתאום באמצע הסעודה, יריותהל"

משטרת ישראל מפחדת, במרכז הארץ! )קריאה מהקהל "משטרת ישראל מפחדת"(. נכון, נכון, 

 ק ברמלה, זה גם בלוד, וגם בנגב..ואנחנו מאבדים ככה את המדינה. וזה לא ר

ואנחנו מאבדים את הנגב. וככה ימין, והם ימניים ימניים ימניים,  וכולם מדברים ימין, ואומרים

מוריי ורבותיי. אנחנו מאבדים את הצפון. יש מקומות בצפון, המשטרה לא נכנסת. אין  גם בצפון,

משטרה. אין אכיפה. הם לא מגיעים. הם לא מעוניינים להיכנס. יש מובלעות. יהודים שם חיים 

אבל כאלה שרוצים לרצוח את , שוב אני לא אומר כולם, ש אנשיםוסביב המובלעות יבמובלעות, 

]מדבר על  וככה זה גם במרכזנמשיך הלאה, היהודים. למה? כי זה מבחינתם מדינת פלסטין. 

 המסתננים[.

 22:30 – 15:30דקה 

https://www.facebook.com/ibengvir/videos/956572091179671/ 

 

עוצמה יהודית זה לגרש את האויבים שלנו, את " :גביר ןאומר ב ,4.7.19בכנס עוצמה יהודית מיום  .156

 ".ולא לאויבים שלנו –מי שלא נאמן בכרטיס בכיוון אחד... עוצמה יהודית זה כסף לשכונות 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218433168216512&id=100001495529013&__xts__%5b0%5d=68.ARAfwz90aHhZv_Lbq2Sqd_ksJ8BAWeGLzvv0Rh78eHcPANdjF5kjkIcwmq1w7potg_aJFlW-PviZPjIaUdzS-6DthEGSgBJVF_g2doQOcfg_WadWHzMyjh2OxUmyGFAAv4Rg9I_Z-mkk1vG631JybBiqNQmLb5Uk1Y_o4_FhLpk2yUCaz-elWNPPk5HyrWowpqUJUgDdAVegiZW_yiI8zpyGaAsLQvG8LeEGbnePkXcPHqBBrePk1S_n9qCn18wZznUnUjxCw7fcPNTE3oTdg-25xMj4taeGqe2eEIb479xROLADXRUt0n5OaE-zu1PaCEDbgJiOT--NQV17yU4Xt2KfcbuQgqbjruQN&__tn__=-R
https://www.facebook.com/arutz7/videos/vb.107256832631057/415397679235592/?type=2&theater
https://www.facebook.com/arutz7/videos/vb.107256832631057/415397679235592/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ibengvir/videos/956572091179671/
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https://www.inn.co.il/News/News.aspx/406502 

 

 עולים כל אלה:מהאמור  .157

 כיישובים שהמדינה איבדה  -רמלה, לוד, הנגב, הגליל  –מתאר יישובים ערבים רבים  בן גביר

נאמנים המהווים פצצה  ערבים שאינםואשר בהם יש ערבים שרוצים לרצוח יהודים, 

 .מתקתקת

 קורא לאי העסקת ערבים. בן גביר 

 משבח את אוהדי ירושלים הקוראים קריאות גזעניות ואומר שהם הנורמליים והם  בן גביר

 ישראל היפה.

  ייחס לערבים כערבים תכונות של שנאת יהודים ואלימותמ. 

 ם בעלי הבית במדינה. ך שצריך להראות לערבים שהיהודים המדבר על כ 

 פעם אחר פעם קורא לגירוש הערבים.  

 

 תמיכה בפעילותו הגזענית של ארגון להב"ה ובנציון גופשטיין

ארגון קיצוני שעושה שימוש  –נטל חלק פעיל ומשמעותי בפעולותיו של ארגון להב"ה בן גביר  .158

. , שעליו יורחב בהמשךבאלימות כנגד ערבים וזוגות מעורבים. בראש להב"ה עומד בנציון גופשטיין

היועץ המשפטי לממשלה החליט להעמיד לדין את גופשטיין בגין הסתה לגזענות, הסתה לאלימות, 

עובדה זו הוחלט על הצבת  למרות (.זנ" נספחראו להלן )הסתה לטרור וחשד לשיבוש הליכי משפט 

 גופשטיין ברשימת עוצמה יהודית לכנסת.

 

תחת הכותרת "רוצים בת ים שיזם ארגון להב"ה בהפגנה בבת ים  בן גבירהשתתף  2010בדצמבר  .159

 יהודית". בהפגנה הושמעו קריאות גזעניות נגד ערבים ש"לוקחים את הבנות שלנו". 

 

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

 בנותינו":

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

 

 לתיק הראיות. י"דכנספח הידיעה מצורפת 
 

 

אמר בן גביר  2011בידיעה שעסקה במחאה נגד "תופעת הערבים המתרועעים עם קטינות" מינואר  .160

, אם זה מאשקלון, עכו, צפת, בת הטרדות בנות מצד ערבים"אין יום שאנו לא מקבלים טלפונים על 

 ים ועוד עשרות ערים."

 להלן קישור לכתבה:

4007950,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/406502
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4002062,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4007950,00.html
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 לתיק הראיות. וכנספח ט"מצורפת  2.1.11מיום  Ynet אתר הידיעה מ

 

באזור דרום הר חברון.  ,22-14לצעירים בגילאי מחנה אימונים קיים ארגון להב"ה  2016 אוגוסטב .161

לפנות שיטות להפחדת פלשתינאים, דרכים במחנה האימונים שנמשך כשלושה ימים למדו החניכים 

הרצאות כיצד להתמודד עם  וכן אתהלהבהיר לו שיפסיק להיות בקשר ולערבי שיוצא עם יהודייה 

בידיעה מצוטט  בתמונה מרצה לנערים.הנראה , בן גבירחקירות שב"כ ומשטרה. בין המרצים היה 

 ה.כאומר שאין כל בעיה עם פעילות להב" בן גביר

 
 

 

 

4847632,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
 

 לתיק הראיות. 'זטכנספח הידיעה מצ"ב 
 
 
 

. בסרטון נאמר מציג כתב הגנה על ארגון להב"ה בן גבירסרטון שבו  20פורסם בערוץ  30.11.16יום ב .162

 "."בנצי גופשטיין נלחם בניצול של בנות ישראל ע"י שכנינובין היתר: 

 

 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/ 

 

 

 

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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אומר: "לא יכול להיות שיפגעו בבנות יהודיות ואנחנו נשתוק. הוא  10.6.19של בן גביר מיום  בסרטון .163

יש לי שכן קוראים לו בנצי גופשטיין, הוא ואשתו ענת צדיקי עולם. יוצאים ערב ערב לחלץ בנות 

יהודיות לא עלינו שיוצאות ומתבוללות בכל מיני כפרים ולצערנו הבנות האלה חלקן הופכות להיות 

זה מאוד מאוד עצוב, מפתים אותן, בכל מיני פיתויים, מציעים להן שפחות. הופכות להיות שפחות. 

כל מיני הצעות, ובסופו של דבר הבנות האלה, אגב בנות באמת חלקן הגדול מהשמנא והסלתא מה 

שנקרא, בנות נורמטיביות, ההיא הלכה לשירות לאומי ההיא ההיא הלכה להתנדב באיזה שהוא 

אנחנו מסוגלים להסתכל  ה בנות שהופכים אותן לשפחות.ויש לצערנו תופעה כזו של הרבמקום, 

 (24על עצמנו ולהגיד אנחנו לא קשורים לזה? זה לא קשור אלינו? " )דקה 

 

/100004711713145/videos/o.1101609499963091/1253953https://www.facebook.com

type=2&theater/?964771649 

 

 

 התבטאויות חמורות נוספות

"ב: "אין הלהט לקהילת ביחס גביר בן אמר 22.7.16 מיום בירושלים הגאווה מצעד מול בהפגנה .164

 (3- 2:40להם מקום לא בירושלים ובכלל לא במדינת ישראל " )

https://www.youtube.com/watch?v=jcN5pfinjV0 

 

 :הבאה התמונה את שלו הפייסבוק בעמוד גביר בן שיתף 27.7.18 ביום .165

https://www.facebook.com/100004711713145/videos/o.1101609499963091/1253953964771649/?type=2&theater
https://www.facebook.com/100004711713145/videos/o.1101609499963091/1253953964771649/?type=2&theater
https://www.youtube.com/watch?v=jcN5pfinjV0
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https://www.facebook.com/ibengvir/posts/808377632697912 

 

https://www.facebook.com/ibengvir/posts/808377632697912


 

63 
 

 

 :הלשון בזו מרזל ברוך של פוסט שלו הפייסבוק בעמוד גביר בן שיתף 18.11.18 ביום .166

, ובניקים'ג, מזויפים, ליכודניקים שמאלנים פוליטיקאים על שלו הקול את שורף לא אמיתי ימני
 !כדאיניקים, רכבי שרדניקים, כיסאולוגים

 !עם עוצמה יהודית, אידיאולוגית, ימני אמיתי מצביע אך ורק למפלגה ימנית אמיתית
 !'נמוטט את שלטון החמאס' 2009-שתקיים את הבטחת הבחירות של נתניהו ב -עוצמה יהודית 
 !'נחסל הנייה'שתקיים את הבטחת הבחירות של ליברמן  -עוצמה יהודית 
 !ותחלק את זה למשפחות שכולות$,  15,000,000שתחרים לחמאס  -עוצמה יהודית 
 !שתתן כדור בראש לכל מחבל שמתקרב לגדר -עוצמה יהודית 
, לצבא בריוני אלים ומפחיד, ל מצבא מוסרי ורחמן על האויב"שתהפוך את צה -עוצמה יהודית 

 !שמרחם רק על בני עמו
 !שתוציא מכאן את האויב -עוצמה יהודית 
 !המסתננים שתוציא מכאן את כל -עוצמה יהודית 
 !שתחסל כל מחבל -עוצמה יהודית 
 !עם אש כסאח בלי שום הפסקות, שתכתוש את האויב בעזה -עוצמה יהודית 
 !שתשאיר בעזה רק דיונות חול ועמדות תצפית נטושות -עוצמה יהודית 
 !שתפנה ותהרוס כפרים שמהם יוצאים מחבלים טרוריסטים -עוצמה יהודית 
 !ותהרוס את חאן אל אחמר ודומיושתחריב  -עוצמה יהודית 
 !ש"שלא תהרוס ותחריב ישובים יהודיים ביו -עוצמה יהודית 
 !שלא תקפיא את הבניה היהודית בירושלים -עוצמה יהודית 
 !ש"שתבנה ישובים חדשים ליהודים ותפריח את ההתיישבות היהודית ביו -עוצמה יהודית 
 !בנגב ובגליל ותוריד את מחירי הדיור בישראלדירות חדשות  200,000שתבנה  -עוצמה יהודית 
 !שלא תחלק אדמות מולדת לבדואים חינם -עוצמה יהודית 
ותחזיר לאזרחים , שתעצור ותהרוס את ההשתלטות העוינת של בדואים בנגב ובגליל -עוצמה יהודית 

 !ולחקלאים את הביטחון
 !שתסגור את הר הבית לאויבים -עוצמה יהודית 
 !שתעמיד לדין את שופטי אלאור -עוצמה יהודית 
 !צ ותחזיר את השלטון לעם"שתדיח את בג -עוצמה יהודית 
 !שתפסיק את המעצרים וההרחקות המנהליות למתיישבים -עוצמה יהודית 
 !שתשחרר מחבלים רק מהגג של עזריאלי -עוצמה יהודית 
 !ולא תמסור גופות למחבלים, שתהפוך מחבלים לגופות -עוצמה יהודית 

 !פית מחוץ לכנסת"שתוציא את הרשימה המשת -ה יהודית עוצמ
 !שתסגור ערוצי תשקורת שנותנים לגיטימציה לאויב -עוצמה יהודית 
 !ותוריד מיסים כאן בישראל, שתפסיק לממן את חגיגת החשמל חינם בעזה -עוצמה יהודית 
 !שתוריד את השמאל מכל מוקדי השלטון -עוצמה יהודית 
 !שתיישם כאן את האידאולוגיה האמיתית של הימין -עוצמה יהודית 

 

 

מפורסמים עקרונות  בן גבירכי בפרטים האישיים המופיעים בעמוד הפייסבוק האישי של  יצוין .167

 .)שצורף כנספח ה'( "מפלגת "עוצמה יהודיתהמצע של 

 :בן גבירלהלן קישור לדף הפייסבוק של 

https://www.facebook.com/pg/ibengvir/about/?ref=page_internal 

 
, נסגר עמוד הפייסבוק של בן גביר למשך שבוע בשל תכנים 21-יצוין כי לפני הבחירות לכנסת ה

 3מסיתים.

                                                 
3 -q2_2019/Article-elections/elections_2019-israel-https://www.mako.co.il/news

c62b80407f3e961004.htm 

https://www.facebook.com/pg/ibengvir/about/?ref=page_internal
https://www.mako.co.il/news-israel-elections/elections_2019-q2_2019/Article-c62b80407f3e961004.htm
https://www.mako.co.il/news-israel-elections/elections_2019-q2_2019/Article-c62b80407f3e961004.htm
https://www.mako.co.il/news-israel-elections/elections_2019-q2_2019/Article-c62b80407f3e961004.htm
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סרטון תעמולה של מפלגת "עוצמה  מיכאל בן ארישבון הטוויטר של חבפורסם  24.11.2018 ביום .168

על רקע פקק תנועה שנגרם ממחסום ובן ארי ברוך מרזל איתמר בן גביר, יהודית". בסרטון נראים 

כשהם  – לו הוצמדה הן תמונה של חברי הכנסת הערבים והן תמונה של בית המשפט העליון - כביש

בג"ץ שמעכב אותנו ואת האויב הערבי פשוט צריך להזיז את מזיזים את המחסום ואומרים "

 ." הצידה

 

 

 :לן קישורית לפרסוםלה

https://twitter.com/drmichaelbenari/status/1066420122527649793 

 בדף הפייסבוק שלו: 1.1.19ביום  בן גבירשפרסם  פוסטלהלן  .169

https://twitter.com/drmichaelbenari/status/1066420122527649793
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באדם שמחזיק בתפיסות גזעניות, ברור כי המדובר  בן גבירהתבטאויותיו ומעשיו של כלל מפירוט  .170

מי שמעולם לא הכחיש את הזדהותו עם ערכיו הגזעניים של כהנא, ומי שפועל ללא לאות ליישום 

  .וכעת מבקש לעשות זאת מתוככי הכנסת –האידאולוגיה הגזענית בה הוא מחזיק 

 

 ברוך מרזל

 עיקרי הדברים

 

עוד בילדותו הושפע מכהנא. כשהיה בן נוער שימש כפעיל שטח של כך, והמשיך במשך שנים  מרזל .171

בתנועה. בכנסת האחת עשרה שימש מרזל כמזכיר סיעת כך בכנסת. בשנת  מרכזי פעילרבות לשמש כ

 , לאחר רצח כהנא, שימש מרזל כיושב ראש תנועת כך.1990

 

כיו"ר התנועה, התמודד בבחירות לכנסת השלוש עשרה. כאמור, ועדת הבחירות החליטה למנוע  .172

למנהיגות  להשתייךהמשיך מרזל מהרשימה להתמודד ובית המשפט העליון אישר את ההחלטה. 

  .מערת המכפלהבטבח בעקבות ה ארגון טרורככך תנועת הוכרזה  , אז1994שנת  התנועה עד

 

  17-התנועה הלאומית", לכנסת ה –ברשימת "חירות  2כמספר  16-מרזל התמודד בבחירות לכנסת ה .173

ברשימת "עוצמה  3כמספר  19-בראש רשימת "חזית יהודית לאומית" אותה ייסד, לכנסת ה

במפלגת "יחד". בארבעת המקרים המפלגות לא עברו את אחוז  4כמספר  20-לישראל", וכן לכנסת ה

  החסימה.

 

 :כאמור לעיל, פעמיים בעבר נתבקשה פסילתו של מרזל .174

 בשל הצהרתו של מרזל הפסילה בקשה ועדת הבחירות דחתה את ( 2003)שנת  16-כנסת הב

לא התערב בהחלטה מטעמים של אי התערבות בשיקול עליון הבית המשפט ששינה את דרכיו. 

 דעת ועדת הבחירות. 

  –הדגיש כי מרזל טיבי בית המשפט בעניין 

שהביע בעבר ולא קבע שמורשתו של  מהתבטאויות במפורשבו  חזר לא"

של  ספקלעיל מטיל  האמורמקובלת עליו עוד.  אינה - ככזו – כהנא הרב

 ומהאידאולוגיהחזר בו מדרכו  לפיה מרזלמר  שלממש בכנות הצהרתו 

 "שהחזיק בה. דמוקרטית והלא הגזענית

אז רץ מרזל במסגרת מפלגת חירות ובית המשפט הדגיש כי  – 16-יצוין כי בניגוד לכנסת ה

הפעם רץ מרזל במסגרת  –מדובר במפלגה שאין חולק כי היא רשאית להשתתף בבחירות 

 ילתה מתבקשת כאן. שפס –הרשימה הגזענית עוצמה יהודית 

 

 פסלה ועדת הבחירות את מועמדותו של מרזל. בית המשפט העליון ( 2015)שנת  20-כנסת הב

הפך את ההחלטה בנימוק שבקשת הפסילה מבוססת ברובה על כתבות עתונאיות ועל ידיעות 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%91%D7%97_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%A4%D7%9C%D7%94
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מהאינטרנט שאמינותן נמוכה. יחד עם זאת ציינה הנשיאה נאור כי "בכל הנוגע לעילת ההסתה 

" )ענין המטה עומד מרזל קרוב מאד לנקודת הקיצון של פסילה מהשתתפות בבחירותזענות, לג

אף שהיו למאבק בגזענות(. השופט מלצר ציין כי הדברים לא הגיעו לדרגה המחייבת פסילה "

 ." קרובים אליה מאד

בבקשה זו נפרשת תשתית ראייתית רחבה , 20-ניגוד לבקשת הפסילה של הכנסת היצוין כי ב

הכוללות סרטונים  ,שאמינותן גבוהה 2015לאחר שנת ראיות  50-הכוללת למעלה מ –ביותר 

וחשבון הטוויטר האישי בהם נשמע מרזל בקולו וכן התבטאויות רבות מעמוד הפייסבוק 

  .של מרזלהאישי 

עמנו נסיון העבר, המטיל ספק  "כיום67 :השופט רובינשטייןהמטה למאבק בגזענות אמר בענין 

של ממש באמיתות הצהרותיו של מר מרזל, לפיהן חזר בו מדרכו הגזענית... מרבית הראיות 

העומדות לפנינו הן מן התקופה שלאחר הצהרתו הקודמת של מר מרזל. מכך ניתן ללמוד כי 

לפיו מר המשקל שיש ליתן להצהרותיו של מרזל.. נמוך.. וזאת בעיקר נוכח  הרושם שנוצר 

מרזל עצמו אינו מעניק משקל של ממש להצהרותיו שלו ואינו מוצא קושי לומר דבר אחד 

 במרחב הציבורי ולטעון אחרת בפורום הפורמלי והמשפטי."

 

 דוגמאות להתבטאויות חמורות וגזעניות של מרזל: להלן .175

 לשוני', אבל אני יודע-אני לא יודע מה היה בבית הספר להתבוללות המכונה 'דו" .א

-קיום" כי מעולם לא היה דו-את "הדו יקלקלדבר אחד: מי שעשה את זה לא 

 " .קיום ולא יהיה דו קיום עם האויב הערבי

ערבים יהפכו לחיות  ,שיום אחד אוטוטו אנחנו חיים באשליות כבר מאה שנה" .ב

מחמד משהו שנוכל להתקיים אתו. זה שהם רצחו בעבר זה לא אומר כלום, היום 

 "...התבייתו''הם 

אנחנו יודעים היום שרוב המוחלט של הערבים תומך בטרוריסטים ובארגוני " .ג

כאלה, לפי דתם ואמונתם אין לנו  . אנשיםהדברים פשוטים. הטרור השונים

סנטימטר בארץ ישראל לא בחברון וביצהר ולא בתל אביב. בטח שלא להיות עם 

ברורים ומי  לכן אני חושב שהדבריםמדינה וצבא וכלכלה, זה נגד הדת שלהם. 

 שחי באשליה של דו קיום הוא מסוכן".

מישהו דיבר על אפלייה מתקנת? או לתת עבודה דברים כנגד אפליה מתקנת:  .ד

אנו תוהים כמה יהודים תלויים לחסדיהם של ... לערבים? והנה לכם התוצאה

 טרוריסטים שמשתחלים לצמרת המדינה..."

 –אני מבין שהפתרון הוא אחד והוא הפיתרון היהודי של התורה הקדושה  .ה

לשלוח את האויבים לארצות  –הפרדה, הבדלה ולא עירבוב. אנחנו כאן והם שם 

 ."ערב! שם יהנו משלטון ערבי כאוות נפשם

. זה זה הכיוון. כמובן השאיפה היא שבארץ ישראל לא יהיו אויביםתראה, אני " .ו

ארץ ישראל היא שלנו ורק שלנו, וכל מי שרוצה ד וברור. לבוא להעביר מסר ח

ואגב עד עכשיו כנראה לא הגעתי .. להיות פה אורח, יתנהג באורח כמו אורח

 "אחוז נאמנים 99-בנט אומר ש ..לאחוז אחד מהערבים כי אצל
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. סיבה לחפש צריכים לא, דמו ייקום השם, כהנא הרב תלמידי, אנחנו, רבותיי" .ז

'. והורשתם' של התורה מצוות את לקיים מסרבים שאנחנו בזה נמצאת הסיבה

 ובעזרת ומתחזקת הולכת יהודית עוצמה.. !מיד האויבים כל את מפה לגרש

 ונשכנע, למקום ממקום, לעיר מעיר, לבית מבית נעבור אנחנו, השם בעזרת, השם

 "!עכשיו האויבים את לגרש צריך. הם או אנחנו או שזה ישראל עם את

 את ולא הםימסייע את ולא המחבלים את לא להעסיק לא, אויבים להעסיק לא" .ח

 ."תומכיהם

זו מלחמת דת, והם מאמינים שהם חייבים להרוס אותנו, להרוג אותנו ולכן הם " .ט

  ".החוצה אותם לזרוק -עליו  עובדים וזה מה שאנחנולא יכולים להישאר כאן, 

צריכים לעוף  לא יכול להיות שהאויבים צריכים להיות בארץ ישראל והם" .י

מתגייסים, מחזקים את כל הארגונים שקשורים לרב מעכשיו אנחנו  ...מפה

 ..."כהנא ובראשם את עוצמה יהודית

צריך לזרוק את כל הערבים מפה, " –כהנא מדבר על ההמשכיות של הרב  .יא

האויבים שלנו לא צריכים להיות כאן. זה משהו שאנחנו צריכים לחשוב איך 

 "לבצע מחר...

אם יקום איזה , !המחבל גר שבו הכפר כל את תיישר יהודית עוצמה ככה בדיוק" .יב

שופט או פרקליט להפריע, נהרוס גם את הבית שלו! רק ככה בדיוק ניצור פה 

 הרתעה!"

 אנחנו שהיום שקלים של מיליארדים עשרות יתפנו, באויב לטפל נסיים כאשר" .יג

 השתלטות למנוע כדי. בארץ היהודים של לביטחון לדאוג כדי... אותם מבזבזים

 הולך הלאומי הביטוח של מהכסף 60%, היום רבותיי ...מבפנים עלינו האויב של

 ."לאויב

 "בג"ץ הוא האויב הגדול ביותר של המדינה היהודית." .יד

 שהם חושב לא אני, איתם חי אני... איתם מתמודדים שאנחנו חיות הם אלה" .טו

 99% אבל, שכולם אומר לא אני. דבר אותו הם, )לעומת פרעות תרפט( השתנו

 ."עליו יודע לא שאני 1%-ל רע מוניטין נותנים

 עם קיום דו לנו יהיה פעם שאי שחושב מי לכל )הרצח בתרפט( אנדרטה זה" .טז

, לעולם יהיה לא - כל אחד למשפחתו ולהגיד לצאת צריכים אנחנו ומכאן. ערבים

 שלנו האויבים כל את לזרוק חייבים ואנחנו ערבים עם קיום דו מעולם היה לא

 ".מכאן

 

עוסק באופן  מרזלבאופן חד וברור וחד כי  יםהמעיד מרזלשל  יוופעולות יוהתבטאויותלהלן יפורטו   .176

וכי  –ממנה מעולם לא התנער  – כי הוא ממשיך את דרכה של תנועת "כך" ,שיטתי בהסתה לגזענות

 . בכוונתו לממש את מטרותיו הגזעניות מתוככי כנסת ישראל

 

 

 

 



 

69 
 

 

 ההתבטאויות של מרזל פירוט

המתאר את פעילותו הציבורית של ברוך מרזל  31.5.2009ביום  Youtube -בסרטון שפורסם ב .177

, אומר מרזל את אז במסגרת סרטון בחירות למפלגת "חזית יהודית לאומית" שבראשה עמד

 הדברים הבאים: 

 

שנים רבות הסתובבתי עם הרב כהנא ברחבי הארץ, בכנסת. שאלו אותו איך "

מגרשים אותם? אתה צודק, צריך לגרש, אבל איך עושים את זה? היום קיבלנו 

את התשובה בגוש קטיף כמו שאולמרט ושרון עשו להם בנחישות ורגישות, כך 

לות, יש אפשר לעשות כלפי האויב, לגרש אותו בנחישות וברגישות. יש לנו א

לנו שוטרים יש לנו יס"מ, ויש לנו סוסים את כל זה אפשר להפעיל נגד האויב. 

 ".נחישות וברגישותב

 

 להלן קישורית לסרטון:

0--https://www.youtube.com/watch?v=agaDUmHf 

 

"מכתב הרבנים" שקרא לציבור שלא למכור או להשכיר דירות לערבים. פורסם  2010דצמבר חודש ב .178

רוב רבני ישראל מאשרים שדבריו של הרב כהנא כי " 7לערוץ מרזל אמר הרבנים עניין מכתב ב

שנה זה תורת ישראל. אז הם שתקו כשהגדירו אותו גזען והיום הם גם מודים שהרב כהנא  25לפני 

 ".צדק

 :7.12.2010מיום  7 ערוץב מבזקלהלן קישורית ל

http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/308300 

 

 

פורסמה כתבה באתר האינטרנט של "מקור ראשון" בנושא הפגנת פעילי ימין  27.10.2010ביום  .179

בדרישה להוציא את התנועה האיסלאמית באום אל פאחם אותה יזמו איתמר בן גביר וברוך מרזל, 

אין דבר יותר סמלי מהעובדה מחוץ לחוק. בכתבה מצוטט מרזל אומר את הדברים הבאים: "

להירצחו של הרב כהנא מגיעים תלמידיו להמשיך את מאבקו באויב הערבי  20-שביום השנה ה

  ."מהתנועה האיסלמית

https://www.youtube.com/watch?v=agaDUmHf--0
http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/308300
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 להלן קישורית לכתבה:

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/171/407.html 

 לתיק הראיות. 'יזכנספח הידיעה מצ"ב 

 

אמורה הייתה להתקיים הפגנה מול עיריית אשקלון נגד "התרועעות ערבים עם  2011ינואר  בחודש .180

 בכל זאת הגיע למקום ואמר: ברוך מרזל קטינות". ההפגנה נדחתה בשל מזג האוויר, אך 

 

בעיות התבוללות ומהטרדות כלפי בנות בגלל שהעיר סובלת מ אשקלוןל"הגענו 

המחאה שלנו היא בעיקר נגד הבדואים המתגוררים באשקלון, אך גם נגד בעיר. 

ומאריתריאה. התושבים פה לא רוצים תושבים הערבים והפליטים מסודן 

הם לא רוצים שבנות תמימות יילכדו בידי אנשים שמתחזים ליהודים עוינים. 

  ולוכדים אותן בעורמה".

 

 לתיק הראיות.  י"חכנספח מצורפת  6.1.11אשקלון מיום  Mynetהכתבה מאתר 

 

)יחד עם  פעל בדרום תל אביבששנזכר לעיל, עומד מאחורי הקמת "משמר השכונות" ברוך מרזל  .181

להראות לסודנים מי בעל " מרזל מתואר כמוביל המיזם שמטרתו .איתמר בן גביר ומיכאל בן ארי(

ננים והפולשים מאפריקה לא תאיפה שאנחנו מסתובבים המס"ן בסרטו מרזלהבית". לדברי 

מרזל הדגיש שמטרת הפרויקט היא להקנות לתושבים תחושת ביטחון אך הזכיר גם כי  .םבימסתוב

 ".מטרת העל היא "שיגרשו את כל הפולשים הזרים וכל האנשים העוינים מהארץ בחזרה לסודן

 
 להלן לינק לסרטון:

https://news.walla.co.il/item/1815878 

 

מצוטט מרזל כמסביר את )שצורפה כנספח י'( בכתבה שפורסמה על הנושא בעתון ידיעות אחרונות 

דים כל מקום בארץ שאנשים מפח"כללי המשחק החדשים" כך: "מי שצריך לפחד הם המסתננים.. ב

ו, מפליטים או מערבים, הם יידעו שיש מי שייתן להם בטחון. כחבר לשעבר בליגה להגנה יהודית ב

]שהקים כהנא במאה הקודמת בארה"ב[ אני יכול לומר שההתלהבות כאן מזכירה את מה שהיה 

 אז ואפילו יותר."

 

התנועה  הוביל בן גביר, יחד עם בן ארי ומרזל, צעדה ביפו במחאה על "השתלטות 2.3.11ביום  .182

האיסלאמית" בעיר. בסרטון שצולם ניתן לראות את השלושה צועדים כשתומכיהם קוראים שוב 

אנחנו צריכים להביא את יפו למצב שהאויבים " וברוך מרזל, קורא "רבותיי, יפו יהודיתושוב "

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

כוח על העיר הזאתי, יפו. ויפו תחזור להיות עיר יהודית. עיר שיהודים לא מפחדים להסתובב בה 

 " .בכל שעות היממה

 
 להלן קישור לסרטון:

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/171/407.html
http://www.mynet.co.il/home/0,7340,L-5524,00.html
http://www.mynet.co.il/home/0,7340,L-5524,00.html
https://news.walla.co.il/item/1815878
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www.youtube.com/watch?v=nFKmH8E7uvohttps:// 

 

והתייחס  103fmהתראיין ברוך מרזל בתכניתו של נתן זהבי בתחנת הרדיו  29.4.2012בראיון מיום  .183

על דירה של  לאירוע שהתרחש בשכונת שפירא בדרום תל אביב במסגרתו הושלכו בקבוקי תבערה

 . בראיון אמר מרזל את הדברים שלהלן:פליטים

 

. מאחר ואני נמצא שמה כל יום אני לא מגנה את הדבר הזההודים, גם אם זה י"

ומטפל באנשים שהם נפגעי המסתננים, אני מוכרח לומר שמה בשכונות ראשון 

פצצת זמן מתקתקת ומה שקרה זה רק קצה הקרחון ואני מקווה שלא  פהשיש 

יתפתח לאלימות הרבה יותר גדולה, פשוט המסתננים הפכו את חיי אנשים 

 ,באשדוד ,באילת –ות רבות בדרום תל אביב ובעוד מקומות בארץ בשכונ

 " .החיים לגיהינום בפרדס כץ ובעוד מקומות, בערד, הפכו את ,באשקלון

 

 להלן קישורית לראיון:

http://103fm.maariv.co.il/programs/Media.aspx?ZrqvnVq=FIDMIG&c41t4nz

VQ=EM  

 

 : כך לאתר כיכר השבת והתייחס לפליטיםמרזל התראיין  29.5.12יום ב .184

 

להם היא כמו בעיה ש, הלא הם בהחלט הם סרטן, אני חושב שהם סרטן,"

 "...את המדינה כמו שסרטן מתפשט ומחסלסרטן. 

מאחר ומי שגרם להתפרעויות זה  לא מגנה את ההתפרעויותכמובן אני "...

הממשלה וארגוני השמאל שאינם עושים כלום כדי לפתור את הבעיה וממשיכים 

פליטים שנוחתים בארץ ובעצם הפח זבל  150-170כמו לפח זבל לזרוק כל יום 

 ".הזה עלה על גדותיו וצועק הצילו...

 

מאתר כיכר השבת "מרזל על  29.5.2012כתבתו של ישי כהן מיום להלן קישורית ל

 :המסתננים: "סרטן, לא מגנה ההתפרעויות נגדם"

-http://www.kikar.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%96%D7%9C

-D7%A2%D7%9C%

D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%%

-%D7%9C%D7%90-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F-9D

D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%94.html% 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nFKmH8E7uvo
http://103fm.maariv.co.il/programs/Media.aspx?ZrqvnVq=FIDMIG&c41t4nzVQ=EM
http://103fm.maariv.co.il/programs/Media.aspx?ZrqvnVq=FIDMIG&c41t4nzVQ=EM
http://www.kikar.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%96%D7%9C-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%94.html
http://www.kikar.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%96%D7%9C-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%94.html
http://www.kikar.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%96%D7%9C-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%94.html
http://www.kikar.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%96%D7%9C-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%94.html
http://www.kikar.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%96%D7%9C-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%94.html
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מרזל בעמוד כתב  2012ם בערב יום הכיפוריבאתר וואלה,  27.9.12על פי כתבה שהתפרסמה ביום  .185

 את הדברים הבאים:הפייסבוק שלו 

 

"אפשר לבקש סליחה על שאני לא כותב לכם מספיק מאחר ואני עסוק מאד 

חילול השם העיקרי שאני צריך לבקש סליחה ואפשר על עוד דברים רבים. אך 

רשתי, ובמיוחד יעליו הוא שיש עדיין כל כך הרבה אויבים בתוכנו שלא ג

יחה על פעם שעברתי ליד אחמד טיבי יימח שמו ולא עשיתי מה בחברון. וסל

 ..." שצריך

 

מאתר וואלה! "ח"כ טיבי קרא לחקור  27.9.2012כתבתו של ניר יהב מיום להלן קישורית ל

 :את מרזל: "איים לרצוח אותי""

m/2570729http://news.walla.co.il/ite 

 

 לתיק הראיות.  י"טכנספח העתק מהכתבה מצורף 

 

על מפלגת "עוצמה  2כתבה שהתפרסמה בחדשות ערוץ   Youtube-ב מהפורס 11.1.2013ביום  .186

 גלגולה הקודם של עוצמה יהודית. במסגרת הכתבה רואיין ברוך מרזל ואמר כך: –לישראל" 

 

הערבים ולכן אני יודע שהם לא יוותרו על מילימטר מתל אביב,  אתאני מכבד "

  . חמאס זה אויב."אלה אויב

 

 להלן קישורית לכתבה:

https://www.youtube.com/watch?v=AT7E6OHl6Y4 

 

מנחם טוקר ברדיו קול חי. כך נאמר בתוכנית, השתתף מרזל בתוכנית "זמן אוויר" עם  26.3.14ביום  .187

 בין היתר:

 טוקר: באמת, אני חייב לדבר עם האיש והאגדה, ברוך מרזל!

 .כל עוד יש כל כך הרבה ערבים בחברון, לא איש ולא אגדהמרזל: ...

 טוקר: אל תצטנע. תשמע מתוך מיליון כבר חצי הלכו וזה קרדיט לך חביבי

 הרבה הולכים, זה נכון.מרזל: בוא נאמר, מתוך... 

טוקר: ברוך מרזל רבותיי, שימו לב, מקים מוקד תפילות טלפוני שמי 

שרוצה בעצם שיתפללו עבורו, שולח את הפתקים האלה... וברוך מעביר 

 את זה לאן?

 מרזל: קודם כל זה לא אני, זה תושבי קרית ארבע ואני רק עוזר להם...

... 

 טוקר: ואיפה מתפללים ברוך?

 יד הציון של הצדיק, ברוך גולדשטיין, השם יקום דמו.מרזל: ל

http://news.walla.co.il/item/2570729
https://www.youtube.com/watch?v=AT7E6OHl6Y4
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טוקר: מה ורואים ישועות שם? ברוך גולדשטיין, מי שלא יודע, הוא רצח 

 משהו לא? 95, 94-ערבים ב 30שם 

: ברוך גולדשטיין, מי שלא יודע, היה אחד היהודים הצדיקים שחיו. מרזל

כזה דבר לא רואים אני מכיר המון המון רבנים גדולים וצדיקים גדולים. 

 כל יום.

... 

 מרזל: למה כועסים על ברוך גולדשטיין? כי הוא חילק כדורים בלי מרשם.

 

 –אומר מרזל להקלטה  7:20כמו כן, בדקה 

פעולות טרור  27"אני מוכרח להגיד לך, לפני שברוך גולדשטיין נכנס למערת המכפלה, היו 

שנים אחרי שהוא נכנס למערת המכפלה  3יהודים נרצחו,  8כדי.. רצחניות באזור חברון, 

 ועשה מה שעשה לא נפגע אף יהודי..."

 

 להלן קישור לתוכנית:

/http://www.93fm.co.il/radio/103806 

 

הורשע מרזל בעבירות של תקיפה ושל התנהגות פסולה במקום ציבורי ונגזר עליו עונש  6.4.14ביום  .188

בבית משפט השלום  50445-11-10ות"פ  25920-09-10של חודשיים מאסר על תנאי וקנס )ת"פ 

 בירושלים(. 

 

יעקב עד מיכאל שער, נפתלי -של שלושת הנערים גיל נתעבלאחר מעשה הרצח ה 2014בחודש יולי  .189

התגודדו בכניסה לירושלים מאות מפגינים בדרישה לנקום את דמם של  ,ז"ל פרנקל ואיל יפרח

ארי. המפגינים -גביר ומיכאל בן-איתמר בן ,ברוך מרזל ושלושת הנערים. בראש המפגינים עמד

 ,התעמתו עם עוברי אורח ערבים, קראו "מוות לערבים", "מוחמד מת", "אין ערבים, אין פיגועים"

 לק מהמפגינים אף השליכו חפצים לעבר מכוניות נוסעות.חו

מאתר חרדים "מאות מפגינים  01.07.14כתבתו של שלומי צור מיום להלן קישורית ל

 :נעצרו" 47התפרעו בירושלים וזעקו: "מוות לערבים" 

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

 לתיק הראיות.  'כנספח כהעתק מהכתבה מצורף 

 

מאתר הפייסבוק על ידי חברת פייסבוק בשל דברי מרזל הפייסבוק של עמוד הוסר  2014יולי בחודש  .190

 הסתה שהופיעו בו.

 

מאתר הארץ "העמוד של ברוך מרזל  21.7.2014כתבתו של עודד ירון מיום להלן קישורית ל

 :הוסר מפייסבוק בשל הסתה"

http://www.haaretz.co.il/captain/net/1.2383238 

 לתיק הראיות.  אכנספח כ"העתק מהכתבה מצורף 

http://www.93fm.co.il/radio/103806/
http://www.ch10.co.il/news/45027/#.VNIqItKsWE5
http://www.haaretz.co.il/captain/net/1.2383238
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פעילי מי צדק? רבין או הרב כהנא?  –יזמה "עוצמה יהודית" משאל שנושאו  2014בחודש נובמבר  .191

ופיעו אמירות של שני החומרי הסברה בהם  וציהמשאל בעזרת קלפי נודדת והפ והתנועה ערכ

האישים. מבין הצהרותיו של הרב כהנא ניתן למצוא בין השאר את הציטוט: "ישמעאל יפרח וירבה 

עד שייהפך לרוב באזורים של הארץ, ישמעאל יוסיף להיטפל לבנות ישראל, ישמעאל ימשיך לרגום 

נים יהודים וכלי רכבם ויצעק 'יהודים החוצה'. ישמעאל יגביר את הטרור והפצצות, והסכנה באב

אנחנו יוזמים משאל שמטרתו להוכיח " מרזללחיי יהודים במדינתם העצמאית תחריף". לדברי 

 ."שיותר אנשים חושבים שהרב כהנא צדק מאשר שרבין צדק

 

רבין או הרב  –"מי צדק  7מערוץ  03.11.14כתבתו של ידידה בן אור מיום להלן קישורית ל

 :כהנא?"

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

 לתיק הראיות.  בכנספח כ"העתק מהכתבה מצורף 

 

את  לאתר "הקול היהודי" מרזללשוני "יד ביד" בירושלים אמר -בעקבות הצתת בית הספר הדו .192

 :הדברים הבאים

 

לשוני', אבל אני -אני לא יודע מה היה בבית הספר להתבוללות המכונה 'דו"

קיום" כי מעולם לא היה -את "הדו יקלקלמי שעשה את זה לא יודע דבר אחד: 

 " ... קיום ולא יהיה דו קיום עם האויב הערבי-דו

שיום אחד אוטוטו ערבים יהפכו לחיות  אנחנו חיים באשליות כבר מאה שנה

בעבר זה לא אומר כלום, מחמד משהו שנוכל להתקיים אתו. זה שהם רצחו 

 ...תבייתו'ה'היום הם 

אנחנו יודעים היום שרוב המוחלט של הערבים תומך בטרוריסטים ובארגוני "

. אנשים כאלה, לפי דתם ואמונתם אין לנו הדברים פשוטים. הטרור השונים

סנטימטר בארץ ישראל לא בחברון וביצהר ולא בתל אביב. בטח שלא להיות עם 

לכן אני חושב שהדברים ברורים ומי מדינה וצבא וכלכלה, זה נגד הדת שלהם. 

 "שחי באשליה של דו קיום הוא מסוכן".

 

מאתר הקול היהודי "הצתת  30.11.2014כתבתו של אברהם שפירא מיום להלן קישורית ל

 :קיום""-ביה"ס: "מעולם לא היה דו

-https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/1127

-D7%94%D7%A6%D7%AA%D7%AA%

-D7%91%D7%99%D7%94%D7%A1%

-%D7%9C%D7%90-D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%

-%D7%93%D7%95-D7%94%D7%99%D7%94%

D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D% 

 לתיק הראיות.  כ"גכנספח העתק מהכתבה מצורף 

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/286604
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/1127-%D7%94%D7%A6%D7%AA%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%94%D7%A1-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%93%D7%95-%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/1127-%D7%94%D7%A6%D7%AA%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%94%D7%A1-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%93%D7%95-%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/1127-%D7%94%D7%A6%D7%AA%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%94%D7%A1-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%93%D7%95-%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/1127-%D7%94%D7%A6%D7%AA%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%94%D7%A1-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%93%D7%95-%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/1127-%D7%94%D7%A6%D7%AA%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%94%D7%A1-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%93%D7%95-%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/1127-%D7%94%D7%A6%D7%AA%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%94%D7%A1-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%93%D7%95-%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D
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 עם ראיון נערך מהכתבה כחלק .10 בערוץ" חי כהנא" ה על הרב כהנאכתב פורסמה 26.11.14יום ב .193

 מתנה זה, רואה אתה: "ואומר בפני המראיין ספר מציג מרזל( 9:00 דקה) הראיון במהלך. מרזל

 יהי" :הספר על כהנא הרב לו שכתב ההקדשה את מקריא . מרזל"מצווה לבר כהנא מהרב שקיבלתי

 ואהבת שמים יראת, תורה באהבת וגדוש מלא, טובים ולמעשים לחופה, לתורה שתגדל רצון

 ".כהנא מהרב שקיבלתי גדול הכי החינוך זה, יהודים לאהוב:"מרזל מוסיף מכן לאחר מיד ."ישראל

 ..."לשנוא: "מרזל "ערבים לשנוא אבל יהודים לאהוב: "מראיין

 

 שנות, אז עוד התחיל זה, מחיר תג על מדברים אנחנו: "אומר המראיין( 10:08 דקה) הראיון בהמשך

 ?"הכבישים סיירת, לזה קראו איך. השמונים שנות, השבעים

 את לו ושבור אותו תפוס, אבן שזורק מי... מסיירים היינו. בכבישים לביטחון "הוועד: מרזל משיב

 " תקופה לאיזושהי אבנים אותו שתפסת אחרי לזרוק יכול לא הוא... אותו תשאיר אל. הראש

 ?"הזאת הפעילות בעקבות שלך ה'החבר ואת אותך עצרו פעמים וכמה: "שואל המראיין

 לשלם ומוכנים העם בשביל מחיר נשלם אנחנו... בסדר. פעמים הרבה, פעמים הרבה: "מרזל  משיב

 ."מלהיעצר כבדים יותר מחירים

 

 : לסרטון יתקישור להלן

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

 

, לאחר שפורסם כי נעצר עורך דין ערבי מפרקליטות המדינה והוגש נגדו כתב אישום 18.1.2015ביום  .194

 הפייסבוק שלו: מרזל בעמוד על תמיכה בדעאש כתב 

 

מישהו  דין ימח שמו חבר הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית. עורךאותו  "

אנו ... דיבר על אפלייה מתקנת? או לתת עבודה לערבים? והנה לכם התוצאה

תוהים כמה יהודים תלויים לחסדיהם של טרוריסטים שמשתחלים לצמרת 

 המדינה..."

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MOt3hoohCOM
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https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/posts/1536217549962377?__xts__[

0]=68.ARCjpHn6WbFRo6jazLV9BHYzVMxyI7-

LyoT2MZ0vAtzeCs99WeDs9mxazJIlBVFFhGLsOOXM7hXO6qOUaS_zoEsbSKMl

nrKZok1t5bJGnfcTgJbZ1DdvzrQTrscznrqbuxbaYWGEbeYkMmahgw5tqF54BKvCf

RzLsCxooMhFS5ODHHKuGbfUcrfqL5eM1ICGBHBZsg-4xg6s-

gzZO776FMnG4xJSZfYIopl9Mm0tfV3HZPPao6QuLEhHeO5zjX-

RD1bZkOGxoBwC8ScUC5x6HcbHlOLMm6pSss5hmzXg3tpWyKtCfeOClJH53sm2

KGPcMF7R1S4gWCVjEOFZrhTEkKwJ&__tn__=-R 
 

הפייסבוק  עמוד ב מרזל" אותו שיתף גם ,הפייסבוק של "עוצמה לישראלעמוד בפוסט שפורסם ב .195

 נכתב:  ,29.1.2015שלו ביום 

 

ברוך, הוא תלמידו "נוכחותו של ברוך מרזל היא ניצחון עצום של שונאי ישראל. 

, שהיה עוזרו בכנסת. חזרתו לכנסת כח"כ היא ניצחון של הרב כהנאהנאמן 

 ". יהיה שמח כשברוך יעמוד מול האוייביםעצום. 

 

מאתר כיכר השבת "בן ארי 'מרגיע'  29.1.2015כתבתו של ישי כהן מיום להלן קישורית ל

 :בה מצוין העניין תלמידו של כהנא" -את תומכיו: "מרזל 

http://www.kikar.co.il/162471.html 

 לתיק הראיות. ' כדכנספח העתק מהכתבה מצורף 

 

 שופט בית המשפט העליון, דאז ללחוץ את ידו של יו"ר וועדת הבחירותמרזל סירב  2015בינואר  .196

לוועדת הבחירות המרכזית. בתום האירוע רשימתו "יחד" הצגת מועמדות סלים ג'ובראן במעמד 

 : מרזלאמר 

 

"סירבתי ללחוץ את היד של ג'ובראן משום שבכל הזדמנות שהיתה לו הוא יצא 

נגד עם ישראל וחיילי צה"ל" ... "רק לאחרונה הוא ביקש לבטל את העונש של 

ג'ובראן לא נאמן לעם ישראל ואני המחבלת חנין זועבי והתנהג איתה בחיבה. 

 לא לוחץ ידיים למי שפועל נגדנו". 

 

461738-2015/Article-https://www.maariv.co.il/news/elections 

 לתיק הראיות. ' כהכנספח העתק מהכתבה מצורף 

 

 : 2.2.15בפוסט מיום  בדף הפייסבוק שלומרזל על כך הוסיף 

 

לא לחצתי, לא לוחץ ולא אלחץ לעולם את ידיהם של אלו היוצאים נגד עם "

ישראל, חיילי צה"ל ומדינת ישראל, השופט סאלים ג'ובראן שביקש לבטל את 

 עונה להגדרה הזו". –עונשה של חנין זועבי ויצא בכל הזדמנות נגד חיילי צה"ל 

 

 

https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/posts/1536217549962377?__xts__%5b0%5d=68.ARCjpHn6WbFRo6jazLV9BHYzVMxyI7-LyoT2MZ0vAtzeCs99WeDs9mxazJIlBVFFhGLsOOXM7hXO6qOUaS_zoEsbSKMlnrKZok1t5bJGnfcTgJbZ1DdvzrQTrscznrqbuxbaYWGEbeYkMmahgw5tqF54BKvCfRzLsCxooMhFS5ODHHKuGbfUcrfqL5eM1ICGBHBZsg-4xg6s-gzZO776FMnG4xJSZfYIopl9Mm0tfV3HZPPao6QuLEhHeO5zjX-RD1bZkOGxoBwC8ScUC5x6HcbHlOLMm6pSss5hmzXg3tpWyKtCfeOClJH53sm2KGPcMF7R1S4gWCVjEOFZrhTEkKwJ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/posts/1536217549962377?__xts__%5b0%5d=68.ARCjpHn6WbFRo6jazLV9BHYzVMxyI7-LyoT2MZ0vAtzeCs99WeDs9mxazJIlBVFFhGLsOOXM7hXO6qOUaS_zoEsbSKMlnrKZok1t5bJGnfcTgJbZ1DdvzrQTrscznrqbuxbaYWGEbeYkMmahgw5tqF54BKvCfRzLsCxooMhFS5ODHHKuGbfUcrfqL5eM1ICGBHBZsg-4xg6s-gzZO776FMnG4xJSZfYIopl9Mm0tfV3HZPPao6QuLEhHeO5zjX-RD1bZkOGxoBwC8ScUC5x6HcbHlOLMm6pSss5hmzXg3tpWyKtCfeOClJH53sm2KGPcMF7R1S4gWCVjEOFZrhTEkKwJ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/posts/1536217549962377?__xts__%5b0%5d=68.ARCjpHn6WbFRo6jazLV9BHYzVMxyI7-LyoT2MZ0vAtzeCs99WeDs9mxazJIlBVFFhGLsOOXM7hXO6qOUaS_zoEsbSKMlnrKZok1t5bJGnfcTgJbZ1DdvzrQTrscznrqbuxbaYWGEbeYkMmahgw5tqF54BKvCfRzLsCxooMhFS5ODHHKuGbfUcrfqL5eM1ICGBHBZsg-4xg6s-gzZO776FMnG4xJSZfYIopl9Mm0tfV3HZPPao6QuLEhHeO5zjX-RD1bZkOGxoBwC8ScUC5x6HcbHlOLMm6pSss5hmzXg3tpWyKtCfeOClJH53sm2KGPcMF7R1S4gWCVjEOFZrhTEkKwJ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/posts/1536217549962377?__xts__%5b0%5d=68.ARCjpHn6WbFRo6jazLV9BHYzVMxyI7-LyoT2MZ0vAtzeCs99WeDs9mxazJIlBVFFhGLsOOXM7hXO6qOUaS_zoEsbSKMlnrKZok1t5bJGnfcTgJbZ1DdvzrQTrscznrqbuxbaYWGEbeYkMmahgw5tqF54BKvCfRzLsCxooMhFS5ODHHKuGbfUcrfqL5eM1ICGBHBZsg-4xg6s-gzZO776FMnG4xJSZfYIopl9Mm0tfV3HZPPao6QuLEhHeO5zjX-RD1bZkOGxoBwC8ScUC5x6HcbHlOLMm6pSss5hmzXg3tpWyKtCfeOClJH53sm2KGPcMF7R1S4gWCVjEOFZrhTEkKwJ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/posts/1536217549962377?__xts__%5b0%5d=68.ARCjpHn6WbFRo6jazLV9BHYzVMxyI7-LyoT2MZ0vAtzeCs99WeDs9mxazJIlBVFFhGLsOOXM7hXO6qOUaS_zoEsbSKMlnrKZok1t5bJGnfcTgJbZ1DdvzrQTrscznrqbuxbaYWGEbeYkMmahgw5tqF54BKvCfRzLsCxooMhFS5ODHHKuGbfUcrfqL5eM1ICGBHBZsg-4xg6s-gzZO776FMnG4xJSZfYIopl9Mm0tfV3HZPPao6QuLEhHeO5zjX-RD1bZkOGxoBwC8ScUC5x6HcbHlOLMm6pSss5hmzXg3tpWyKtCfeOClJH53sm2KGPcMF7R1S4gWCVjEOFZrhTEkKwJ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/posts/1536217549962377?__xts__%5b0%5d=68.ARCjpHn6WbFRo6jazLV9BHYzVMxyI7-LyoT2MZ0vAtzeCs99WeDs9mxazJIlBVFFhGLsOOXM7hXO6qOUaS_zoEsbSKMlnrKZok1t5bJGnfcTgJbZ1DdvzrQTrscznrqbuxbaYWGEbeYkMmahgw5tqF54BKvCfRzLsCxooMhFS5ODHHKuGbfUcrfqL5eM1ICGBHBZsg-4xg6s-gzZO776FMnG4xJSZfYIopl9Mm0tfV3HZPPao6QuLEhHeO5zjX-RD1bZkOGxoBwC8ScUC5x6HcbHlOLMm6pSss5hmzXg3tpWyKtCfeOClJH53sm2KGPcMF7R1S4gWCVjEOFZrhTEkKwJ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/posts/1536217549962377?__xts__%5b0%5d=68.ARCjpHn6WbFRo6jazLV9BHYzVMxyI7-LyoT2MZ0vAtzeCs99WeDs9mxazJIlBVFFhGLsOOXM7hXO6qOUaS_zoEsbSKMlnrKZok1t5bJGnfcTgJbZ1DdvzrQTrscznrqbuxbaYWGEbeYkMmahgw5tqF54BKvCfRzLsCxooMhFS5ODHHKuGbfUcrfqL5eM1ICGBHBZsg-4xg6s-gzZO776FMnG4xJSZfYIopl9Mm0tfV3HZPPao6QuLEhHeO5zjX-RD1bZkOGxoBwC8ScUC5x6HcbHlOLMm6pSss5hmzXg3tpWyKtCfeOClJH53sm2KGPcMF7R1S4gWCVjEOFZrhTEkKwJ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/posts/1536217549962377?__xts__%5b0%5d=68.ARCjpHn6WbFRo6jazLV9BHYzVMxyI7-LyoT2MZ0vAtzeCs99WeDs9mxazJIlBVFFhGLsOOXM7hXO6qOUaS_zoEsbSKMlnrKZok1t5bJGnfcTgJbZ1DdvzrQTrscznrqbuxbaYWGEbeYkMmahgw5tqF54BKvCfRzLsCxooMhFS5ODHHKuGbfUcrfqL5eM1ICGBHBZsg-4xg6s-gzZO776FMnG4xJSZfYIopl9Mm0tfV3HZPPao6QuLEhHeO5zjX-RD1bZkOGxoBwC8ScUC5x6HcbHlOLMm6pSss5hmzXg3tpWyKtCfeOClJH53sm2KGPcMF7R1S4gWCVjEOFZrhTEkKwJ&__tn__=-R
http://www.kikar.co.il/162471.html
https://www.maariv.co.il/news/elections-2015/Article-461738
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_6676020131/?__xtshttps://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/videos/154230

ARAnT85nUzDctDhB5f2pckVdudtSsd6by7lvpjhOpN9foiOIA3myC9J7_TU.68]=0_[

67v3XT1YmheWBOlgmoVSQ59idHZ2VGBCVFA2e_yBhqS3xYSmB4MNi4Lv6gI

-hVRHFBHg5D7rp2euYbRSfSPzV9Xqfc6XTWgaRubPvx6B

-1bro9ddDd1z0XzrRy57qrecgbW8PEFUzGH90ttfcTI8Ag3Fe_EcWR

30LapPMtVfHrShstVNozhV59aSi_SqXqnsQ3M8QsteSat3WryT2LgVZ4EqX9xiXg_

6IeodVKEKGXjRABYUnpI8CqujEVPs5Y2PwPD7FJmdBCeaJYxupO0bKSGg&__t

R-n__= 
 

על מהלך זה מתח היועץ המשפטי לממשלה ביקורת חריפה וכתב כי חש זעזוע למקרא  .197

המשפטי במכתב לשופט  "ההתבטאויות הגזעניות" שהופנו כלפי השופט ג'ובראן. עוד הוסיף היועץ

ג'ובראן כי "לא די בגינוי או זעזוע. לעמידה מהצד מול קריאות שנשמעות שוליות הזויות וקיצוניות 

יש מחיר חברתי קשה" .. "שמירה על צלם אנוש ועל כבוד האדם, ודאי בחברה משוסעת כשלנו, 

 גילויי ההדרה והשנאה".דורשת מחויבות שילוב ידיים ופעולה אקטיבית לביעור הגזענות, האפליה, 

 

מאתר הארץ "ויינשטיין ליו"ר ועדת  03.02.15כתבתו של יהונתן ליס מיום להלן קישורית ל

 :הבחירות ג'ובראן: מזועזע מדבריו הגזעניים של מרזל""

ons/1.2555889http://www.haaretz.co.il/news/electi 

 לתיק הראיות. ' כוכנספח העתק מהכתבה מצורף 

 

 

https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/videos/1542306676020131/?__xts__%5b0%5d=68.ARAnT85nUzDctDhB5f2pckVdudtSsd6by7lvpjhOpN9foiOIA3myC9J7_TU67v3XT1YmheWBOlgmoVSQ59idHZ2VGBCVFA2e_yBhqS3xYSmB4MNi4Lv6gIhVRHFBHg5D7rp2euYbRSfSPzV9Xqfc6XTWgaRubPvx6B-1bro9ddDd1z0XzrRy57qrecgbW8PEFUzGH90ttfcTI8Ag3Fe_EcWR-gVZ4EqX9xiXg_30LapPMtVfHrShstVNozhV59aSi_SqXqnsQ3M8QsteSat3WryT2L6IeodVKEKGXjRABYUnpI8CqujEVPs5Y2PwPD7FJmdBCeaJYxupO0bKSGg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/videos/1542306676020131/?__xts__%5b0%5d=68.ARAnT85nUzDctDhB5f2pckVdudtSsd6by7lvpjhOpN9foiOIA3myC9J7_TU67v3XT1YmheWBOlgmoVSQ59idHZ2VGBCVFA2e_yBhqS3xYSmB4MNi4Lv6gIhVRHFBHg5D7rp2euYbRSfSPzV9Xqfc6XTWgaRubPvx6B-1bro9ddDd1z0XzrRy57qrecgbW8PEFUzGH90ttfcTI8Ag3Fe_EcWR-gVZ4EqX9xiXg_30LapPMtVfHrShstVNozhV59aSi_SqXqnsQ3M8QsteSat3WryT2L6IeodVKEKGXjRABYUnpI8CqujEVPs5Y2PwPD7FJmdBCeaJYxupO0bKSGg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/videos/1542306676020131/?__xts__%5b0%5d=68.ARAnT85nUzDctDhB5f2pckVdudtSsd6by7lvpjhOpN9foiOIA3myC9J7_TU67v3XT1YmheWBOlgmoVSQ59idHZ2VGBCVFA2e_yBhqS3xYSmB4MNi4Lv6gIhVRHFBHg5D7rp2euYbRSfSPzV9Xqfc6XTWgaRubPvx6B-1bro9ddDd1z0XzrRy57qrecgbW8PEFUzGH90ttfcTI8Ag3Fe_EcWR-gVZ4EqX9xiXg_30LapPMtVfHrShstVNozhV59aSi_SqXqnsQ3M8QsteSat3WryT2L6IeodVKEKGXjRABYUnpI8CqujEVPs5Y2PwPD7FJmdBCeaJYxupO0bKSGg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/videos/1542306676020131/?__xts__%5b0%5d=68.ARAnT85nUzDctDhB5f2pckVdudtSsd6by7lvpjhOpN9foiOIA3myC9J7_TU67v3XT1YmheWBOlgmoVSQ59idHZ2VGBCVFA2e_yBhqS3xYSmB4MNi4Lv6gIhVRHFBHg5D7rp2euYbRSfSPzV9Xqfc6XTWgaRubPvx6B-1bro9ddDd1z0XzrRy57qrecgbW8PEFUzGH90ttfcTI8Ag3Fe_EcWR-gVZ4EqX9xiXg_30LapPMtVfHrShstVNozhV59aSi_SqXqnsQ3M8QsteSat3WryT2L6IeodVKEKGXjRABYUnpI8CqujEVPs5Y2PwPD7FJmdBCeaJYxupO0bKSGg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/videos/1542306676020131/?__xts__%5b0%5d=68.ARAnT85nUzDctDhB5f2pckVdudtSsd6by7lvpjhOpN9foiOIA3myC9J7_TU67v3XT1YmheWBOlgmoVSQ59idHZ2VGBCVFA2e_yBhqS3xYSmB4MNi4Lv6gIhVRHFBHg5D7rp2euYbRSfSPzV9Xqfc6XTWgaRubPvx6B-1bro9ddDd1z0XzrRy57qrecgbW8PEFUzGH90ttfcTI8Ag3Fe_EcWR-gVZ4EqX9xiXg_30LapPMtVfHrShstVNozhV59aSi_SqXqnsQ3M8QsteSat3WryT2L6IeodVKEKGXjRABYUnpI8CqujEVPs5Y2PwPD7FJmdBCeaJYxupO0bKSGg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/videos/1542306676020131/?__xts__%5b0%5d=68.ARAnT85nUzDctDhB5f2pckVdudtSsd6by7lvpjhOpN9foiOIA3myC9J7_TU67v3XT1YmheWBOlgmoVSQ59idHZ2VGBCVFA2e_yBhqS3xYSmB4MNi4Lv6gIhVRHFBHg5D7rp2euYbRSfSPzV9Xqfc6XTWgaRubPvx6B-1bro9ddDd1z0XzrRy57qrecgbW8PEFUzGH90ttfcTI8Ag3Fe_EcWR-gVZ4EqX9xiXg_30LapPMtVfHrShstVNozhV59aSi_SqXqnsQ3M8QsteSat3WryT2L6IeodVKEKGXjRABYUnpI8CqujEVPs5Y2PwPD7FJmdBCeaJYxupO0bKSGg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/videos/1542306676020131/?__xts__%5b0%5d=68.ARAnT85nUzDctDhB5f2pckVdudtSsd6by7lvpjhOpN9foiOIA3myC9J7_TU67v3XT1YmheWBOlgmoVSQ59idHZ2VGBCVFA2e_yBhqS3xYSmB4MNi4Lv6gIhVRHFBHg5D7rp2euYbRSfSPzV9Xqfc6XTWgaRubPvx6B-1bro9ddDd1z0XzrRy57qrecgbW8PEFUzGH90ttfcTI8Ag3Fe_EcWR-gVZ4EqX9xiXg_30LapPMtVfHrShstVNozhV59aSi_SqXqnsQ3M8QsteSat3WryT2L6IeodVKEKGXjRABYUnpI8CqujEVPs5Y2PwPD7FJmdBCeaJYxupO0bKSGg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/videos/1542306676020131/?__xts__%5b0%5d=68.ARAnT85nUzDctDhB5f2pckVdudtSsd6by7lvpjhOpN9foiOIA3myC9J7_TU67v3XT1YmheWBOlgmoVSQ59idHZ2VGBCVFA2e_yBhqS3xYSmB4MNi4Lv6gIhVRHFBHg5D7rp2euYbRSfSPzV9Xqfc6XTWgaRubPvx6B-1bro9ddDd1z0XzrRy57qrecgbW8PEFUzGH90ttfcTI8Ag3Fe_EcWR-gVZ4EqX9xiXg_30LapPMtVfHrShstVNozhV59aSi_SqXqnsQ3M8QsteSat3WryT2L6IeodVKEKGXjRABYUnpI8CqujEVPs5Y2PwPD7FJmdBCeaJYxupO0bKSGg&__tn__=-R
http://www.haaretz.co.il/news/elections/1.2555889
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בדבר הפגנות של יהודים וערבים  7פורסמה כתבה באתר האינטרנט של ערוץ  17.8.2015ביום  .198

רעב שמצבו קשה ונמצא אושפז מחבל שובת בו  ,באשקלון בית החולים ברזילישהתקיימו בקרבת 

 ע ברוך מרזל האומר את הדברים הבאים: . בכתבה נכלל סרטון ובו מופיבסכנת חיים

 

"כמו שיהודים מאשקלון לא יכולים לבוא להפגין בתוך אום אל פאחם, או 

בטייבה, ערבים עם דגלי אש"ף שרוצים להחריב את המדינה, לא נכנסו 

לאשקלון וגם מחוץ לעיר רדפו אחריהם, וככה הגיבורים של אשקלון קיבלו את 

אתם איתנו או עם  כראוי. ואני קורא למשטרת ישראל לא להיות באו"ם, האויב

צריך לדאוג שערבים לא יבואו להפגין נגד המדינה בתוך אשקלון עם  האויבים?

דגלי טרור ואנחנו כולנו מאחלים שהמחבל הזה ימות במהרה ואם כל ערבי 

 ."שרוצה להצטרף שיצטרף

 

 :בה מופיע הסרטון להלן קישורית לכתבה

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/304411 

 

 גל רקע עלהתכנסות אלימה של אלף פעילי להב"ה ולה פמיליה, ב מרזל השתתף 9.10.15 ביום .199

ת", "יהודי הכותל, תוך שהם צועקים "עוד כהנא חי", "מוחמד מ. הנאספים צעדו על דאז הטרור

"מוחמד לא נביא, הוא סתם עוד ערבי". כשהגיעו הצועדים לאזור השוק, הם  ,נשמה ערבי בן זונה"

ולדלוק אחריהם על מנת לפגוע בהם. המפגינים המשיכו לצעוד לכיוון החלו לחפש עובדים ערבים 

תקפו את תוך שהם עוברים חנות אחר חנות ומחפשים עובדים ערבים. המפגינים גם  העתיקההעיר 

המשטרה ניסתה תחילה למנוע מהמפגינים נציגי התקשורת וכן נהגי מוניות ערבים, שספגו יריקות. 

 להתקדם אבל לבסוף אפשרה את הצעדה האלימה. 

 כי למפגינים המבהיר שוטר לראות ניתן, וואלה באתר בסרטון שהתפרסם כחלק מכתבה בנושא

 את לעזוב עליו - חוקי שאינו באירוע חלק לקחת רוצה שאינו ומי, חוקי שאינו באירוע מדובר

התכנסות ב חלק ולקחת להמשיך בחר מרזל, השוטרים של מקריאותיהם התעלמות תוך. המקום

  האלימה.

"מאוחדים על טהרת השנאה: ציד הערבים של להב"ה ולה פמיליה" הכתבה העתק  

 שפורסמה באתר וואלה מיום 9.10.15 מצורף כנספח כז' לתיק הראיות. 

 

 :לכתבה קישור להלן

https://news.walla.co.il/item/2895842 

 

 פרסם ברוך מרזל טור דעה באתר האינטרנט "סרוגים" ובו נכתב כך: 14.10.2015ביום  .200

 

מרים את  שהאויב הערביבסוג של ריטואל קבוע שחוזר על עצמו כל אימת "

 ההתנהגות הערביתראשו, מנסים פרשנים למיניהם ולסוגיהם "לנתח" את 

במיוחד הדברים מקבלים  ו"להסביר" מדוע הם מוצאים לנכון לרצוח יהודים.

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/304411
https://news.walla.co.il/item/2895842
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משנה תוקף כאשר מדובר בטרור "עממי", "בלתי מאורגן", שאינו משויך 

ם למדעי לארגון חמוש כזה או אחר. אז יושבים להם כל המזרחנים והמומחי

ההתנהגות והפסיכולוגיה ושאר המדופלמים למיניהם, מגרדים את פדחתם 

ומנסים לספק הסבר המניח את הדעת לתופעה שבמסגרתה צעירים וצעירות 

מנת לפגוע ביהודים במסגרת -מוכנים להקריב את חייהם ולעשות הכל על

והן ישראל, הן ביו"ש -אותם פרשנים אינם מבינים כיצד ערביי ארץ מאבקם.

בתוך מה שקרוי "הקו הירוק", אשר זכו לאיכות חיים גבוהה לאין ערוך מכל 

מה שזכו לה אחיהם שבמדינות ערב )וזאת עוד לפני מרחץ הדמים שמתנהל 

כיצד אותם ערבים שזכו דווקא הם, מבין כל בני עמם,  –מאז "האביב הערבי"( 

והה ברמה לחיות במדינה מערבית מתקדמת, עם מוסדות חינוך והשכלה גב

מערבית, עם מערכת בריאות ותנאים סניטריים שעולים לאין ערוך על כל מה 

כיצד הם  –שיש למדינות ערב להציע ועם שלל הפינוקים של העולם המערבי 

מוכנים בהמוניהם לוותר על כל אותן טובות תמורת הכבוד המפוקפק של 

תדכא אותם  למות כשאהידים למען "פלשתין", אשר הם יודעים כי אם תקום,

 קעידה ודאע"ש במקרה הפחות טוב?-בסגנון מצרים וירדן במקרה הטוב ואל

אכן, שאלה קשה, אשר נראה כי אין לה פתרון. אולם כל זאת בהנחה שחושבים 

חומרנית, לפיה תכלית העולם זה הנאות ופינוקים, -מערבית-בצורה חילונית

פת עולמם של כל אותם והאסון הגדול ביותר הינו המוות הגשמי. אכן, זו השק

אינם שותפים  –הערבים  –הבעיה הינה שמושא חקירתם  מומחים ופרשנים.

לכל אותם מושכלי יסוד, ומכאן נובע הכשל החמור בהבנת דרכי הפעולה של 

אני לא למדתי באוניברסיטה מזרחנות ולא סוציולוגיה, אינני קורא  האויב.

אני  מדעי האסלאם. אולםערבית ספרותית ולא פקדתי מימי את הפקולטה ל

מכיר את דרכי החשיבה ואת דפוסי הפעולה של האויב היטב, יותר מרוב 

 ".אותם בעלי תארים שנדמה להם שהם מכירים את הערבים

 לקראת סוף טור הדעה כותב מרזל כך:

לכן אני מבין שהפתרון הוא אחד והוא הפיתרון היהודי של התורה הקדושה "

לשלוח את האויבים  –ב. אנחנו כאן והם שם הפרדה, הבדלה ולא עירבו –

   ".שם יהנו משלטון ערבי כאוות נפשם לארצות ערב!

 

 להלן קישורית לטור הדעה:

-%d7%9e%d7%a8%d7%96%d7%9c-https://www.srugim.co.il/127703

-%d7%90%d7%aa-d7%9e%d7%9b%d7%91%d7%93%

-d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9d%

-d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%90%d7%9c%

%d7%91%d7%94%d7%9d-%96%d7%9c%d7%96%d7%9cd7%9e%d7% 

 לתיק הראיות. ' כחכנספח מצורף  14.10.15טור הדעה מיום 

 

https://www.srugim.co.il/127703-%d7%9e%d7%a8%d7%96%d7%9c-%d7%9e%d7%9b%d7%91%d7%93-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%96%d7%9c%d7%96%d7%9c-%d7%91%d7%94%d7%9d
https://www.srugim.co.il/127703-%d7%9e%d7%a8%d7%96%d7%9c-%d7%9e%d7%9b%d7%91%d7%93-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%96%d7%9c%d7%96%d7%9c-%d7%91%d7%94%d7%9d
https://www.srugim.co.il/127703-%d7%9e%d7%a8%d7%96%d7%9c-%d7%9e%d7%9b%d7%91%d7%93-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%96%d7%9c%d7%96%d7%9c-%d7%91%d7%94%d7%9d
https://www.srugim.co.il/127703-%d7%9e%d7%a8%d7%96%d7%9c-%d7%9e%d7%9b%d7%91%d7%93-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%96%d7%9c%d7%96%d7%9c-%d7%91%d7%94%d7%9d
https://www.srugim.co.il/127703-%d7%9e%d7%a8%d7%96%d7%9c-%d7%9e%d7%9b%d7%91%d7%93-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%96%d7%9c%d7%96%d7%9c-%d7%91%d7%94%d7%9d
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 התראיין ברוך מרזל בתכנית הרדיו "עוקפים מימין" המשודרת בתחנת "גלי ישראל" 16.10.15ביום  .201

 (:9:50. בראיון נאמרו הדברים שלהלן )דקה )אותה מגישים מדי שבוע בן גביר ובן ארי(

 בן גביר: "ברוך מרזל, מחר אתה שר בטחון, מה אתה עושה?"איתמר 

. זה זה כמובן השאיפה היא שבארץ ישראל לא יהיו אויביםברוך מרזל : "תראה, אני 

ארץ ישראל היא שלנו ורק שלנו, וכל מי שרוצה הכיוון. לבוא להעביר מסר חד וברור. 

שלא יתנהג כאורח מי שילחם נגד המדינה , מי להיות פה אורח, יתנהג באורח כמו אורח

 ...""ד, יתמוך בבליצביע לרשימה הערבית המשותפתיסית נגד המדינה, יפעל נגד המדינה, 

 בן ארי: "לא תהיה רשימה..."מיכאל 

 בן גביר: "לא תהיה...בדיוק. לא תהיה רשימה ערבית משותפת"איתמר 

תומך באנשים שבעד חורבן מדינת אבל אני אומר כל מי שתומך בהם, הוא ברוך מרזל: "

 . ברור"ישראל

 איש" 450,000בן ארי: "

בנט אומר   ..ואגב עד עכשיו כנראה לא הגעתי לאחוז אחד מהערבים כי אצלברוך מרזל: "

 "אחוז נאמנים 99-ש

 אחוז בוא נדגיש" 9פסיק  99בן ארי: "מיכאל 

השני. באמת הכיוון צריך אבל אני אומר בכל מקרה זה המסר הראשון לצד ברוך מרזל: "

להיות היפרדות. איך אמר הרב כהנא ואחרי זה גנדי ואחרי זה רבין? חיקה את שניהם? 

 "הם כאן, אנחנו כאן ושם ושלום על ישראל

 בן גביר: "תוכנית מדינית. תוכנית מדינית אתה אומר ל.."איתמר 

 "אנחנו צריכים להוציא מפה את האויביםברוך מרזל: "

 ביר: "את האויבים" )אומרים ביחד(בן ארי ובן ג

 

 (:14:05בהמשך הראיון, נאמרו הדברים הבאים )דקה 

 

חשובה לשים עליה דגש. אנחנו רואים מסביב את דעאש, את  מאוד"זה נקודה ברוך מרזל: 

בתוכנו יש דעאש, ידה את כל התנועות הרצחניות האלה, חיזבאללה, ולא שמים לב, עאלק

רים המפגע הבודד. מה זה המפגע הבודד? זה אומר שערבי האנשים האלה אומ .בתוכנו

 כבר חינכו אותו" 13מתחיל לשחוט אנשים בגיל  ,יוצא מהבית שלו והופך לאיש דעאש

 בן ארי : "זה טבעי לו, לא צריך לא צריך ארגון"מיכאל 

זה כל ערבי היום הפך  ספורדי,ברוך מרזל:" זה לא, חינוך, זה לא הארגון, זה לא משהו 

אני נסעתי . אנחנו... פץ חשוד כמו שאמר מורינו רבנו הרב כהנא לפני שלושים שנהלח

 ברכבת הקלה, עלתה איזה ערביה, וכולם הסתכלו כאילו זה דבר שעומד עוד רגע להתפוצץ.

אני פעם ראשונה חשבתי ללכת לשבת לידה ככה אני בדרך כלל" )צוחק, בן ארי ובן גביר 

 לא היה פנוי"צוחקים( זה אמרתי אבל המקום 

 בן ארי: "אתה אתה החלטת להיות..."מיכאל 

 "להרגיע, גורם ממתן": בן גביראיתמר 

 בן ארי: "כמו רון חולדאי שהלך לנגב חומוס..." )בן גביר צוחק(מיכאל 

 ."אני לא יכול לראות את הפחד הזה, הפחד, הפחד אנשים חיים בפחדברוך מרזל: "

 שמיים"בן ארי: "זה חילול של מיכאל 
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ברוך מרזל: "בלהיות עם חופשי בארצנו ופה בירושלים בירת ישראל משטרת ישראל 

 מבטלת הפגנה של מועצת ישע. משטרת ישראל מבטלת הקן של ילדים"

 בן ארי:" כלא בירושלים )לא ברור(מיכאל 

הם עושים סגר, מה ברוך מרזל: "בירושלים, זה פשיטת רגל, הם לא מסוגלים לאבטח. 

 ". לעשות כזה בלאגן לערבים שהם ישימו על עצמם סגר יך פשוט הסגר? צר

 

 להלן קישורית לראיון:

1-15a-10-israel/16-https://soundcloud.com/galey 

 

פיצה תקבל" כדי לעודד חיילים להרוג  –פורסם כי מרזל פתח במבצע "חיסלת מחבל  9.10.152ביום  .202

 ללא קשר לשאלה האם החיילים נמצאים בסכנת חיים או לא. –מחבלים 

 :9.10.152ראו כתבה בנושא באתר אקטואליק מיום 

-http://actualic.co.il/%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9C%D7%AA

-%D7%A7%D7%91%D7%9C-D7%9E%D7%97%D7%91%D7%9C%

/%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%94-D7%9E%D7%92%D7%A9% 

 בכתבה מובא צילום של תכתובת ווטסאפ של מרזל:

https://soundcloud.com/galey-israel/16-10-15a-1
http://actualic.co.il/%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%9C-%D7%A7%D7%91%D7%9C-%D7%9E%D7%92%D7%A9-%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%94/
http://actualic.co.il/%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%9C-%D7%A7%D7%91%D7%9C-%D7%9E%D7%92%D7%A9-%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%94/
http://actualic.co.il/%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%9C-%D7%A7%D7%91%D7%9C-%D7%9E%D7%92%D7%A9-%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%94/
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 מרזל נאם האירוע לךבמה. כהנא הרב של 25-ה האזכרה באירוע שצולם סרטון פורסם 3.11.15 ביום .203

 (:23:57 דקה)ואמר 

 

 הרב, ורבנו מורנו של להירצחו יובל חצי פה אנחנו. טובים יהודים טוב ערב"

 על שנרצח, דמו ייקום השם, לברכה וקדוש צדיק זכר, כהנא מאיר הרב, הקדוש

 כל במשך ישראל ממשלת ידי על נרדף אבל, הברית בארצות קעידה-אל ידי
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 מחוץ כך תנועה את הוציאו זה אחרי שנים חמש, שנרצח אחרי וגם, השנים

 . מנצחים אנחנו, פה אנחנו. לחוק

 למה הסיבה את לחפש, רבנים של חיפוש צוותי יצאו, אלה בימים מחפשים

  בתורה מפורש פסוק. כתוב הדבר. הרבנים על מתפלא אני אבל... יהודים דוקרים

 כל את ואיבדתם, מפניכם הארץ יושבי כל את וירשתם [מדף מקריא]

 אתכם וצררו בצדיכם ולצנינים בעינכם לשכים תותירו אשר והיה... משכיותם

 .בה יושבים אתם אשר הארץ על

, אדם פרא יהיה שישמעאל לנו הבטיחה שהתורה כמו. לנו מבטיחה התורה

. החרב על חיים והם תחיה חרבך על הבטיחה התורה. אדם פרא הוא וישמעאל

 יש כי - הארץ בכל היום נדקרים יהודים ללמה הסיבה את לנו אמרה התורה

, כולם את ומגרשים התורה בקול שומעים היינו אם! ומחבלים אויבים עדין כאן

 ...פיגועים היו לא

. סיבה לחפש צריכים לא, דמו ייקום השם, כהנא הרב תלמידי, אנחנו, רבותיי

'. והורשתם' של התורה מצוות את לקיים מסרבים שאנחנו בזה נמצאת הסיבה

 אנחנו... אלה את מכאן לגרש צריכים אנחנו! מיד האויבים כל את מפה לגרש

 !אותנו מקיף מי יודעים אנחנו! אותנו מקיף מי ברור? שאלות לשאול צריכים

 פעמים 11, בהם לפגוע ניסו פעמים 11 ...כבר בחברון שלנו שהחיילים, השם ברוך

 .ירבו כן השם בעזרת. לברוח הצליח אחד, הערבי את לחסל הצליחו

 חשבתי פעם כי לחשוש להתחיל מתחיל כבר הפיצות של העניין עם ואני

 ערבי שכל, מתלהבים כך כל שהחיילים רואה אני עכשיו. חייל לכל שפיצה

 לתת צריך ואני, כדורים עשרה איזה שם אחד כל. חיילים שלושה הורגים

 ...אחד ערבי על פיצות שלוש

 על פה מדברים, הבית הר של העניין על פה מדברים. פשוטים מאוד הם החיים

 לא ובגויים ישכון לבדו עם על פה ידברו, התבוללות נגד פה ידברו, יהודית מדינה

 !הקדושה מארצנו האויבים את לגרש של במצווה מתחיל הכל, יתחשב

 ...המקדש בית בבניין להאמין יתחילו החרדים אפילו, אויבים פה יהיו כשלא

 השנה כל לעבוד צריך מכם ואחד אחד וכל. ממשיכים, רבותיי, אנחנו בקיצור

 ,השם בעזרת, השם ובעזרת ומתחזקת הולכת יהודית עוצמה. ולהפיץ ולצאת

 ישראל עם את ונשכנע, למקום ממקום, לעיר מעיר, לבית מבית נעבור אנחנו

 "!עכשיו האויבים את לגרש צריך. הם או אנחנו או שזה

 

 :לסרטון קישור להלן

WvqTY-https://www.youtube.com/watch?v=zcY7c 

 

 - אויבים העסקת" הנקרא סרטון youtube באתר" היהודי הקול" ידי על פורסם 5.11.15 ביום .204

 :ומסביר למיקרופון מדבר מרזל ברוך נראה, בסרטון ".בטרור תמיכה

 

 היא התשובה, ודקירות מהומות יש למה סיבה היום מחפשים שכולם זה"

 אשר והיה, מסעי פרשת, בתורה כתוב. חושבים שאתם ממה פשוטה יותר

https://www.youtube.com/watch?v=zcY7c-WvqTY
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. אדמתכם על אתכם וצרו בצדיכם ולצנינים בעיניכם לשכים תותירו

 כהנא הרב לכןו, בארץ פה אותם נשאיר אם אותנו ידקרו האלה המחבלים

 רובם .מהר שיותר כמה מארצנו האויבים כל את לגרש צריך, צדק

 חברי הם פרלמנט חברי 7 מתוך 7 בחברון, עוינות למפלגות מצביעים

 ישירות לסייע זה, בחברון חמאס תומך מערבי סחורה ולקנות, חמאס

 את ולא המחבלים את לא להעסיק לא, אויבים להעסיק לא. לטרור

 עבירה על עובר, אותם שמעסיק מי כל כי, תומכיהם את ולא הםימסייע

 אותם ומשאיר. שלו לאח פרנסה לתת שלא עבירה על ועובר תחונם שלא

 סיפורים המון לנו יש. מערבים קנה לא מעולם כהנא הרב אגב. בארץ פה

 באוטו חזרנו, שכם באזור לנו שהיו מהפעולות שאחת זוכר אני. העניין על

 היחידה דלק והתחנת, דלק קנו לא, זמן היה לא. הדלק ונגמר כהנא הרב של

. בחווארה היה, דלק תחנות היו ולא התיישבות הייתה לא - אז שהייתה

 שקל בעשר נתדלק. לחווארה להיכנס חייבים, ברירה אין - הרב, ואמרתי

 אבל לו קשה היה כהנא הרב. הלאה נתדלק כך ואחר לירושלים ונגיע

, להיתקע מעדיף אני - אמר, המתדלק את ראה, דלק לתחנת נכנס. הסכים

 לא - להיתקע מוכן היה... לתדלק בלי לירושלים הגענו, נסענו. לתדלק לא

 .בחווארה הזה למחבל שקל עשר לתת

 זה היחידה הסיבה, האזכרה את קבוע פה עושים שאנחנו הזה האולם

 הזה היום ועד יהודים רק שהעסיק בירושלים הראשון האולם שזה

 שום אין, עברית עבודה בגלל, פה נמצאת האזכרה, לכן. יהודים רק מעסיק

 ".אחרת סיבה

 

 :לסרטון קישור להלן

Ahttps://www.youtube.com/watch?v=9f5pTW9tqw 

 

בסדרת הכתבות "עושים סיבוב" עם פרק  7פורסם באתר האינטרנט של ערוץ  5.11.15באותו יום,  .205

עוזיאל סבתו. בפרק מראיין סבתו את בנציון גופשטיין, איתמר בן גביר וברוך מרזל. בפרק ברוך 

 (:9:40מרזל אומר את הדברים הבאים )דקה 

 

"אין פשרות עם אמת, ארץ ישראל היא שלנו אז לא מוותרים על מילימטר, 

 "...אויב צריך לגרש! לא מנסים לחנך –ערבים 

 

 להלן קישורית לפרק:

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/309354 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9f5pTW9tqw
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/309354
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סרטון בשם "לקט פעילות תלמידי הרב כהנא לשנת  Youtubeבאתר  פורסם 22.11.15ביום  .206

, בו נאמרים הדברים 10תשעה". כחלק מן ה"לקט", מופיע ראיון עם מרזל אשר שודר בערוץ 

 הבאים:

 

 ספרינט נותנים וממש אותך שרואים הערבים כל את כאן ראינו": מראיין

 ".היום נוצרה לא הזאת ההרתעה. קדימה

 שלי השכנים את לימדתי. ועבודה עמל ותשנ הרבה זה, יודע אתה": מרזל

 ".פראייר לא שאני

 "?אותם לימדת איך": מראיין

 הפה עם להסביר צריך לפעמים. התיכון במזרח שמלמדים איך": מרזל

 ".הידיים עם מסבירים ולפעמים

 לסרטון( 2:47)דקה 

 

 , אמר:7בהמשך הסרטון, בראיון שנערך עם מרזל בערוץ  

, ערבים עם מחוות עושה ץ"ובג ישראל כשממשלת שתמיד רואים אנחנו"

 שייך שלא לערבים השטח את ולתת, כנסת בית מפה רחוק לא להרוס רוצה

, הכביש את פה פתחו. לאסונות מביא, לפיגועים מביא ויתור כל, אליהם

 את לדקור של בצורה זה האויב של רבה התודה. מחוות להם עשו

 להם לתת אסור, להם לוותר אסור. היהודים את לשחוט לנסות, היהודים

 ".הראש על חזקה ממכה חוץ -

 לסרטון( 9:29)דקה 

 

התראיין ברוך מרזל בתכנית הרדיו "עוקפים מימין" המשודרת בתחנת גלי  11.12.2015 ביום .207

דקירה של  -ישראל, בנושא משמרת מחאה שערך מרזל מול מערת המכפלה בעקבות ניסיון פיגוע 

שהתרחש במקום. מרזל תיאר שיחה שלו עם אלוף הפיקוד ששאל אותו לפשר  -גנאדי קופמן 

 ( ומרזל השיב לו: 6:00משמרת המחאה )מדקה 

 

"קוראים לך נומה אבל הגיע הזמן שתתעורר, אז הוא אמר לי ברוך למה 

אתה דוקר אותי מתחת לחגורה? אמרתי לו גנאדי קופמן היה מת שידקרו 

אותו בגלל המחדלים שלך מתחת לחגורה, דקרו אותו בלב, הוא למעשה 

 ואתה ממשיך לדבר יידיש עםתי, אהיה אמור למות מהדקירה הז

המחבלים, עם הערבים, הם לא מבינים יידיש תתחיל לדבר איתם ערבית, 

 ..." תתחיל להכות בהם תתחיל לפגוע בהם

 

 ( מציין מרזל:8:30לאחר מכן )דקה 

 

תי, פתרון של היהדות, הפתרון היהודי, א"בסוף יש פתרון אחד לבעיה הז

פה והפתרון הוא לא להשאיר  –הפתרון של תורת ישראל פתרון ההלכתי 
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אויבים, לא להשאיר פה אויבים זה הפתרון, אם לא יהיו פה אויבים לא 

 ..."יהיו פה דקירות

 

שיהיה ברור מי שלא יאמר לגרש את (: "13:35כשמיכאל בן ארי, המראיין, מציין כי )דקה 

זה שתי אופציות, זה או ", מרזל משיב לו: "האויב הערבי יגרש יהודים. שיהיה לך ברור

 ".  זה או זה

 

 להלן קישורית לראיון:

15a-israel/1112-https://soundcloud.com/galey 

 

בראיון . מרזל ברוך, העוסק בחייו ומפעלו של  "The Radical Jew"בשם  סרט פורסם 2016 בשנת .208

 לא שאנחנו. כך למשל אומר מרזל חמורותשנערך עם מרזל בסרט ניתן למצוא שלל התבטאויות 

זו מלחמת דת, והם מאמינים שהם  .שלנו האויבים שהם בגלל אלא, ערבים הם כי ערבים שונאים

 עליו עובדים וזה מה שאנחנוחייבים להרוס אותנו, להרוג אותנו ולכן הם לא יכולים להישאר כאן, 

 . החוצה אותם לזרוק -

אבנים, ולכן חלונותיהם  200-אמר מרזל כי על כל אבן שנזרקה, נקמנו ב בכבישים לביטחון הוועדעל 

של הערבים מכוסים )על ידי רשתות ברזל, כפי שניתן לראות בסרט(, ואנחנו חיים עם חלונות 

ואם מישהו זורק אבן על  פתוחים. כאן בחברון, ערבים מפחדים, לא יהודים. אנחנו בני האלוהים,

 בן של המלך, המלך מושפל.

. על ברוך גולדשטיין אמר מרזל כי הוא היה אחד האנשים הטהורים ביותר בעולם, קדוש וצדיק

 אחרי מה שהוא עשה, הטרור פסק בחברון לארבע שנים. אף יהודי לא נפגע ארבע שנים.

 צרות אלוו, לפעמים לצרות נקלע אתה, בקרב נלחם אתהאשר כש מרזל אמר שלו ההרשעות על

 שבעה מתוך תשעת רזלמ משבח כך גם. מאוד מוצלחת חופשה הוא הכלא כיואף הוסיף , טובות

אומר שחינך אותם להיות לוחמים,  ."טובות מטרות" לשם המשטרה עם שהסתבכו כך על, ילדיו

 .עם ערבים נקלעו לתגרותוהוא גאה בהם על כך שהם 

 הצלחה זו, נהרג כשהוא מתה לא כהנא הרב של שהמסורת העובדה כי מרזל אמר כהנא הרב על

 . גדולה מאוד

 

 :בסרט שנאמרו כפי הדברים להלן

 

13:14 - Marzel: “I was in shock. To say Rabbi Kahana is a racist is something 

.that is against all our beliefs... We don’t hate Arabs because they are Arabs. 

We hate them because they’re our enemies. It’s a religious war, and they 

believe that they have to destroy us, to kill us. And we believe that people 

that think that they have to kill us cannot stay here. That’s against our religion. 

That’s what we are working on, to throw them out of here."  

https://soundcloud.com/galey-israel/1112-15a
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Narrator: "In the late 1980s, Marzel helped found the Committee for the Safety 

of the Roads. Formed to protect Jewish drivers in the West Bank, the group 

also attacked Palestinian individuals and property."  

Marzel: "To every stone that was thrown, we retaliated with 200 stones, and 

that’s why every Arab has his windows defended and we live with open 

windows. Here in Hevron, Arabs are afraid, not Jews. We’re the sons of God, 

and if someone throws a stone at the son of the king, the king has been 

humiliated. If someone curses the son of the king, the king is humiliated. If 

someone kills the son of a king, he attacked the king."  

16:39 - Marzel: "Without supporting what Baruch Goldstein did, because I 

don’t support something that isn’t legal, but I have to try to understand it, 

because Baruch Goldstein was one of the purest people in the world, was 

a saint, was a tzaddik. After what he did, terrorism stopped in Hevron for 

four years. One Jew wasn’t hurt. Four years. I’m not saying that’s required 

to do, but that’s different than others."  

18:07 - Marzel: "When you fight a battle, you get in trouble sometimes, and 

it’s a good trouble. Jail is a very good vacation. Maybe for me it’s the only 

vacation. You sleep good, you know. It’s the best hotel in the world. You learn 

Torah, you play some basketball, and time passes. Baruch HaShem, out of nine 

kids seven had problems with the police for good causes. I educate them to be 

fighters, and I’m proud of them that they fight. They had a big fight with 

Arabs. One hit the Arabs, the other got hit. I said kol Hakavod to both of 

them, because to get hit by an Arab is also a good lesson. ‘Cause if you don’t 

get hit, you don’t hit. If someone attacks you, you have to know how to break 

his bones and I am for it."  

20:46 - Marzel: "That Rabbi Kahana’s tradition didn’t die with him getting 

killed, it’s a very big success…" 

 

 : לסרט קישור להלן

jew.html-radical-http://www.noamosband.com/the 

 

 :2.6.18יצוין שהסרט עלה ליוטיוב ביום 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1012&v=n1oNUm9FgM8 

 

http://www.noamosband.com/the-radical-jew.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1012&v=n1oNUm9FgM8
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ברוך מרזל לרב אבינר: 'לא יעזור " –תחת הכותרת  21.8.16בטור שפרסם מרזל באתר סרוגים ביום  .209

 כותב מרזל: "'הרב כהנא צדק –כלום 

 
"בראשית דבריו קובע הרב אבינר, כי הרב כהנא היה צדיק ותלמיד חכם, ובזה הרב אבינר צודק! 

הפתרון היהודי, ההלכתי, המוסרי הרב כהנא, אשר הציע את אולם הוא ממשיך ואומר, כי 

ישראל, שגה בדבריו, שכן אסור להכליל, ורוב ערביי -והציוני של גירוש האויב הערבי מארץ

ישראל אינם עוסקים בטרור. הוא אף הרחיק לכת וטען, שלערבים בישראל יש מעמד של "מעין 

 ."גר תושב

ושב צריך לקבל מלבד שבע מצוות אינני מכיר מושג הלכתי של "מעין גר תושב", אני יודע שגר ת

בני נח גם שיעבוד ומסים כדי להשאר בארץ, לפי הרמב"ם כלל אין אפשרות לקבל כיום גרי תושב 

כל הנידון של גר תושב נאמר על גוי פרטי שאינו משתייך לעם  כל עוד לא נוהג יובל, ומלבד זאת

 ."כת לעם ישראלעל גוי שמקבל את העובדה שארץ ישראל שיי, שהוא אויב של ישראל

ולו המקלה ביותר והרעועה "...כך או אחרת, בכל קונסטלציה שלא נצייר ובכל דעה הלכתית, 

גם לו יצויר  –שום הגדרה הלכתית של "גר תושב"  ביותר מבחינת המקורות התלמודיים,

שום הגדרה  –שבאמצעות פלפול מלומד נצליח איכשהו להחיל אותו חלק מערביי ישראל 

ום לבושתנו "גר תושב" לא תעלה בקנה אחד עם הדמוקרטיה המערבית הנהוגה כיהלכתית של 

ולהרוס את , בחר למוסדות המדינה הרשמייםיואשר מאפשרת לאויב לבחור ולה ולחרפתנו,

 פנים באמצעים דמוקרטייםהמדינה היהודית מב

ההכללה  דבר נוסף שעולה מדברי הרב אבינר הינו ההתנגדות לגירוש האויב הערבי משום"...

גם הרב כהנא לא היה מגרש ערבי או שבדבר, דהיינו הענשת "חפים מפשע" באופן קולקטיבי. 

כל גוי אחר שעומד בקריטריונים ההלכתיים של גר תושב, אך כאמור, צריך לברר מהם אותם 

לגבי בירור הלכתי לאמיתה של תורה יעלה כי אין בארץ ערבים רבים כאלו, אם בכלל.  גדרים.

פים מפשע ועונש קולקטיבי, דבר שמוגדר אצל הרב אבינר כ"לא מוסרי", ראוי לבחון הענשת ח

 –את יחס התורה לעניין. כדי לשבר את האוזן, ראוי להתבונן במה שקראנו לא מזמן בתורה 

מלחמת מדין. לא מדובר בעמלק, גם לא בשבעה עמים, אלא בסתם עם שמזיק לישראל. הבה 

 וסר יהודי מהו"נתבונן כדי לקבל קצת מושג מ

ואז, משה רבינו נושא עיניו, רואה את שבי האדם, קורא מיד לפקודי החיל, קוצף עליהם "...

ואומר: "החייתם כל נקבה. הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסר מעל בה' על דבר פעור 

 עונש . ועתה הרגו כל זכר בטף וכל אשה ידעת איש למשכב זכר הרגו.ותהי המגפה בעדת ה'

האם מישהו סבור . זהו יחסו של משה רבינו לסוגיית "חפים מפשע" בקרב האויב. קולקטיבי

"וזאת התורה אשר שם משה  –אם כן, שיפסיק להצביע על ספר התורה ולומר שזה לא מוסרי? 

 בפני בני ישראל".

"הרב מאיר כהנא זצ"ל הי"ד היה מתון יחסית והסתפק בכלל "הבא להורגך השכם לגרשו", 

 .ות שעל פי המוסר היהודי היה זה לא פחות מוסרי להורגולמר
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הרב  –אכן, מבחינה תורנית, הלכתית, מוסרית ומדינית, עולה ומזדקרת מסקנה אחת ברורה 

 !"כהנא צדק

-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9A-il/158150https://www.srugim.co.

-%D7%9C%D7%A8%D7%91-D7%9E%D7%A8%D7%96%D7%9C%

-%D7%9C%D7%90-D7%90%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A8%

-D7%99%D7%A2%D7%96%D7%95%D7%A8%

%D7%94%D7%A8%D7%91-D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%9D% 
 

 בתיק הראיות. כט'כנספח מצורף  21.8.16טור הדעה מיום 

 

 השתתף מרזל בתוכנית הרדיו של יוסי בן עטר בגלי ישראל ואמר:  25.10.16ביום  .210

 

"אני והשמאל הרבה פעמים רואים עין בעין, אנחנו בעד היפרדות מהערבים 

והשמאל בעד היפרדות מהערבים. המחלוקת קטנה בינינו, את מי מגרשים, 

לוקת , זה המחאת היהודים או את הערבים, את האויב או את היהודים

 (8:00)דקה  הקטנה"

 

 להלן קישור לתוכנית: 

1f-16a-10-israel/25-https://soundcloud.com/galey 

 

, 7באתר ערוץ  ענייןכתבה בסרטון שפורסם כחלק מנערך טקס אזכרה לרב כהנא. ב 17.11.16ביום  .211

(: "אצלנו אזכרה זה לא משהו שבוכים על העבר, אלא בעיקר כפי 2:00נראה מרזל אומר )דקה 

שלימד אותנו מורנו ורבנו הרב מאיר כהנא זכר צדיק וקדוש לברכה, זה איך מרוויחים מהזיכרון 

לבנות עוד . ואנחנו יוצאים היום למפקד גדול של עוצמה יהודית והולכים לחרוש את הארץ, לעתיד

 "..., בעז"ה נתמודד על הנהגת המדינהסניפים ועוד תאים, הנהלה, ועידה, מועצה, מזכירות

 

 להלן קישור לכתבה:

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/333879 

 

 

 Orאור הרעיון  Jewish Ideaסרטון בערוץ "הרעיון היהודי   Youtube-פורסם ב 20.11.2016 ביום .212

Haraayon26" תחת השםth Yahrtzeit (memorial) of Rabbi Meir Kahane HY"D- Baruch 

Marzelלמות הרב כהנא, את הדברים  26-ציון יום השנה ה , במסגרת"". בסרטון אומר ברוך מרזל

 (:7:54ה בהתייחסו לדרך שהתווה הרב כהנא )דק ,הבאים

"…He would want us to say what did we learn from Rabbi Kahane 

to do for the future, how do we use how do we come out of here and 

try to be a continuation to Rabbi Kahane to do what he wanted to do 

https://www.srugim.co.il/158150-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9A-%D7%9E%D7%A8%D7%96%D7%9C-%D7%9C%D7%A8%D7%91-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A8-%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%91
https://www.srugim.co.il/158150-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9A-%D7%9E%D7%A8%D7%96%D7%9C-%D7%9C%D7%A8%D7%91-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A8-%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%91
https://www.srugim.co.il/158150-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9A-%D7%9E%D7%A8%D7%96%D7%9C-%D7%9C%D7%A8%D7%91-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A8-%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%91
https://www.srugim.co.il/158150-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9A-%D7%9E%D7%A8%D7%96%D7%9C-%D7%9C%D7%A8%D7%91-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A8-%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%91
https://www.srugim.co.il/158150-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9A-%D7%9E%D7%A8%D7%96%D7%9C-%D7%9C%D7%A8%D7%91-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A8-%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%91
https://soundcloud.com/galey-israel/25-10-16a-1f
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/333879
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and was killed and can’t do to…We have to throw all the Arabs 

from here, our enemies don’t have to be here. This is something 

that we have to figure how we do tomorrow…" 

צריך לזרוק את כל הערבים מפה, האויבים שלנו לא צריכים להיות  –ובתרגום 

 כאן. זה משהו שאנחנו צריכים לחשוב איך לבצע מחר...

 (:11:50את הדברים הבאים )דקה  בהמשך, אומר מרזל אף

"We have to understand that to be a student of Rabbi Kahane, to learn 

from Rabbi Kahane, to read the books of rabbi Kahane isn’t only a 

privilege, it’s something that gives us a deed that we have to do, 

we have to change…" 

להיות סטודנט של הרב כהנא... זו לא רק זכות, זה משהו שהוא  –רגום ובת

 ..."בבחינת ציווי של מה צריך לעשות, מה צריך לשנות

 להלן קישורית לסרטון:

HRIcXp_4-https://www.youtube.com/watch?v=yQ 

 

 

באריכות את מרזל הציג , 15.05.17ביום  7ששודרה בערוץ עם קובי סלע בתוכנית "חברים לצלחת"  .213

התכנית היא בת ארבעה פתרון לבעיית האויב של העם היהודי. שמציגה התוכנית המדינית שלו, 

אכיפה, שלב  -תשלום חובות, שלב שלישי  -הסרת התקווה, שלב שני  –השלב הראשון שלבים: 

 ידוד ירידה מהארץ של ערבים.ע -רביעי 

5:48  

כאשר מבפנים מרזל: " השאלה היא איפה אנחנו עומדים כאשר אצלנו מבפנים יש השתלטות 

דונם בנגב,  180,000משתלטים על  בדואים חלקם עוינים ביותר שרוצים בהשמדת מדינת ישראל

ה עיר את הבאורי אריאל, במקום לעקו והשר שהיה אמור להיות הכי ימני בממשלת ישראל

מהשורש, הוא מתחזק אותה, הוא שופך שמן על המדורה, ומראה להם שאפילו מה שקרוי ימין 

שהנגב נכבש מבפנים, ובעצם אנחנו נמצאים במצב  ס בפני הטרור הבדואיפמתקפל ומתרבממשלה 

המצב בגליל יותר גרוע מבנגב, המצב במרכז גם גרוע, המצב בירושלים מחמיר, ולאט לאט מדינת 

 ."ישראל הולכת ונכבשת מבפנים

08:34 

מרזל: "יש פתרונות ארוכות טווח. והפתרון הוא שלנו כדי לממש את מה שהיהדות והתורה רוצה 

, תורת ישראל יש גם בנושא של האויב הערבישנממש, וזה סקופ, שרק אני נותן אותו לערוץ שבע, 

ה הרבה הרבה אנחנו לא יכולים לא קל לא זול קשה מאוד צריך הרב... לה את הפתרון הכי טוב

 לפתור את הבעיה הזאתי כמו שפותרים אותה בסוריה..."

10:10 

https://www.youtube.com/watch?v=yQ-HRIcXp_4
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"אנחנו נצטרך לפתור את זה בדרך יהודית. ודרך יהודית זה עם הרבה הרבה הרבה שכל, אבל מרזל: 

כסף אי מדבר על  מאודהרבה הרבה הרבה שכל, והרבה הרבה הרבה כסף, אבל הרבה הרבה הרבה 

 לארדים עם צריך, מאות מילארדים,"מאות מי

 מראיין: "מאיפה יש לנו?"

 זהו על זה גם פה התורה אומרת לנו על הנושא של גירוש האויב, מעט מעט תגרשנו מפניך,מרזל:" 

זה המצווה היחידה זה מופיע לדורות כמו שיציאת מצרים היא לדורות גם הכניסה לארץ ישראל 

ה לא יקרה ביום אחד, אולי אפילו לא בדור אחד, אבל אם היא לדורות, וזה צריך לקרות לאט ז

 מהבעיה" 50%אנחנו נפנים, אם אנחנו נפנים שזה הפתרון אם אנחנו נראה שזה הכיוון, פתרנו כבר 

12:00 

מראיין: "איך היה הטוסט שלך, דבר אתה מבין באוכל, אני יודע שאתה מחלק פיצות לחיילים 

 גב?"וטועם אותם כל הזמן, זה ממשיך, א

שיש משבר גדול בתחום הפיצות בקרית ארבע. הם לא הורגים ערבים. מרזל: "האמת היא אה...

 הפסיקו להרוג את המחבלים"

 מראיין: "אה נכון אמרת שכשהורגים מחבלים אתה.."

 מרזל: "מי שהורג מחבל מרוויח, אבל בזמן האחרון, מאז אלאור אזריה, הפסיקו לבוא מחבלים"

 הפסיקו לבוא מחבלים זה סבבה"מראיין: "אה, 

מרזל:"וגם כשהם מגיעים, גם כשהם מגיעים החיילים חושבים פעמיים, להרוג, לא להרוג,  על 

 "צריך אולי להתחיל על פציעה לחלק, אני לא בטוחפציעה אני... 

16:15 

גדול לא יכול להיות שחלק מרכזי מרזל: "השלב הראשון, לאבד את התקווה, השלב השני, חובות. 

רוב הערבים בארץ לא משלמים את החובות שלהם, לא משלמים מים, לא משלמים חשמל, לא 

 "ארנונה םמילמש

 מראיין :"רוב הערבים לא משלמים מים חשמל וארנונה?"

 מרזל: "נכון נכון נכון"

 מראיין : "אתה מדבר על אזרחי ישראל או.."

שה הבדל בין ערבי כזה לכזה, ערבים זה אצלי אין הבדל. אני לא מהגזעניים שעומרזל: "נכון. 

, איך עזמי בשארה התנגד למדינה פלסטינית. הוא אמר שאנחנו רוצים משהו פן ערבי, רשימה ערבים

לפי הערכתי רוב הערבים בסופו של דבר שואפים למשהו ערבי אחד מתקדמת, יש רשימות... 

 " ...גדול

25:08  

 ."עידוד הגירה של אנשים שלא נאמנים למדינהאני הולך להשקיע הרבה מאוד כסף במרזל: ""

מראיין: "אבל אם הם לא נאמנים למדינה, הם עושים את זה כחלק מהלחימה שלהם במדינה, 

 למה שהם ישתפו פעולה עם ברוך מרזל והרעיונות שלו..."

א מרזל: " הערבים לא יותר טובים מאיתנו. האויב הזה הוא לא יותר אידיאולוגי מהחברה שלנו, והו

טאות הכי טובות בעולם, וגרין קארדים, ואם מדינת ירסבמחר בבוקר, אם יציעו לו, מלגות באוני

ישראל, אני לא מדבר ברוך מרזל לא יפתור את הבעיה, מדינת ישראל על כל זרועותיה, שב"כ, מוסד, 

 מים, הסוכנות, העלייה לא כל כך החלק המוצלח אצלה,רסוכנות, קרן הקיימת לישראל, כל הגו

אולי הם יצליחו לעודד הגירה... ירידה. בזה אולי הם יצליחו יותר. להשיג לאנשים, לערבי שרוצה 

לצאת לעזור לו, לעזור לו. אתה יודע שבאום אל פחם היה לרב כהנא הרבה קולות? אתה אומר למה 
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אנשים באום אל פחם הצביעו? כי הוא היה החבר כנסת היחידי שהבטיח לטפל בערבים. אז הם 

 ביעו לו"הצ

מראיין: "טוב עכשיו עכשיו תספר לי, שמת כסף, השקעת קמפיינים, פגשת ראשי חמולות, שכנעת 

 ערבים?" 100,000את מי שצריך לשכנע, כמה כבר הצלחת להוציא? 

אני קודם כל, צריך לדעת, שכל צעיר שיוצא מפה, זה דור שלם ש.. משפחה שלמה מרזל: "

ם אנחנו נעבוד טוב ונעשה את הדברים בצורה מסודרת, אני שיוצאת, נכון. עכשיו אם אנחנו א

לעודד אותם לעזור להם, הם ישמחו לגור מעריך שאפשר את חלק ניכר מהאויבים, להוציא מפה 

בגרמניה, גרמניה אוהבת אותם, צרפת אוהבת אותם, אירופה אוהבת אותם חסר להם מהגרים כמו 

עותיה זה אפשרי, וישראל תעבוד על זה עם זר אם מדינתשאנחנו יודעים, נשלח להם עוד קצת. 

 . תחשוב".אפשרי להשיג מאות אלפי אנשים שיצאו

33:23 

שנה לא זז מילימטר ממה שהוא מאמין בו. הרב  45מרזל : "שמה )מדבר על עצמו( יש מישהו שכבר 

אלפי שנים, ואני הולך בדרך שלא השתנה כהנא היה אצלי בבר מצווה. ואני עוד לפניי זה תמכתי בו, 

 " ואני לא מתכוון לשנות אותה בעזרת השם, בסיעתה דשמיא, גם עשרות השנים הבאות

34:55 

אם כולנו נבחר לאכול במקומות, שמעסיקים את האחים, נותנים פרנסה ליהודים, אלה מרזל:"

שמשרתים בצבא, אלה שנמצאים איתנו בתפילה במניין, אלה שהם האחים שלנו, לפני 

אויב, אם לאויב לא יהיה פה פרנסה, אז כמו שאברהם אבינו, שהיה רב בארץ שמפרנסים את ה

הלך למצרים, אז אחמד ומוחמד שהתוכניות שלהם הם להשמיד אותי, אבל עבודה לא יהיה להם, 

 " לא יהיה להם פרנסה, הם ילכו לחפש את מזלם במדינות אחרות

 

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/346402 

 

 Orאור הרעיון  Jewish Ideaפורסם בדף הפייסבוק של "הרעיון היהודי  12.11.2017ביום  .214

Haraayon" ברוך מרזל -של הרב מאיר כהנא זצוק"ל הי"ד  27-אזכרתו ה" סרטון תחת השם ."

 לזכר הרב כהנא: 27-הבסרטון נראה ברוך מרזל  נושא דברים באזכרה 

 

"כולנו יודעים שצריכים בית מקדש וכדי שיהיה בית מקדש מה לא צריך להיות 

שלא יכול להיות שהאויבים צריכים בהר הבית. כשרוצים שזה יקרה מבינים 

כשאתם יוצאים מפה כל אחד ...להיות בארץ ישראל והם צריכים לעוף מפה

יל ביחידה של ממשיכי דרכו של חיצריך לצאת מפה כמו חייל ביחידת עילית, 

, מחזקים את כל הארגונים שקשורים הרב כהנא...מעכשיו אנחנו מתגייסים

 ..."לרב כהנא ובראשם את עוצמה יהודית

 ובהמשך מציין מרזל: 

"... ומתייחס לערבים המתגוררים הרי גם הם מבינים שהרב כהנא צדק"

זהות הכחולה  בירושלים כך: "הערבים שגרים מעבר לגדר עם התעודות

שהיהודים המטומטמים נתנו להם עברו את הגדר ונכנסו לגור בפסגת זאב, הם 

אזרחי ירושלים, מה אנחנו גזענים לא ניתן להם לגור פה? בגבעה צרפתית, 

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/346402


 

93 
 

 

כמעט בכל שכונות ירושלים כיום גרים ברמת אשכול, במרכז ירושלים. 

הכניסו את שלים אלא . אז לא הצליחו, לא רק שוויתרו על שכונות בירוערבים

  ..."האויבים לתוך ירושלים לתוך למרכז של ירושלים

 

 להלן קישורית לסרטון:

https://www.youtube.com/watch?v=sy3CR_FMxzM 

 

ד"ר של ישיבת הרעיון היהודי סרטון תחת השם " Youtube-פורסם בעמוד ה 28.11.2017ביום  .215

" ובו מופיעים מיכאל בן הסכם הכניעה עם סאדאת והמשמעות הערכית ההרסנית -מיכאל בן ארי 

ארי וברוך מרזל. בסרטון, מספר מרזל, בין היתר, על חוויותיו מהיישוב הישראלי עצמונה שהתקיים 

ק של עצמונה, שבוצעו לדבריו על ידי בדואים, בעבר בחצי האי סיני, ומתייחס לגניבות מגן היר

 (. 36:20" )דקה איפה שיש בדואים יש גניבותואומר: "

( אומר מרזל: "אנחנו צריכים להבין שהסכמי אוסלו שבאו 01:03:35לקראת סוף הסרטון )דקה 

ויד וזה נובע מזה שבעצם אחרי שהשמאל ראה יאחר כך, הם המשך של היסוד של הסכם קמפ די

, אם אין אויבים ויש נסיגות אז אין מה לעשות עם האויבים שיש פהשלימין גם אין שום פתרון, 

ולכן הפתרון שלנו הפתרון היחידי הוא להוציא מפה את האויב צריכים לעשות את הסכמי אוסלו 

 ."זה הפתרון היחידי שימנע הסכמים בעתיד ונסיגות

 

 לן קישורית לסרטון:לה

https://www.youtube.com/watch?v=kLhXjN4SiG0 

 

פרסם ברוך מרזל בחשבון הטוויטר שלו כתבה על כך שתושבי כפר ורדים התנגדו  14.3.2018ביום  .216

השתלטות ערבית על " בתוך כך, כתב מרזלשחרדים יבואו להתגורר במקום ובסוף "הגיעו ערבים". 

 :"עוינת על כפר ורדים בהמשך לנצרת עלית ומקומות נוספים בגליל

 

https://www.youtube.com/watch?v=sy3CR_FMxzM
https://www.youtube.com/watch?v=kLhXjN4SiG0
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 להלן קישורית לפרסום בטוויטר:

https://twitter.com/marzel_ba/status/973958372084068352 

 

 פרסם מרזל את הפוסט הבא בדף הפייסבוק שלו: 20.3.18ביום  .217

https://twitter.com/marzel_ba/status/973958372084068352
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לפיה פעילי עוצמה יהודית  7שיתף מרזל בחשבון הטוויטר שלו כתבה מאתר ערוץ  23.3.18ביום  .218

שערכו הרמת כוסית בדרום תל אביב, הותקפו על ידי מסתנן, והכו אותו כך שהוא נזקק לטיפול 

 מרזל:רפואי. יחד עם קישור לכתבה, כתב 

 

 

 

 להלן קישורית לפרסום:

https://twitter.com/marzel_ba/status/977166827464921089 

 

פרסם מרזל בחשבון הטוויטר שלו מודעה של מוקד עבודה עברית בו ניתן למצוא בעלי  27.4.18ביום  .219

תביעה יצוין כי המדובר במוקד טלפוני שפעל גם באמצעות אתר אינטרנטי.  דים בלבד.מקצוע יהו

קבע שמדובר ש בית משפט השלום,נתקבלה על ידי  בטענת אפליה האתרהמבקש כנגד שהגיש 

, ובית המשפט המחוזי הורה על הסרת האתר ( 9532-10-14)ת.א.  באפליה פסולה על רקע לאום

 (.38722-11-17 )ע"אהמפלה מרשת האינטרנט 

 

 

 

 להלן קישור לפרסום:

https://twitter.com/marzel_ba/status/989765030080954368 

 

שיתף מרזל בחשבון הטוויטר שלו ציוץ על כך שארדואן מבצע טרנספר באוכלוסייה  6.5.18ביום  .220

כורדים שחיו במובלעת טורקית נאלצו לעזוב את העיר ואינם מורשים  140,000-הכורדית, על כך ש

https://twitter.com/marzel_ba/status/977166827464921089
https://twitter.com/marzel_ba/status/989765030080954368
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לחזור לבתיהם, וכי ארדואן משנה את המאזן הדמוגרפי בטורקיה ומדלל את האכלוסייה הכורדית. 

 ".בקרוב אצלנוך כתב מרזל: "על כ

 

 

 להלן קישורית לפרסום:

https://twitter.com/marzel_ba/status/992873349297704960 

 

שתפו!" שיתף מרזל בעמוד הפייסבוק שלו סרטון של מיכאל בן ארי וכתב: "צפו ו 27.5.18ביום  .221

 (: 15:09, אומר בן ארי, בין היתר )דקה ששיתף מרזלבסרטון 

שאתה אומר תתן לערבי להיות חבר כנסת, ניתן לו העדפה מתקנת, ניתן  –"זו הגזענות הכי קשה 

הוא יהפוך להיות הכי שונא ישראל לו להיות מנהל מחלקה בבית חולים הוא יהפוך להיות ציוני. 

א סולד מכם... אז זו ההזדהות של ערביי ישראל, הם מזדהים ביחד שיכול להיות שבעולם! כי הו

חיסול מדינת  –עם האויבים הקשים ביותר שלנו. המטרה שלהם היא אחת, היא אחת, היא אחת 

מערביי ישראל  99,9%-אתה אמרת שופה אני פונה לנפתלי בנט. הגיע הזמן שתחזור בך.  ישראל.

רוצים להשמיד אותנו.  99,9% –באחוזים אבל לא בצד נאמנים למדינה. אתה יודע שאתה צודק 

יש כמה כאלה אבל אפשר לספור כמו... שרה זועבי והבן שלה... יש איזה מאית, עשירית האחוז 

https://twitter.com/marzel_ba/status/992873349297704960
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אותם על כף היד שלי, אולי עוד חצי יד... הגירה, גירוש, טרנספר, אין פתרון אחר. אין פתרון אחר. 

 ה עוצמה יהודית."ואתם יודעים מה הכי חשוב? ישראל צריכ

 להלן קישור לפרסום:

https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/1986787014728893/UzpfSTE

/0NTczNzE3NjExODAyOTA6MjEzOTY1NjE5Mjk1MTg0MA 

 

 העלה מרזל לחשבון הטוויטר שלו את הציוץ הבא: 7.6.18ביום  .222

 

 :ה, בעקבות פגיע דקירה בעפולהעלה מרזל לעמוד הפייסבוק שלו את הפוסט הבא 11.6.18ביום  .223

 

https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/1986787014728893/UzpfSTE0NTczNzE3NjExODAyOTA6MjEzOTY1NjE5Mjk1MTg0MA/
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/1986787014728893/UzpfSTE0NTczNzE3NjExODAyOTA6MjEzOTY1NjE5Mjk1MTg0MA/
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פרסם ברוך מרזל בחשבון הטוויטר שלו סרטון קצר המתעד קטטה שהתרחשה  12.6.2018ביום  .224

האויב " במאפיית יעלה בגבעת שאול בירושלים בין בחור ערבי לבחור יהודי. הסרטון  לווה בכיתוב:

ממשיך להרים את האף. ערבי מכה יהודי באכזריות ללא פחד וללא תגובה מצד היהודים שהתרגלו 

 , חייבים עוצמה יהודית."ן שעובדים אויביםכלא קונים הייות מוכים ופחדנים...לה

 

 

 להלן קישורית לציוץ:

https://twitter.com/marzel_ba/status/1006445711343407104 

 

הטוויטר שלו הודעה של חברת אגד תעבורה, בה החברה שיתף מרזל בחשבון  15.6.18יום ב .225

בגלל מחסור בנהגים  17.6.18מעדכנת לגבי שיבושים קשים הצפויים בתחבורה הציבורית ביום 

 ".אנחנו בידיים שלהם צריך לחזור לעבודה עבריתערבים שחוגגים ביום זה. על כך מרזל כתב: "

https://twitter.com/marzel_ba/status/1006445711343407104
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 להלן קישור לפרסום:

https://twitter.com/marzel_ba/status/1007583772584398849 

 

 : פרסם מרזל פוסט בו כתב, בין היתר 29.7.18ביום  .226

 

אין הרתעה, אין חיסולים ממוקדים, יורים בסמוך למחבלים, מכניסים "

 15-ארורים, בכדי להוריד חצי קיר ומחבלים  2צבא שלם לכפר שממנו יצאו 

, במקום להוריד את הכפר כולו יחד עם עוד בלוקים עלובים בבית של מחבל

 שניים שלושה כפרים בסמוך.

, פועלים להשארתו והנצחתו, מיישמים כאן במקום להוציא מכאן את האויב

את האידאולוגיה ההרסנית של השמאל, בהסדר מדיני של ציפי לבני, בסיוע 

ובהנצחת הדו יטרי של זהבה גלאון, בהקמת נמל ימי של אחמד טיבי, הומנ

 )קיום( מוות.

יהודים יקרים! אנו חיים במדינה דמוקרטית, מה שמצביעים בקלפי, זה מה 

 שמקבלים, תצביעו לליכוד, תקבלו כאן טרור ושכול.

רק עוצמה יהודית בקלפי, תוציא מכאן את האויב, ותחריב את כל הכפרים 

 אים הטרוריסטים,שמהם יוצ

רק עוצמה יהודית בקלפי, תקים בעזה נמל תעופה ליציאה בלבד, תכתוש 

 "את עזה עד אחרון המחבלים. ותעשה סוף לטרור!

 

 להלן קישור לפרסום:

https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/photos/a.1457511767832956

type=3&theater/?2198104753773650/ 

 

https://twitter.com/marzel_ba/status/1007583772584398849
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/photos/a.1457511767832956/2198104753773650/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/photos/a.1457511767832956/2198104753773650/?type=3&theater
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 פרסם מרזל בדף הפייסבוק שלו את הפוסט הבא: 31.7.18ביום  .227
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 פרסם מרזל את הפוסט הבא: 12.8.18ביום  .228

 

 

מרזל ציוץ, ובו צילום של מכתב מטעם ד"ר נורמן פורסם בחשבון הטוויטר של  5.8.2018ביום  .229

מטאנס מהאוניברסיטה העברית שעניינו הודעה על פתיחת תכנית לימודים חדשה, במטרה 

לאפשר לסטודנטים ערבים בעלי פוטנציאל להצליח בלימודים מתקדמים שהתקשו בלימודי 

, בין היתר, הבוגר, המשך לימודים לקראת תואר מוסמך במדעי הטבע. במכתב מצוינים

התנאים בהם יש לעמוד על מנת לקבל זכאות לפטור משכר לימוד או למלגה. צילום המכתב 

טרוף גיזענות אפליה מעדיפים את האוייב על האח ששרת בצהל ונאמן " לווה במלל כדלהלן:

 ".למדינה
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 :5.8.18יום האמור מלהלן קישורית לציוץ 

https://twitter.com/marzel_ba/status/1026195950535168000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/marzel_ba/status/1026195950535168000


 

104 
 

 

 פרסם מרזל את הפוסט הבא בדף הפייסבוק שלו: 7.10.18ביום  .230

 

 פרסם מרזל את הפוסט הבא בדף הפייסבוק שלו: 14.10.18ביום  .231
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אור הרעיון  Jewish Ideaסרטון בערוץ "הרעיון היהודי   Youtube-פורסם ב 7.11.2018ביום  .232

Or Haraayon" מפלגת עוצמה יהודית פועלת וממשיכה בדרכו של הרב מאיר כהנא " תחת השם

-על רקע חאן אל ". בסרטון נראה מרזל , עומד לצד בנציון גופשטיין ומיכאל בן ארי הי"ד בארץ

 (:7:43, ואומר כך )דקה אחמר

ים מול דוגמא, דוגמית של מקום, עוד אחד מתוך אלפי מקומות שממשלת "אנחנו כאן עומד

שטחים של פי להשתלט על אדמות המולדת,  לאויבישראל הפקירה בארץ ישראל, נותנת 

שלוקחים את האדמות האלה  שלוש מגוש דן נשדדו על ידי הערבים ופושעים אחרים

עליהם ולא מגרשים אותם.  ובונים התנחלויות בגלל שזה לא יהודים שלטון החוק פוסח

אנחנו קוראים לממשלת ישראל תפסיקי לגמגם תפסיקי להיות חזקה נגד יהודים וחלשה 

. אם אתם לא תעשו אנחנו נבוא לפה פעם אחר פעם אחר פעם האויב הערביעד עכבר מול 

 ."השודדים שהמקום הזה יגורש ויסולקו מפה כלעד 

 להלן קישורית לסרטון:

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

 

 שיתף מרזל בעמוד הפייסבוק שלו את הפוסט הבא: 15.11.18ביום  .233

https://www.youtube.com/watch?v=DeNTmWMy2Gw
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https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/posts/2310448272539297 

 

פוסט, ובו תמונה העמוד הרשמי"  -"ברוך מרזל  הפייסבוקפורסם בעמוד  22.11.2018ביום  .234

הנושאת את הכיתוב: "עוצמה יהודית תבנה ערים חדשות ליהודים ביו"ש בגליל ובנגב ותוריד 

 ד התמונה נכתב בפוסט כדלהלן: את מחירי הדיור בישראל". לצ

 לנו יש פתרון אמיתי למצוקת הדיור בישראל."

 פתרון ריאלי, שיחזיק לאורך שנים!

 אנחנו נוציא מכאן את האויב, ונירש את הארץ הזו!

 זו הארץ שלנו, ואין לנו מקום אחר לגור בו!

https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/posts/2310448272539297
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 אנחנו נעודד עליית יהודים ארצה!

 נביא לכאן מליוני יהודים מכל העולם!

 נפנה להם מקום כאן בארץ ישראל!

 "יש כאן הרבה מקום מבוזבז, מיושב באויבים!
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 :22.11.2018מיום האמור להלן קישורית לפוסט 

https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/photos/a.1457511767832956/23

type=3&theater/?14140978836693 

 

 פורסם בחשבון הטוויטר של מרזל הציוץ שלהלן:  27.11.2018ביום  .235

 האויב הערבי בלוד ממשיך לפגוע ביהודים"*תג מחיר ערבי בלוד: 

 ובוניםם בעיר לאחר שערבים השתלטו על חלקים נרחבי

 בניה בלתי חוקית, כי להם הכל מותר, כעת הטרור בלוד

 כלי רכב של יהודים בנס. 5-ערבים בלוד שרפו משאית ו

 היכן השמאל השב"כ וכלי התקשורת פותחים עם זה

 "מהדורות, כי זה לא יהודים. שתפו

 

https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/photos/a.1457511767832956/2314140978836693/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/photos/a.1457511767832956/2314140978836693/?type=3&theater
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 :27.11.18להלן קישורית לציוץ שפורסם ביום 

https://twitter.com/marzel_ba/status/1067480645260255232 

 

 

 

https://twitter.com/marzel_ba/status/1067480645260255232
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 :הבאים הדברים נאמרו בראיון. 7 ערוץב מרזל של ראיון ביוטיוב פורסם 29.11.18 ביום .236

 

 הם, ניצחו הם. פה ניצחו, הרוצחים המחבלים, הערבים, הרב לצערי: "מרזל

, עוקפות לדרכים בורחים אנחנו. פה לנסוע יכולים לא ואנחנו ובנו אב רצחו

 כל את פה לנקות במקום. הבעיה עם מתמודדים לא, מהבעיה בורחים

 את ללמד במקום, חוקית הלא הבנייה כל את פה להוריד במקום, האזור

 הולכים אנחנו, נקיים ולצאת ובנו באב לפגוע אפשר שאי, אפשר שאי הערבים

 ..."בארץ מקום בכל זה ככה. מהבעיה ובורחים

 הכנס עם בכנסת גם מנצחים הם פה ניצחו שהערבים ואחרי: "מראיין

 ?"מפה לצאת, חברון יהודי, לכם... שקורא

 ואנחנו, מתגברת שלהם החוצפה אבל. מנצחים לא הם עדין, זה. טוב: "מרזל

 זו אבל ימין לעצמה שקוראת ממשלה לנו יש. ונסוגים בורחים מקום בכל

 הפושעים מול, הטרור מול והתמודדות ופחד, ונסיגה בריחה של ממשלה

 גם לעבור היום מעיזים שערבים במקום נמצאים אנחנו ולכן, הערבים

 ..."אליי, היהודית ההיסטוריה שהתחילה למקום

 

 :לראיון יתקישור להלן

6yW9k#action=share-https://www.youtube.com/watch?v=hStRM 

 

העמוד הרשמי" פוסט ובו נכתב כי יש  -פורסם בעמוד הפייסבוק "ברוך מרזל  10.12.2018ביום  .237

בלי רחמנות על וכי יש לפעול " "מכאן את האויבלהוציא תנו לנו את הכח לעלות לשלטון, "

 כן נכתב בפוסט כי יש:  .ברור כי הכינוי "אויב" מיוחס לציבור הערבישכ "האויב

 

יחד עם אלו שעוד לא  להוציא מכאן את כל הרוצחים, את אלו שכבר רצחו,"

תנו לנו את הכח לגבות מהם תג מחיר אמיתי וכואב, על כל  הספיקו לרצוח!

 "להוציא להם את החשק לרצוח יהודים! צח יהודי!פיגוע ור

 

 להלן קישורית לפוסט:

https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/photos/a.1457511767832956

type=3&theater/?2325532257697565/ 

 

 העמוד הרישמי" פוסט נוסף בו נכתב:  -פורסם בעמוד הפייסבוק "ברוך מרזל  10.12.2018ביום  .238

את כל הזבל והפסולת, שרוצח אותנו! שיורה עלינו!  נרוקן ונפנה מיו"ש"

 "!זה או אנחנו או הם דוקר אותנו! ושמתפוצץ עלינו!ש

 

https://www.youtube.com/watch?v=hStRM-6yW9k#action=share
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/photos/a.1457511767832956/2325532257697565/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/photos/a.1457511767832956/2325532257697565/?type=3&theater
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 להלן קישורית לפוסט:
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https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/photos/a.1457511767832956

type=3&theater/?2325549727695818/ 

 העמוד הרישמי" פוסט ובו נכתב:  -פורסם בעמוד הפייסבוק "ברוך מרזל  12.12.2018ביום  .239

 

 !בינינו לבין האויבתצביעו אך ורק למפלגת עוצמה יהודית שתפריד ותחצוץ "

, ותגבה מחיר כבד הרתעתי שתוציא מכאן את האויבים צמה יהודיתעו

עוצמה יהודית שתפנה ותהרוס כפרים של  מהמחבלים ומהטרוריסטים!

 "!אויבים ומחבלים ותוציא לאויב את החשק לרצוח יהודים

 

 להלן קישורית לפוסט:

https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/photos/a.1457511767832956

type=3&theater/?2326997544217703/ 

 

, בין העמוד הרישמי" פוסט ובו נכתב -יסבוק "ברוך מרזל פורסם בעמוד הפי 13.12.2018ביום  .240

 : , כךהיתר

 

 ! שתוציא לאויב את החשק לרצוח יהודים"ישראל חייבת עוצמה יהודית 

 !60שלא תאפשר לאויב לדרוך בציר וצמה יהודית ע

עוצמה יהודית שתפנה ותהרוס את הכפר כובר, ותשלח מכאן את חמולת 

 ברגותי אחת ולתמיד!

 !שתגבה מחיר כבד על רצח יהודיםעוצמה יהודית 

 "!עוצמה יהודית שתיצור הרתעה והפרדה בינינו לבין האויב

 

 להלן קישורית לפוסט:

ok.com/Officialbaruchmarzel/photos/a.1457511767832956https://www.facebo

type=3&theater/?2327772330806891/ 

 

פורסם פוסט נוסף בעמוד הפייסבוק של מרזל בו נכתב: "יהודים נרצחים והם  13.13.18ביום  .241

 אנחנו דורשים נקמה! אנחנו דרושים: אויבים החוצה!"מבקשים עוד בניה.. 

https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/photos/a.1457511767832956/2325549727695818/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/photos/a.1457511767832956/2325549727695818/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/photos/a.1457511767832956/2326997544217703/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/photos/a.1457511767832956/2326997544217703/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/photos/a.1457511767832956/2327772330806891/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/photos/a.1457511767832956/2327772330806891/?type=3&theater
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פוסט הכולל תמונה העמוד הרישמי"  -הפייסבוק "ברוך מרזל פורסם בעמוד  17.12.2018ביום  .242

 : הנושאת את הכיתוב הבא

 

לעילוי  מחבלים מתים 2000היינו צריכים להדליק "הבוקר בגבעת אסף 

יוסף הי"ד וסמל יוסף כהן הי"ד -נשמת הקדושים והטהורים סמל יובל מור

 אם אתם בעד, מקומכם איתנו בעוצמה יהודית". 

 

 להלן: שמלל הלתמונה צורף 

 

יקבור יהודים! מי שלא יצביע עוצמה יהודית  -"מי שלא יהרוג מחבלים

 יצביע לחמאס, לטרור ולשכול!".  –בבחירות הבאות 

 

 :17.12.2018ישורית לפוסט מיום להלן ק
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https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/ 

 

פוסט הכולל תמונה העמוד הרישמי"  -הפייסבוק "ברוך מרזל פורסם בעמוד  18.12.2018ביום  .243

 של דחפור חוצב בקרקע ולידו הכיתוב: 

 

!". לצד המחבל גר שבו הכפר כל את תיישר יהודית עוצמה ככה בדיוק"

ואם יקום איזה שופט או פרקליט להפריע, התמונה נכלל בפוסט גם המלל: "

  רק ככה בדיוק ניצור פה הרתעה!" נהרוס גם את הבית שלו!

 

 

 :18.12.2018להלן קישורית לפוסט מיום 

https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/photos/a.1457511767832956

type=3&theater/?2330764737174317/ 

 

https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/photos/a.1457511767832956/2330764737174317/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Officialbaruchmarzel/photos/a.1457511767832956/2330764737174317/?type=3&theater
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 הבחירות לקראת יהודית עוצמה של בכנס נואם מרזל אהנר בו סרטון פורסם 6.1.2019 ביום .244

 :(0:24)דקה: במצרים ישראל בני על מרזל אומר, היתר בין. לכנסת האחרונות

 

 בעם ופוגע ישראל עם את ומשעבד אשם מי שאומר אויב קם כאשר, רבותיי"

 מתנגן הוא ברוך הקדוש של שמו, מקבל שהוא ומכה מכה כל אז, ישראל

 כאן וגם. שיותר כמה באויבים להכות צריך, ולכן. השם קידוש זה. בעולם

 500 שיורים, שמגמגמת ממשלה עם כאן נמצאים אנחנו כאשר, ישראל בארץ

 לראות... צריכים אנחנו אז, הטילים את מכילים והם, ישראל לכיוון טילים

 ממצרים לומדים שאנחנו הראשון הדבר אז. להם לתת צריך מכות כמה

 ולהכות להכות להפסיק ולא ולהכות ולהכות ולהכות! להכות צריך שאויבים

. שמם יימח האלה הערבים לאויבים ניתן מכות שיותר כמה! ולהכות ולהכות

 ויתקדש יתגדל הוא ברוך הקדוש של שמו כך, בהם נכה שיותר כמה

 ..."בעולם

 

 :הכסף יבוא מאין ומסביר יהודית עוצמה של הכלכלי המצע על מרזל מדבר בהמשך נאומו,

 

 עשרות יתפנו, באויב לטפל נסיים כאשר. באויבים מטפלים אנחנו כמובן אז"

 לביטחון לדאוג כדי... אותם מבזבזים אנחנו שהיום שקלים של מיליארדים

 ...מבפנים עלינו האויב של השתלטות למנוע כדי. בארץ היהודים של

 נדאג אנחנו. לאויב הולך הלאומי הביטוח של מהכסף 60%, היום רבותיי

 כמו יהודית מדינה פה נעשה השם ובעזרת, שצריך למי יגיע הזה שהכסף

 ".ריךשצ

 

 חולקו האירוע במהלך, במקום שצולמו נוספים ובסרטונים, זה בסרטון שמופיע כפי

 דקה" )עכשיו טרנספר, איתם קיום דו אין" הכיתוב עם יהודית עוצמה של סטיקרים

00:35) 

 

 :לסרטון יתקישור להלן

https://www.youtube.com/watch?v=c93OskDqDmE 

 

 שיתף מרזל בעמוד הפייסבוק שלו את עקרונות עוצמה יהודית: 8.1.19ביום  .245

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c93OskDqDmE
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 רמבהי בראיון. לכנסת הבחירות רקע על מרזל ברוך עםבאנגלית  ראיון פורסם 13.2.2019 ביום .246

 בתוך. בישראל שיש האויבים לכל פתרון שמציעה היחידה המפלגה היא יהודית עוצמה כי מרזל

 העם את להרוס ורוצים היהודי העם של אויבים הם הערבים מן רבים כי מרזל מציין כך

 מרזל. , לעוצמה יהודית יש פתרון ולכן רצים לכנסתהאלה באויבים להילחם עלינו וכי, היהודי

 בטרור תומכים מיליוני ישנם עוד כל ישראל בתוך ושלום שקט לנו שיהיה סיכוי אין כי מציין

 של האדמה שכל בדתם שמאמינים כאנשים האלה המיליונים את ומתאר טרור ובארגוני

 מאמינים מיליונים אותם כי טוען מרזל. להם שייכת - שבע ובאר חיפה, אביב תל כולל, ישראל

 ממשיך מרזל. קיום זכות ולא למדינה זכות לא אין היהודית ושלדת כובשים הם שהיהודים

 לחיות יכולים איננו אנחנו, ומיליונים רבים מאמינים בכך, בכך מאמינים הם עוד שכל ואומר

 מחוץ יהיו שהם היא שלום איתם להשיג היחידה הדרך ולכן בישראל חופשיים כיהודים

 .מישראל
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 כלפיי רק תקף שזה מרזל עונה, ישראל ערביי כל כלפיי תקף זה האם המראיין לשאלת

 .אויבים הם שרובם יודע הוא כי מוסיף אבל, אויבים

 

 :בראיון מרזל ידי על שנאמרו כפי הדברים להלן

Interviewer: Baruch, why are you running for Knesset?  

Baruch Marzel: Well, Otzma Yehudit is running for the Knesset because we 

need one party that gives the solution for the enemy that we have in Israel and 

doesn’t give up one inch - not of the land of Israel, not of Torah, and not one 

inch of the love of the Jewish people.  

Interviewer: And the other parties on the right, like the New Right Party of 

Naftali Bennett and the Jewish Home - Bayit Yehudi Party of Rabbi Peretz and 

the National Union Party of Betzalel Smotrich are not right wing enough?  

Baruch Marzel: Well, they… they are good people but they aren’t determined 

not to give away one inch of what we believe in, and none of them is giving a 

solution to the problems that we have here: a lot of Arabs that are enemies of 

the Jewish people, want to destroy the Jewish people, with these enemy we 

have to fight, and we have the solution and that’s why we have to run.  

Interviewer: So what is the solution to the Arabs inside Israel, and… 

Baruch Marzel: I believe that if the State of Israel decides that there is no way 

we will have quiet or peace inside Israel as long as we have here millions of 

supporters of terror… millions of Hamas supporters, PLO supporters, and 

people with belief in their religion that all the land of Israel, including Tel Aviv, 

and Haifa, and Beer Sheva, is theirs, is waqf land, it’s land that belongs to the 

Muslims, and we are occupators, and we’re… the Jewish religion doesn’t have 

a right to have not a state, not an existence, and we cannot live free Jews in the 

land of Israel. As long as they believe in this, and so many millions of them 

that think this way, the only way to have peace with them is by having 

them out of Israel…  

Interviewer: Yeah, how would you bring it about? Would it apply to all Arabs 

in Israel or only those who express such views?  

Baruch Marzel: Only the enemies. I know that the majority of them are 

enemies, but not all of them. I’m not including 100% of them.  

 

 :לראיון יתקישור להלן
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https://www.youtube.com/watch?v=bNpkJ8geQLM 

 

, ושותף על ידי 21.02.19 7, שודר בשידור חי בפייסבוק של ערוץ 7ראיון של ברוך מרזל לערוץ  .247

 מרזל בפייסבוק האישי שלו. 

 

"אני חושב שהחברה הישראלית לא צריכה לחשוב רק על העיתון של מחר, אנחנו צריכים  21:00

להתמודד עם הסכנות שיהיו פה עוד דור, בעוד שתי דורות, ולחשוב על פתרונות לחפש איך 

והם על , כל כך הרבה אויבים לא יהיה שקט 'כי כל עוד יהיו פה אויביםפותרים את הבעיות, 

 יש פה מלחמה לאומית מלחמה דתית"ם לתת לנו שיהיה לנו מדינה, פי דתם אסור לה

 

: "עובדה שהיום קרוב לשלושים שנה אחרי שהרב כהנא נרצח, עדיין כל עם ישראל יודע  23:40

מי זה הרב כהנא, ואנשים גדולים ודגולים ראשי ממשלות תצא לרחוב תגיד את השם שלהם, 

זה מראה שהיה איזה רחוב כזה באיזשהו מקום, אז  אנשים לא יודעים מי זה, אולי יודעים יש

משהו מיוחד ברב כהנא, והרב כהנא הביא לנו מסר של אהבת ישראל, שאנחנו צריכים לחזור 

 'הרב כהנא כעס 'לחיים של היהדות האורגינלית של התורה, הכול שאנחנו כתבנו כהנא צדק

 אין שום דבר שלי הכול זה מהתורה" -אמר לנו 

 

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/394794 

 

 בבית קבוצה בפניבאנגלית  מדבר מרזל נראה בו סרטון Youtube לאתר הועלה 1.5.2019 ביום .248

 :ואומר 1929-ב בחברון שבוצע הטבח על מספר, היתר בין. בחברון העתיק היהודי העלמין

 

 הציונות, ישראל מדינת הייתה לא, שנים 90 לפני, התחילו האלה כשהמהומות - 1:28 דקה

 הייתה לא - כהנא היה שלא להגיד נהג כהנא והרב כבושים שטחים היו לא, קטנה הייתה

 משלהם אנשים לשלוח בחברון ליהודים הציעה כשההגנה. יהודים להרוג בשבילם סיבה

 בחיים זה כאן. הערבים את יעצבן רק זה, זה את תעשו אל - אמרו הם, המהומות את לעצור

 היו אנשים אז... יקרה לא בחיים זה, הערבים עם קיום בדו חיים אנחנו כאן, יקרה לא

 לכל הלוואות שנותן ובנק בחינם רפואי טיפול שנותן חולים בית להם שיש שבגלל בטוחים

, כאן התחילו וכשהמהומות. לעולם יקרה לא זה, הערבים עם מיודדים מאוד והם, הערבים

 .להרוג והתחילו לבית מבית עברו הם

... טובה כך כל לא שלי האנגלית... איתם מתמודדים שאנחנו חיות הם אלה - 5:45 דקה

 שהם חושב לא אני, איתם חי אני. הערבים כלפי מרגיש אני מה לבטא מנסה אני אבל

 לא שאני 1%-ל רע מוניטין נותנים 99% אבל, שכולם אומר לא אני. דבר אותו הם, השתנו

 (צוחק הקהל) עליו יודע

 יהודים שהם בגלל רק שנטבחו יהודים של הקברים ליד כאן עומדים אנחנו - 6:40 דקה

 שהם זה מלבד זאת לעשות סיבה להם הייתה שלא ערבים ידי על ברוטלי באופן, בחברון

תראו מה  ...עושים שערבים כמו באכזריות זה את עשו הם זה את עשו וכשהם. יהודים

 הם מה שתדעו אז ....מצרים, טוניס, כווית, עירק, בסוריה, הם עושים אחד לשני בלבנון

https://www.youtube.com/watch?v=bNpkJ8geQLM
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/394794
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 יהיה פעם שאי שחושב מי לכל אנדרטה זה, מצבה זה כאן אז. לידיהם ניפול אם לנו יעשו

 יהיה לא - כל אחד למשפחתו ולהגיד לצאת צריכים אנחנו ומכאן. ערבים עם קיום דו לנו

 שלנו האויבים כל את לזרוק חייבים ואנחנו ערבים עם קיום דו מעולם היה לא, לעולם

 .השם בעזרת. מכאן

 כספות בתוך המכפלה במערת שמורים התורה שספרי כך על מדבר מרזל - 25:56דקה 

 שמו הם, האלה התורה לספרי קילומטר 200 להתקרב ערבי לאף לתת לא במקום - ואומר

 הצבא הנהגת, הצבא. בחברון לנו שיש גדולים הכי הכי המאבקים אחד וזה. בכספות אותם

 מה נראה. בכספות יהיו שהערבים רוצים ואנחנו, בכספות אותנו לשים רוצים והממשלה

 ....התוצאות יהיו

 

 :בסרטון נשמעים שהם כפי הדברים להלן

05:45 - that’s what’s called in the Torah אדם" "והוא יהיה פרא . These are animals, 

that we are dealing with. People…  

Man in background: you’re offending animals! 

Woman in the crowd: Animals don’t do that!  

Baruch Marzel: Ok, I say slicha to the animals, slicha to the animals! Ok, sorry 

animals, I didn’t say… Well, my English isn’t so good but I try to express what 

I feel about the Arabs, and I live with them, I don’t think they have any 

changed, they are the same. I’m not saying that everyone, but 99% are giving 

a bad reputation to the only percent that I don’t know… [laughter from the 

crowd]  

6:40 - Baruch Marzel: so here we are standing next to the graves of 67 Jews 

that were massacred only because they are Jews, in Hevron, brutally, by Arabs 

that didn’t have a reason to do it but because they are Jews. And when did it, 

they did it viciously, like Arabs do. Rav Kahane used to tell us: look what they 

do to each other in Lebanon. Now we could say: look what they do to each 

other in Lebanon, Syria, Iraq, Kuweit, Tunis, Egypt, and every country, and 

they’ll do, you know what they’ll do to us if we fall in their hands. So, this 

thing is Matzevah, is אנדרטה for anyone who will think that ever we will have 

coexistence with Arabs. And from here, we have to come out and tell each one 

to his family: there will never could be, there never was a coexistence with 

Arabs, and we have to throw all our enemy out of here. Ezrat HaShem!  

25:55 - Baruch Marzel: Instead of not letting any Arab coming close to hundred 

kilometers of the Sifrei Torah, they put them in a safe, and that’s one of our 

biggest, biggest battles we have in Hevron, the army, the leadership of the army 
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and the government wants to put us in safes, and we want to… the Arabs be in 

safes. We’ll see what the results that we’re going… [end of video] 

 

 :טוןלסר יתקישור להלן

https://www.youtube.com/watch?v=DJPIBKESSz0 

 

 כלפי ץ"בג של החריפה בביקורת שעסקה כתבה, הטוויטר ברשת מרזל שיתף 8.5.2019 ביום .249

 כי וכתב לכתבה התייחסותו את הוסיף מרזל. המסתננים בסוגיית הטיפול בעניין הממשלה

 ".היהודית המדינה של ביותר הגדול האויב" הוא ץ"בג

https://www.youtube.com/watch?v=DJPIBKESSz0
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 להלן קישורית לפרסום ברשת הטוויטר:

https://twitter.com/marzel_ba/status/1126025543076450305 

 
 הדברים הבאים: את מרזלאומר בו  פייסבוקפורסם סרטון ב 10.5.19ביום  .250

 משתתף למרזל: "תשיג לו קרקע בחברון" - 1:45דקה 

להוציא ערבי, להיכנס בפנים. כל אחד שמוציא ערבי,  –מרזל: "חברון, יש דרך אחת להשיג 

 הבית שלו."

מרזל מדבר על כך שיש הזכות לחיות במדינה משלנו ולה גישה למערת המכפלה  – 6:13דקה 

מר: "הרביי אמר שאפילו אסור לדבר על ויתורים. כל פעם שדיברו על ויתורים היו ואו

בכל זאת יש פה עדין ארץ שהיא לא נקייה. לא נקייה. איך שלח לי פיגועים... מה עושים? 

אחוז מהערבים עושים שם רע לאלה של האחוזים שנשארו  98%-היום הודעה מישהו, ש

 מהערבים."

צריך לדבר על ויתורים. שהם יוותרו על המקום שלהם ויסתלקו קריאה ממשתתף: "ברוך, 

 מפה! שיסתלקו מפה!"

מרזל מצביע על המשתתף וצועק: "בדיוק! בדיוק!... אח שלו הגיבור, אח שלו הגיבור 

ערוב. זרקו אבנים... שנייה אחת -מת)??( עם אלה ביד... אני פעם הלכתי עם אח שלו ליד אל

אני הייתי צריך לעזור, אני אתן ליהודי לבד . ונתן... טיפל... לא עברה הוא יצא עם האלה..

לגמור את כל המצוות? הלכנו יחד! וגם יחד שיתפנו פעולה ועשינו את מה שצריך לעשות 

 של זורקי האבנים..."אנשים לרכוש של ה

 

 להלן קישור לסרטון:

/https://www.facebook.com/100026649613459/videos/310185773213074 

 פרסם מרזל ברשת הטוויטר את הדברים הבאים: 17.5.2019ביום  .251

 

 "השמאל אוכל את הלב וצועק כהנא חוזר.

 את הפה הוציאו אותו מהכנסת ואת כך מחוץ לחוק. הם רדפו אותו סתמו לו

 !!!"ועדין עם ישראל אוהב את כהנא ויודע שהוא צדק

 

 להלן קישורית לפרסום ברשת הטוויטר:

https://twitter.com/marzel_ba/status/1129271773424422917 

 

בשם: "כלכלה  7פרסם מרזל בחשבון הטוויטר שלו מאמר שפורסם באתר ערוץ  22.5.19ביום  .252

 זהירות שביר!". יחד עם שיתוף המאמר כתב מרזל:  –יהודית וישראלית 

 

חלק גדול מהגויים המאמר מתחיל טוב אבל שוכח להתייחס לעובדה ש"

מצוות ולא כמו כן יש בארץ הם אוייבים ואוייב ברור שאסור לפרנס. 

 ".תחונם שפרנסה נותנת לאוייב חניה בקרקע

https://twitter.com/marzel_ba/status/1126025543076450305
https://www.facebook.com/100026649613459/videos/310185773213074/
https://twitter.com/marzel_ba/status/1129271773424422917
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 להלן קישור לפרסום:

https://twitter.com/marzel_ba/status/1131122140164579328 
 

יהודית. בכנס, נאמו ראשי המפלגה נערך בירושלים כנס בחירות של מפלגת עוצמה  4.7.19ביום  .253

בנציון גופשטיין, מיכאל בן ארי, ברוך מרזל ואיתמר בן גביר. במהלך נאומו של מיכאל בן ארי  –

 הוא אמר את הדברים הבאים:

  

"אנחנו מוותרים על האויבים שלנו, את האויבים שלנו אנחנו רוצים ליישב 

ופן אישי, אותי פסלו מחדש בארצות המוצא שלהם, אני אומר את זה אגב בא

לא אמרו לי שעל  על זה אז זה רק דעתי מבחינה זאת, אני יכול להגיד את זה...

 זה פסלו אותי". 

 

", ובן ארי גם אני אומר את זהמרזל צועק לבן ארי מהקהל: "בסרטון ניתן לשמוע את ברוך 

 "         מה אמרת...גם אתה אומר את זה ברוך? על זה פסלו אותי הם אמרו לי ל"משיב לו בחיוך: 

             

בה נכלל  7באתר האינטרנט של ערוץ  4.7.2019להלן קישורית לכתבה שפורסמה ביום 

 סרטון המתעד את האמור לעיל:

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/406502 

 

מכל האמור עולה שמרזל נוהג להסית לגזענות באופן עקבי ומתמשך. מרזל אינו מסתיר את  .254

( 99%)דעותיו הגזעניות וחוזר ומצהיר כי יש לגרש את כלל הערבים, מתייחס לרובם המוחלט 

כאל אויבים שיש להעיפם מכאן, מבהיר כי אין, לא היה ולא יהיה כל דו קיום עמם, קורא לאי 

ומשווה אותם  מכנה אותם "חיות" ,יטול מדיניות של העדפה מתקנתהעסקה שלהם ולב

 .לפסולת שיש להשליך

 

דבריו של מרזל עולים בקנה אחד עם התיאור של הנשיאה חיות את דבריו הגזעניים של בן ארי,  .255

"אין מדובר ב"פליטת פה" בעידנא דריתחא אלא  שהביאו לפסילת מועמדותו אך לאחרונה:

בסדרה רצופה ועקבית של אמירות המבטאות שנאה ובוז כלפי האוכלוסיה הערבית בכללותה, 

https://twitter.com/marzel_ba/status/1131122140164579328
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/406502
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כמי שלכאורה מבינה רק אלימות, כמי שלא ניתן לחיות עמה בדו קיום ולכן יש לגרשה, וכמי 

 (42)פסקה  שמקבלת זכויות סוציאליות שונות "על חשבוננו"."

המטה למאבק ענין התבטאויות שנאמרו לאחר  50-למעלה מיושם אל לב כי לעיל פורטו  .256

התבטאויות שהובאו בקולו או התבטאויות מעמוד הפייסבוק או חשבון הטוויטר של  –בגזענות 

)שהובאו אז בפני ועדת הבחירות( טען מרזל שדבריו  , בענין המטה למאבק בגזענותכזכורמרזל. 

אין הוא יכול  –נוכח התשתית הראייתי הרחבה שנפרשה לעיל  –כי כעת  בריהוצאו מהקשרם. 

 יפים לענייננו דבריו של השופט רובינשטיין באותו עניין:לטעון זאת. 

מרבית הראיות העומדות לפנינו כעת הן מן התקופה שלאחר 

הצהרתו הקודמת של מר מרזל. מכך ניתן ללמוד, כי המשקל שיש 

בפני הועדה ובפנינו נמוך מזה שניתן לה ליתן להצהרותיו של מרזל 

טיבי, וזאת בעיקר נוכח הרושם הנוצר, לפיו מר מרזל עצמו  בעניין

אינו מעניק משקל של ממש להצהרותיו שלו, ואינו מוצא קושי 

לומר דבר אחד במרחב הציבורי ולטעון אחרת בפורום הפורמלי 

 ..והמשפטי, וחוזר חלילה.

בליבוי יצרים שיטתי כנגד הציבור הערבי, קורא ומעודד ביצוע מעשי ברי אפוא כי מרזל עוסק  .257

 אלימות ומזלזל בעיקרי הדמוקרטיה ולפיכך מתקיימות בעניינו עילות הפסילה.

 

 בנציון גופשטיין

 עיקרי הדברים

ארגון שמתאר את כל הערבים כאויבים –גופשטיין הינו המייסד והרוח החיה מאחורי ארגון להב"ה  .258

לפתות את בנות ישראל ואז להתעמר ולהתעלל בהם, ארגון שנוקט בשיטות אלימות הזוממים 

 ובהטלת טרור על זוגות מעורבים ועל הציבור הערבי.

 "מפטרים היום את המחבלים של מחר" – ותגופשטיין קורא לאי העסקת ערבים תחת הסיסמא .259

 ".ו"לא טוב שההגה בידיים של מוחמד

אל תתנו " כל מגע בין האוכלוסיות:ל יהודים וערבים כדי למנוע גופשטיין קורא להפרדה מוחלטת ש .260

לבנות שלכן לעבוד ברמי לוי. זה מאוד מסוכן. אל תתנו לבנות שלכן לעבוד עם ערבים... למען הבת 

 ."שלכן אל תתנו לה לעבוד שם

  :כנגד ערבים התבטאויות שמצדיקות מעשי רצח ואלימות .261

והתקשורת עושים פה לינץ' לנערים יהודים שאני לא יודע בדיוק מה קרה אבל  המשטרה" .א

להערכתי מה שקורה יום יום, נערות יהודיות מותקפות על ידי ערבים ואין להם למי 

כנראה שכאן הנערים הרימו את הם פונים למשטרה והמשטרה לא מתייחסת. לפנות. 

ה צריכה לעשות, עשו דין הכבוד היהודי מהרצפה, ועשו את מה שהמשטרה היית

 ".בפורעים הערביים שהטרידו את הבנות היהודיות

על ידי הכתב אם יש במקום מלצרים פלסטינים.  גופשטייןנשאל  גופשטייןחתונת בתו של ב .ב

בוא : "גופשטיין הוסיף "העבודה העברית"אחרי שהסביר שהחתונה מתקיימת על טהרת 

נגיד שאם היה פה מלצר ערבי הוא לא היה מגיש את האוכל". בתגובה שאל הכתב: "אז 
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 הקרוב חולים הבית את מחפשהיה  הואמה הוא היה עושה?" וגופשטיין השיב בחיוך: "

 ". לי נראה

שנה לרצח של המנהיג שלנו מורנו ורבנו הרב מאיר כהנא הי"ד.  25"התבטאויות בגנות דו קיום:  .262

... את זה, אין דו קיום איתם אין דו קיום איתם, היום כולם מביניםאמר קרה אחד לאחד, מה שהוא 

 "... הוא לימד ואנחנו נעשה

 התבטאויות המתארות את כלל הערבים בצורה בזויה ושלילית:   .263

לא עובר יום שאותו ישמעאל לא מנסה  –גם היום אנחנו רואים את ישמעאל 'מצחק' " .א

אין יום שאותו ישמעאל לא מנסה להטריד ולאנוס . גם מצליחלרצוח יהודים, ולצערנו 

בנות יהודיות. והם הורסים לנו את מדינת ישראל, בכך שהם מכניסים פה תרבות של 

את כל זה שרה ראתה והבינה כבר אז ואמרה לאברהם גרש .. רצח, גניבה ואונס.

 ".האמה הזו ואת בנה. אין להם מקום כאן בארץ ישראל

במאות זוגות של נערות שיצאו עם ערבים וזה נגמר בהכאת האישה  אנחנו מטפלים" .ב

ובדברים חמורים יותר. אנשים ישאפו להיות כמו אותו זוג מעורב שנראה אולי נחמד 

 ."אבל לצערנו אנחנו מכירים את הסיפורים האלה שנגמרים לרוב באלימות קשה

 

של גופשטיין בגין הסתה על העמדתו לדין  2017היועץ המשפטי לממשלה החליט בנובמבר  .264

. כתב להלן( נ"ז)ראו נספח  לגזענות, הסתה לאלימות, הסתה לטרור ושיבוש הליכי משפט

 .שום עומד להיות מוגש בקרוביהא

 

 פירוט התבטאויותיו של גופשטיין

 תקריות בעשרות מעורב והיה כהנא של דרכו ממשיכי על נמנה אשר קיצוני ימין פעיל הינו גופשטיין .265

 פיגוע לביצוע חשד בגין גופשטיין נעצר השאר בין. לדין והועמד נעצר אף מהן חלק בגין אשר אלימות

נועם פדרמן ובן ציון גופשטיין נ'  3280/94בג"ץ ) סדר והפרות ערבים של ברכוש חבלה, תקיפה, ירי

  (.באזור יהודהאלוף מפקד כוחות צה"ל 

 
מקושר לישיבת הרעיון היהודי, מיסודו של מאיר כהנא, ואף מעביר בישיבה שיעורים  גופשטיין .266

מקצת מן הדרשות שנושא לפעילי להב"ה בימי חמישי בערב טרם צאתם לפעילות במרכז ירושלים. 

גופשטיין בישיבה מופיעות באתר האינטרנט שלה: 

http://www.jewishidea.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=619532 

 
לערך כאשר מספר גופים אשר עסקו ב"הצלת בנות ישראל"  2009ארגון להב"ה הוקם בשנת  .267

בהתבוללות בארץ על למלחמה -התאחדו עם "המטה העולמי להצלת העם והארץ" להקמת "ארגון

 החיה הרוח את ומהווה הארגון ל"כמנכ מציג עצמו, הקודש. גופשטיין הוא מי שעומד בראש הארגון

דרך יצוין כי מי שמבקש ליצור קשר עם להב"ה באמצעות הטלגרם, טוויטר או אינסטגרם מגיע . בו

  –לחשבונות האישיים של גופשטיין ה אתר להב"

 
 https://www.instagram.com/bntsygvpshtyyn/ -באינסטגרם 

 https://t.me/benziyongopshtein -בטלגרם 

https://www.nevo.co.il/PsikaSearchResults.aspx
https://www.nevo.co.il/PsikaSearchResults.aspx
http://www.jewishidea.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=619532
https://www.instagram.com/bntsygvpshtyyn/
https://t.me/benziyongopshtein
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שם המשתמש של גופשטיין בטוויטר הוא )  tter.com/kahane_zadakhttps://twi -ובטוויטר 

 "כהנא צדק"(

 ה חד הם.גופשטיין ולהב" –דהיינו 
 
 

כארגון לגיטימי שכל מטרתו היא מלחמה בהתבוללות, מטיף   להב"העל אף ניסיונותיו להציג את  .268

גופשטיין, לשנאת ערבים, תוך כדי הפחדה והסתה על בסיס גזעני ותוך עידוד אלימות. המסר של ו

, שבסיסו במשנתו של הרב מאיר כהנא, הינו כי ערבים הם אויבי ישראל ומגע עמם יגרום גופשטיין

 לאסון. כך אומר גופשטיין באתר להב"ה:

לאחר שעם הפעילות שפעלתי  למניעת התבוללות בארץ הקודש–  ארגון להב"ה הקמנו את"

ל"הקדים תרופה למכה", להגיע לבנות לפני שהן   למען הצלת בנות ישראל הרגשתי בצורך

מגיעות לכפרים. ולעשות הכל שלא יגיעו להתבוללות ע"י העלאת המודעות לסכנת ההתבוללות, 

יקות לנסות ולהתריע על ההתבוללות במקומות בהם היא נפוצה: סופרמרקטים וחנויות המעס

 ...בני מיעוטים, בנות המשרתות שירות לאומי ביחד עם גוים, חופי הים ובמקומות בילוי בערים

אנחנו לא מחכים לקריאת עזרה של הבנות אלא מגיעים אליהם לפני.. ברגע שאנחנו מקבלים 

ברוב המקרים הפרטים האפשריים על אותה הבחורה,  כלאת הידיעה אנחנו פועלים לגלות את 

משתפות פעולה ולא רוצות להפסיק את הקשר ולכן אנחנו מפעילים פעילים שאנו  הבנות לא

קוראים להם "קוסמים" שמגיעים לאותה הבחורה במקומות הלימודים או העבודה שלהן 

 .ומשכנעים אותן לעזוב את הגוי

´ קרבן´אנו מפעילים בשטח אנשי מקצוע רבים אשר תפקידם להלך ברחוב ולזהות את ה

נופל ברשת. או אז מתחילה העבודה הקשה של השכנוע, אנחנו מסבירים לאותה בטרם הוא 

בחורה מדוע לא כדאי לה לקשור קשר שכזה, ומה המחיר שתצטרך לשלם במידה ולא תקשיב 

 ."לעצתם

-https://www.leava.co.il/%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%95%d7%9f

-%d7%9e%d7%a0%d7%9b%d7%9c-d7%a2%d7%9d%

/d7%9c%d7%94%d7%91%d7%94% 
 

 .לתיק הראיות 'כנספח להראיון עם גופשטיין מאתר להב"ה מצורף 
 

מתרחשת על פני זירות רבות באמצעות כרזות, עלונים, כנסים,  ה וגופשטיין"של להב הסתהה .269

 ברשת נרחבשימוש  נעשה האחרונות בשנים כאשר, הפגנות, תהלוכות וקריאות במרחב הציבורי

, אתרי )לפני שנסגר דף הפייסבוק של גופשטיין( פייסבוק דפי באמצעות ובפרטוהסלולר  האינטרנט

היישומון ובאמצעות חשבון היוטיוב של גופשטיין(  )לפני שהוסר youtubeאינטרנט, ערוצי 

Instagram  ,  Whatsapp וטלגרם . 

 

הארגון עושה שימוש בקבוצות ווטסאפ על מנת להעביר לפעילים פרטים של ערבים שלכאורה  .270

מקיימים קשרים עם יהודיות, תוך קריאה לצאת ולאיים עליהם. ראו למשל צילום מקבוצת 

 :19.10.16ביום  2ורעננה, שהופיעה בכתבה בחדשות  יההווטסאפ של להב"ה בהרצל

 
58cd98a0e6bd751004.htm-q4_2016/Article-israel/local-http://www.mako.co.il/news 

https://twitter.com/kahane_zadak
https://www.leava.co.il/%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%a0%d7%9b%d7%9c-%d7%9c%d7%94%d7%91%d7%94/
https://www.leava.co.il/%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%a0%d7%9b%d7%9c-%d7%9c%d7%94%d7%91%d7%94/
https://www.leava.co.il/%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%a0%d7%9b%d7%9c-%d7%9c%d7%94%d7%91%d7%94/
http://www.mako.co.il/news-israel/local-q4_2016/Article-58cd98a0e6bd751004.htm
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 לתיק הראיות. אכנספח ל"מצורפת  19.10.16הכתבה מיום 
 
 

, תקווהפתח  –בסניפים בערים שונות כגון  ומתהדר מפעיל מתנדבים בכל רחבי הארץ,להב"ה ארגון  .271

כדי לחשוף  לפנותאליו ניתן , "מלשינון" הארגוןכן הפעיל באר שבע, רעננה, אילת ומקומות נוספים. 

 . או כדי לחשוף יהודים שמכרו דירות לערבים קשרים של יהודיות עם ערבים

בראשות גופשטיין מארגנים ומשתתפים מספר פעמים בחודש בעצרות ובצעדות ארגון להב"ה פעילי  .272

. ללבות את השנאה וההסתה כלפי הציבור הערבי בישראלבהן נקראות קריאות מסיתות במטרה 

ל עוברי אורח שכל פשעם שהם אירועים אלה, מתדרדרים לעיתים קרובות לתקיפות אלימות ש

  .ערבים, בין אם התרועעו עם נשים יהודיות ובין אם סתם עברו ברחוב

מהווים  ,מזה שנים מספר, דפי הפייסבוק ואתר האינטרנט המפורט של הארגון ושל העומד בראשו .273

אתר האינטרנט רווי תכנים מסיתים וגזעניים, שכל כר פורה להפצת משנתם הגזענית לקהל רחב. 

מטרתם לצייר את הציבור הערבי כחורש רע וכמי שיש לפעול כנגדו בכל האמצעים האפשריים. 

 מדבקות המופיעות באתר ומחולקות על ידי פעילי הארגון:פליירים ולהלן תמונות של 
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העמוד הרשמי" לו היו עשרות אלפי  –גופשטיין בעבר הפעיל גופשטיין עמוד פייסבוק בשם "בנצי  .274

  בשל תכני ההסתה שהיו בו.לצמיתות עוקבים אולם העמוד נסגר 

פרויקט דו"ח השנאה של קרן ברל כצנלסון, אשר בחן התבטאויות מחוללות שנאה ברשת האינטרנט  .275

 וארבת"ה להב ארגון את הכתירדו"ח בו  2016בכלל וברשתות החברתיות בפרט, פרסם ביולי 

," ביחד עם העמוד של  "הצל". בדו"ח ערבים נגד ברשת ביותר הגדול השנאה"מחולל  המפוקפק

.  בין איש 200,000-התכנים המפורסמים על ידי גופשטיין וארגון להב"ה מגיעים לכצוין עוד כי 

 ממצאי הדו"ח:

  דקות עולה התבטאות פוגענית כנגד ערבים בעמודי להב"ה )סה"כ  6בכל

 התבטאויות בשנה(.  90,000

  דקות עולה קריאה לאלימות כנגד האוכלוסייה הערבית בעמודי  27בכל

 להב"ה.

  מכל מה שמתפרסם בעמודי להב"ה הוא שיח שנאה, קללות  50%כמעט

 והתבטאויות אלימות.
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 55ת פוגעניות נגד ערבים מדי יום, מתוכן התבטאויו 250"ה להב בעמודי 

 קריאות לאלימות נגד ערבים מדי יום.

 של השנאה חשפורסם על ידי פרוייקט דו" 2016לדו"ח "להבה נגילה" מיולי  קישורית להלן
  :כצנלסון ברל קרן

http://hasata.berl.org.il/?p=528 
 

 לתיק הראיות. בכנספח ל""ח מצורף הדו
 

בהנהגת גופשטיין, מתכנסים פעילי הארגון באופן סדיר, כמעט מדי ערב יום חמישי )למעט מועדים  .276

 –חריגים(, בכיכר ציון במרכז ירושלים כשהם נושאים את דגל הארגון ולבושים במדי הארגון 

חולצות שחורות שעליהן מודפס בצהוב סמל הארגון ושמו וכן הכיתוב "משמר הכבוד היהודי" 

ומחלקים עלונים ומדבקות בעלי תכנים מסיתים וגזעניים. לעתים קרובות מקיימים המשתתפים 

צעדות בשעות הלילה בלב אזור הבילויים בעיר, למשל בין כיכר ציון לכיכר החתולות, תוך קריאת 

"מוחמד לא נביא, הוא סתם אחותי זה לא הפקר",  !ערבי תיזהר"כגון גזעניות ומסיתות סיסמאות 

 . מסיתות וחמורותערבי", "בנות ישראל לא לישמעאל", "מוחמד מת" ועוד קריאות 

 כשגופשטיין במרכז: 2019ראו למשל תמונה מאתר להב"ה שמראה את ההתכנסות מסוף יולי 
 

 
ארגון במהלך או לאחר ההתכנסויות הללו, אחר ערבים, מטרידים ה מזומנות תרים פעילי לעיתים .277

מדובר ולעתים קרובות תוקפים אותם בפראות. ראש הארגון, גופשטיין, נוכח על פי רוב במקום. 

בהפגנת נוכחות קבועה במרכז ירושלים, אשר מטרתה לזרוע שנאה ומדון כלפי הציבור הערבי, 

 בערב חמישי בימי שבו מצב נוצר המרחב הציבורי. לעורר אימה בקרב ציבור זה ולהדירו מן

 גופשטיין ידי על יותקפו פן, העיר במרכז להסתובב ירושלים של הערבים תושביה חוששים

 .ופעיליו

http://hasata.berl.org.il/?p=528
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 סרטונים בהם מובאו עדויות של ערבים שהותקפו על ידי פעילי להב"ה:ראו  .278

lWQ58-https://www.youtube.com/watch?v=dMMiq 
https://www.youtube.com/watch?v=LfI9FDxWqgU 

 

אחרות לארגן בהן אירועים דומים,  הארגון והעומד בראשו אף מדרבנים פעילים בערים פעילי .279

לרבות הפגנת נוכחות במרחב הציבורי והקמת דוכנים לחלוקת עלונים ומכירת מוצרי הארגון. 

אירועים שכאלה, בירושלים ובערים אחרות, נהגו להתפרסם בעמוד הפייסבוק של גופשטיין לפני 

 ה:”סגירתו ובאתר האינטרנט של ארגון להב

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dMMiq-lWQ58
https://www.youtube.com/watch?v=LfI9FDxWqgU
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גופשטיין וצוות "עליו חתום  באתר האינטרנט שלו דוח פעילות,מדי תקופה מפרסם להב"ה  ארגון .280

פעילים השתתפו השבוע בדוכנים בירושלים פתח תקווה  50-ובו מפורטות פעילויות כגון "כ "להבה

וראשון לציון" ומפורסמות פעילויות לשבוע הבא: "פעילויות לשבוע הקרוב: מציפים את הארץ 

פטרים היום את המחבל של מחר של המטה לעבודה עברית בארגון להב"ה". הכוונה במדבקות: מ

 למדבקה זו:

 
 

 דוח כזה ניתן למצוא באתר להב"ה באמצעות הקישור הבא:

-http://leava.co.il/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D

-%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99D7%94%D7%A9%

-D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A9%D7%A7%

%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-D7%95%D7%99%D7%97%D7%99% 
 

 לקראת , במטרה "לשמור על בת ים יהודית".ים בבת הפגנהגופשטיין יזם  ,2010חודש דצמבר בסוף  .281

 הקוראים לשמירה על הצביון היהודי של העיר:  שלטים העיר ברחבי נתלו ההפגנה

"לא יתחילו עם אחותי!/ מה היית עושה אם ערבי היה מתחיל עם אחותך?/ עושים לזה סוף! 

  .הביטחון העצמי!/ יהודים בואו ננצח!" את להם מורידים /

http://leava.co.il/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A9%D7%A7-%D7%95%D7%99%D7%97%D7%99-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96
http://leava.co.il/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A9%D7%A7-%D7%95%D7%99%D7%97%D7%99-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96
http://leava.co.il/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A9%D7%A7-%D7%95%D7%99%D7%97%D7%99-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96
http://leava.co.il/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A9%D7%A7-%D7%95%D7%99%D7%97%D7%99-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96
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 גופשטיין הסביר כי "לציבור נמאס שכל כך הרבה ערבים יוצאים עם בנות יהודיות."
 

4001297,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
 

 לתיק הראיות. ל"גכנספח מצורפת  2010הידיעה מדצמבר 
 

המכתב, עליו חתומות עשרות רבניות,  ".הרבניות מכתבאת "יזם גופשטיין לאחר מכן  ימים מספר .282

קרא לבנות ישראל שלא להתרועע עם גברים ערבים, אם במקומות בילוי ואם במקומות עבודה, 

ר משום שיחסים אלו יהפכו בהכרח לאלימים ומלאי סבל. המכתב משרטט את דמותו של הגב

 הערבי כשקרן, מניפולטיבי ואלים. כך נאמר בין היתר במכתב:

פועלים ערבים שמכנים את עצמם בשם עברי. יוסוף הופך "יש לא מעט 

ליוסי, סמיר הופך לסמי ועאבד הופך לעמי. הם מבקשים את קירבתך, 

מנסים למצוא חן בעינייך ונותנים לך את כל תשומת הלב שבעולם, הם 

דווקא כן יודעים להתנהג באדיבות, לשחק אותה כאילו הם באמת 

שההתנהגות שלהם היא רק זמנית.  דואגים לך, לומר מילה טובה, אלא

ברגע שאת בידיים שלהם, בכפר שלהם, בשליטה שלהם הכול הופך 

את תשומת הלב להיות שונה... החיים שלך לא יחזרו להיות כפי שהיו, ו

ם אם תרצי ג .שכל כך ביקשת לעצמך יחליפו קללות, מכות והשפלות

תנו לך, הם לצאת מאותו כפר זה יהיה כבר הרבה יותר קשה. הם לא יי

 .ירדפו אותך. הם לא יניחו לך לחזור

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4001297,00.html
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"הסבתות שלך לא חלמו ולא פיללו שמישהי מצאצאיהן תעשה מעשה 

שיוציא את הדורות הבאים במשפחתה מהעם היהודי. למענך, למען 

, אנו פונות אלייך וכדי שלא תעברי את הסבל הנוראיהדורות הבאים, 

גויים, אל תעבדי במקומות בבקשה, בתחינה, בתפילה. אל תצאי עם 

)ההדגשה לא  שיש שם גויים ואל תעשי שירות לאומי ביחד עם גויים".

 במקור(.

 
 , בכתבה אליה צורף גם סרטון בו ציין גופשטיין:28.12.10ביום  7המכתב פורסם בערוץ 

 
"כ הבנות הן קופאיות והעובדים הם עובדים בנקיון בכל מיני בד"

קרים... כאשר עובדת מישהי ביחד עם מקומות ברשתות.. יש הרבה מ

בהתחלה כמובן שומרים על מרחק אבל  ,בן מיעוטים אז נוצרים קשרים

הוא  ,אחרי חודש חודשיים נוצרים קשרי ידידות הוא מכבד, הוא מפנק

 נותן מחמאות ולצערנו זה קונה את הבנות..

בקשר עם  נערה שהיאיש לנו אנשים שברגע שאנחנו מקבלים הודעה על 

ך, שהיא לאנחנו מגיעים אליה ומסבירים לה שהיא בת של מ גוי

 ... יהודיה

רמי לוי פתחו את מניעה. לא מזמן בנושא של אבל אנחנו פועלים גם 

ברגע שיש  ווןכימ שם באזור הוצאנו מודעות, עשינו הפגנה ,בגוש עציון

שם תערובת של קונים ערבים ועובדים ערבים יחד עם נערות זה יכול 

 "לקרות בכל מקום ..

)של הסופרמרקטים השונים(.. לצערנו כמעט אין  להנהלותאנחנו פנינו 

 רשת שלא מעסיקה ערבים...

זה לא רק רשתות שיווק, מדובר גם בשירות לאומי שעובדות  לצערנו

בבתי חולים ביחד עם אחים ערבים ורופאים ערבים לצערנו גם שם 

אני מציעה לכל אם שלא תשלח את הבת שלה נתקלנו בבעיה... 

 ."ות לאומי ביחד עם עובדים ערביםרלשי

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/213391 
 

 לתיק הראיות. 'לדכנספח מצורפת  7הידיעה מערוץ 
 

 מכתב הרבניות מופיע עד היום באתר האינטרנט של להב"ה:יצוין כי 

-https://leava.co.il/tag/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91

D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%/ 
 

"תעודת כשרות" למעסיקים ילק ח, החל ארגון להב"ה בקמפיין אשר במסגרתו 2011בחודש ינואר  .283

לקחת כסף  בכוונתנואין " בכתבה על הנושא הסביר גופשטיין:. עובדים ערבים מעסיקים אינם אשר

לדבריו של גופשטיין, בארגון בכתבה מצוין כי "עבור התעודות אלא חשוב לנו להעביר את המסר". 

תרחש כתוצאה מעבודתם של בדקו ומצאו כי רוב המקרים של נישואי צעירות יהודיות לערבים מ

לצד חלוקת "תעודות הכשרות", מתכוננים עוד נאמר בכתבה כי " ".ערבים בחנויות באיזורים יהודיים

של אלפי אזרחים יהודים בירושלים על כתבי התחייבות לרכוש מוצרי  בהחתמתםבארגון לפתוח גם 

. בדפי הסבר שכותרתם "אחמד מזון ברשתות שתתחייבנה להדיר רגלי עובדים ערבים משורותיהם

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/213391
https://leava.co.il/tag/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://leava.co.il/tag/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/
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 גדולה תחרות שישנה סוד זה אין" כי, היתר בין, נאמר!", הבא המקרה את למנוע חייבים -בן שרה 

אנו יכולים להציב דרישות ולגרום לכך שיהיה משתלם להם ולות באזורנו... הגד המזון רשתות בין

 ."להעסיק יהודים, ולפטר את האויבים הרבים המסכנים את בנותינו

https://news.walla.co.il/item/1784929 

 
 לתיק הראיות. 'להכנספח מצורפת  26.1.11מאתר וואלה מיום הידיעה 

 

 
 

 מרכולי נגד המכוונות בירושלים חרדיות בשכונות מודעות להב"ה ו פעיליהדביק 2011 אפרילבחודש  .284

הכרזות, אשר נשאו את הכיתוב  .ברשת ערבים העסקת בגין, שופרסל רשת של החרדי המותג"יש", 

 :תקפו את הרשת על שהיא מעסיקה עובדים ערבים"רוצה שלנכד שלך יקראו אחמד בן שרה?" 

https://news.walla.co.il/item/1784929
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 בידיעה בתקשורת ציין גופשטיין:

"אחת הבעיות העיקריות כיום היא של עובדים יהודים ברשתות השיווק, שמתבוללים עם 

עובדים ערבים... רק לפני שבועיים עובדת יהודיה בסניף של שפע שוק בירושלים עזבה בית 
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אנחנו מפרסמים את התופעה בציבור חרדי ועברה להתגורר עם עובד ערבי שהכירה בחנות. 

לעודד לקנות במקומות של עבודה עברית. הפשקוילים משפיעים  כדי שיבינו שיש בעיה וכדי

 ."דתי-על הציבור החרדי

https://www.themarker.com/advertising/1.629562 
 

 לתיק הראיות. 'לוכנספח מצורפת  אתר דה מרקרהידיעה מ
 
 

 לעבוד בנותיהן את לשלוח שלא להורים הקורא פרסומי במסעפתח ארגון להב"ה  2011בחודש יולי  .285

. כחלק מהקמפיין, הופץ סרטון ערבים עם קשרים שיצרו מחשש עציון גוש סניף" לוי"רמי  ברשת

בו מתאר גופשטיין, את סכנת ההתבוללות במקום, ומבקש מהורים למנוע מבנותיהם לעבוד עם 

 ערבים. כך מסביר גופשטיין הליך של חרם על הסניף שקדם לקמפיין: 

"לפני שנה רמי לוי רצה לפתוח מרכז קניות בגוש עציון. חששנו 

הרב פרל והרב ליאור פנו שתהיה בעיה של התבוללות במקום. 

לציבור שלא לקנות ממנו בשל התבוללות. מיד לאחר מכן רמי 

לוי נפגש עם הרבנים והבטיח להם הבטחה שיהיה אחראי על 

בקופות  שלא יהיה אורזנים ערביםנושא התבוללות והבטיח 

 והרבנים הסירו את החרם. )ההדגשה הוספה(". 

ים", ועל כן הארגון מתכוון לצאת במסע גדול והתגלו "מקר "ההבטחות התבדו" ומוסיף כי

 ובקריאה לאימהות היהודיות: 

 
אל תתנו לבנות שלכן לעבוד ברמי לוי. זה מאוד מסוכן. אל "

תתנו לבנות שלכן לעבוד עם ערבים... למען הבת שלכן אל 

 " תתנו לה לעבוד שם.

ורית: באמצעות הקיש 15.7.11מיום  סרטוןבכן ניתן לקרוא את הכתבה ולצפות 
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/222839. 

 
 

 הבנות להגנת"הוועד "משמר חופים" תחת השם  ה ביוזמת גופשטיין”ארגון להב הקים ,2011 בקיץ  .286

ישראל" ולמנוע הטרדות  משמר החופים הוקם במטרה "להגן על בנות ".ישראל ברחבי הים בחופי

בחופי הים על ידי גברים ערבים המתחזים ליהודים. לפי הדיווחים, אנשי הארגון חילקו עלונים 

אנא לבחורות יהודיות בחופי בת ים, אשקלון, אשדוד, קיסריה ואילת. בין היתר נכתב בעלונים: "

דך, יש מספיק יהודים אל תמיטי על עצמך קלון. אל תצאי עם גויים למיניהם ... שמרי על כבו

 !" טובים

 בידיעה בנושא ציין גופשטיין כך:

בשנה שעברה גילינו שישנם גויים רבים שמגיעים לחופים, אך "

ריבוי  משום... לא מחפשים לא את השמש ולא את המים

התלונות הוחלט לקדם קמפיין עם תחילת עונת הרחצה השנה 

יוצאות הוא  איתו הןכדי למנוע מצבים שבנות יגלו ש'יוסי' ש

כרגע אנו פועלים במספר ערים, אך אני מעריך  ...בעצם 'יוסף'

 ."שבעקבות הסרטים אנו נגיע לעוד מקומות

https://www.themarker.com/advertising/1.629562
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/222839
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4086027,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
 

 לתיק הראיות. ל"זכנספח הידיעה מצורפת 
 

 שלדעת מי עבור"וידוי" כ המנוסח טקסטהפיץ ארגון להב"ה מנשר ובו  2011יום הכיפורים  לקראת .287

תפילת "על חטא שחטאנו לפניך" הנאמרת מספר  סעל בסי ,ויהודיות ערבים נישואי מעודד הארגון

עבר מי שלדעתו תורם מפנה הארגון אצבע מאשימה אל בטקסט זה, פעמים במהלך יום הכיפורים. 

חברות, מעסיקים ממגזרים שונים דיווח בתקשורת המנשר נשלח ל, כאשר לפי להתבוללות

המעסיקים ערבים ויהודיות וכן אגודות שירות לאומי המשבצות בנות יהודיות היכן שמועסקים 

לעבור ל"עבודה  כל אלו נדרשים לבקש סליחה ביום הכיפורים על חלקם בהתבוללות, ערבים.

ברית", משמע להימנע לחלוטין מהעסקת גויים ו"להציל את בנות ישראל". פעילי הארגון ע

 . ערביםמבטיחים כי יתפללו להצלחתו ויגנו על שמו של כל מי שיפריד בין ערבים ויהודיות ויפטר 

 להלן ידיעה בה מצוטט גופשטיין:
4131935,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 
 לתיק הראיות. ל"חכנספח הידיעה מצורפת 

 
 

סרטון בו נראה גופשטיין )לצד מרזל , בן ארי ובן גביר( כשהם  2פורסם בחדשות  26.10.11ביום  .288

האוכלוסיה הפלשתינית מחפשים אחר מחבל ששוחרר בעסקת שליט, תוך הטלת אימים על 

(: "אני מצפה מכל יהודי חכם ונבון שלא 0.38המקומית בחברון. גופשטיין אומר בסרטון )דקה 

יחכה ויישב בחיבוק ידיים שהוא ]המחבל המשוחרר[ יהרוג אותו. אם אתה רואה אותו תדע שהוא 

"או  – ." כשהמראיין שואלהולך להרוג אותך ותקדים את התרופה למכה, אל תהיה פראייר

 "זה אתה אמרת." –במילים פחות מכובסות פשוט לרצוח אותו?" עונה גופשטיין 

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

יון" בה פתח ארגון להב"ה בקמפיין כנגד תוכנית הטלוויזיה "המרוץ למיל 2011בחודש נובמבר  .289

קרא הארגון  "המרוץ להתבוללות"בכרזה שכותרתה . אישה יהודייה וגבר ערבי –הופיע זוג מעורב 

לטענת  להחרים את התכנית: "זה לא המרוץ למיליון / אלא המרוץ להשמדת עוד מיליוני יהודים!"

"עידוד ומתן לגיטימציה לשואת הארגון, השתתפותו של זוג מעורב בתוכנית היא בגדר 

 1.11.11ין באתר וואלה ביום בכתבה שפורסמה בעני גופשטייןבהקשר זה התבטא  .בוללות"ההת

 כך: 

"ההתבוללות היא המשכה של השואה, ודווקא כשמראים זוג שהוא לכאורה נחמד וחביב על 

הם גורמים לאותה נערה בבית לחשוב שזה לא כל כך נורא אם תצא עם ערבי. בפועל הקהל 

וגות של נערות שיצאו עם ערבים וזה נגמר בהכאת האישה ובדברים אנחנו מטפלים במאות ז

חמורים יותר. אנשים ישאפו להיות כמו אותו זוג מעורב שנראה אולי נחמד אבל לצערנו אנחנו 

 ."מכירים את הסיפורים האלה שנגמרים לרוב באלימות קשה

 להלן קישור לכתבה:
http://e.walla.co.il/item/1873300 

 
 לתיק הראיות. ל"טכנספח הידיעה מצורפת 

 
החל ארגון להב"ה להפיץ פליירים הקוראים להחרים את סניף "יש" בגבעת  2012אפריל חודש  בסוף .290

הפלייר בין משלוחן ערבי העובד בסניף וקופאית יהודייה.  , לטענתם,שאול בעקבות קשר רומנטי

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4086027,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4131935,00.html
https://www.youtube.com/watch?v=TzsJqsFWivY
http://e.walla.co.il/item/1873300
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ברגע שנודע להם אודות  מייחס למשלוחן כוונות זדון ורצון להרע, וגוער בבעלים שלא פיטרו אותו

 להלן קישור לידיעה בה מצוינת מעורבותו של גופשטיין:. אלא פיטר את הקופאית הקשר

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/54/ART2/362/499.html 

 לתיק הראיות. 'כנספח מהידיעה מצורפת 

 

 

 ערבי של לחתונה פיקטיביתהפחדה המציג הזמנה  בקמפייןלהב"ה ארגון יצא  2012מאי חודש ב .291

שכתובה כהזמנה לחתונה יהודית, עם שינויים שנועדו להפכה  ,"ומיכל מוחמד" – ויהודייה

"נעלה ל"מוסלמית" על ידי שימוש במוטיבים גזעניים המסיתים נגד האסלאם. כך נכתב בין היתר: 

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/54/ART2/362/499.html


 

143 
 

 

קוץ על ראש שמחתנו )עם תמונת כיפת הסלע("; "בשבח והודיה לאללה הוא אכבר"; -את אל

 כלה: תקווה שזה לא אתם". "באולם האירועים "השאהיד" רמאללה"; "הורי ה

בפליירים שהופצו יחד עם ההזמנה נכתב: "אם אתה לא רוצה שכך תראה ההזמנה של הבת שלך 

.../ אל תיתן לה לעבוד עם ערבים/ שלא תשרת שירות לאומי עם גויים/ אל תקנה בחנויות 

 המעסיקים אויבים/ אל תכניס עובדים גויים הביתה". 

 
 

ירושלים וברחבי יהודה ושומרון ובאולפנות וכן באמצעות  ותהפליירים חולקו ברחוב

 רחבה.  והגימיק קיבל חשיפה תקשורתית האינטרנט

 בענין וציין כך:  7טיין לערוץ שהתראיין גופ 9.5.12ביום  .292

"ההזמנה הזאת.. מופצת בכל מקום בו יש סכנה להתבוללות. לצערנו אנחנו נתקלים יותר 

אל  –ויותר בבנות.. שנופלות לקשרים כאלה עם ערבים... אנחנו פונים שוב ושוב להורים 

תשלחו את הבנות שלכם למקומות של שירות לאומי עם ערבים, אל תתנו להן לעבוד עם 

שיוצאות עם ערבים וחייבים בנות בשירות לאומי, בנות דתיות  עודערבים... אנחנו נתקלים ב

אם אתם לא רוצים שההזמנה הזאת תהיה של הבת שלכם, של מוחמד  לשים לזה סוף...

ומיכל, שהחתונה יכולה להיערך ברמאללה.... אז אל תתנו לבת שלכם להיות בשירות לאומי 

, תשמרו על הבת שלכם... קשה עם ערבים ואל תתנו לבת שלכם לעבוד במקומות עם ערבים

לבת לשמור על עצמה, הערבי כל בוקר בא ואומר לה בוקר טוב, הערבי לא יכול לצאת עם 

ערביה ללא חתונה אבל עם יהודיה הוא מרשה לעצמו וזו הבעיה.. אני מקווה שנצליח .. 

 להעלות את הנושא לסדר היום הציבורי..."

 קישור לסרטון:
www.inn.co.il/News/News.aspx/237744. 

בתוך . ההתבוללות תופעת עם להתמודדכדי  סיוריםמארגן הוא  ה כי”פרסם ארגון להב 2012ביוני  .293

אשר לבשו חולצות ה ”של ארגון להבפעילים כך, פורסם באתר האינטרנט "הקול היהודי", כי 

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/237744
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וחילקו חומרי  ים בבתמחוץ לבית הספר מילטון 'יהודים בואו ננצח' התייצבו הנושאות את הכיתוב 

"חיזקנו את הבחורים במקום שיפעלו : צוטט כאומר גופשטיין .הסברה בנוגע למלחמה בהתבוללות

וכן: "ארגון להב"ה ימשיך לבוא לבית הספר מילטון בבת  "את הגורמים העויניםלהרחיק מהשטח 

 ניקרא לעזור בשל בעיית התבוללות".ים וכן לכל מקום בו 

https://www.hakolhayehudi.co.il/item/Jewish_identity/%D7%A4%D7%A2%D7

-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%99%D7%9C%D7%99

-D7%9C%D7%94%D7%91%D7%94%

-D7%94%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%95%

-%A1%D7%99%D7%99%D7%A2D7%9C%D7%

-D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%

%D7%99%D7%9D-D7%91%D7%91%D7%AA% 

 לתיק הראיות. אנספח מ"הידיעה מצורפת כ

 בשוק עברית עבודה טהרת על עסקים מיפויבעניין פורסמה באתר "וואלה!" כתבה  26.07.12ביום  .294

יהודה בירושלים שהכינו  תבה סופר על מפה של שוק מחנהבכ .אותה יזם גופשטיין יהודה מחנה

שמטרתה למפות היכן עובדים ערבים בשוק והיכן נמנעים פעילי ימין, ביניהם אנשי להב"ה, 

על פי הפרסום, התכוונו הפעילים לחלק ". מלהעסיק ערבים ושומרים על "טהרת העבודה העברית

 בסמוך לאחר מכן. כך צוטט גופשטיין בעניין:את מפות העסקים המעסיקים ערבים לבאי השוק 

אנו מעודדים עבודה מכיוון שהעבודה עם הערבים יוצרת בעיות קשות של התבוללות, "

כולם קונים בשוק משום שזה זול ומשום שלעיתים קשה לציבור להתחקות אחר  .. .עברית

עברנו חנות חנות,  זהות בעלי הדוכן והעובדים בו. החלטנו להקל ולעשות את העבודה בעצמנו.

בכדי לוודא שאכן מדובר רכשנו מוצרים ושאלנו שאלות והצלבנו את הבדיקה שלוש פעמים 

 ."בדוכן שבעליו וכל עובדיו יהודים

https://news.walla.co.il/item/2553257 
 

 לתיק הראיות. בנספח מ"הידיעה מצורפת כ

https://www.hakolhayehudi.co.il/item/Jewish_identity/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%95-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A2-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/Jewish_identity/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%95-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A2-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/Jewish_identity/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%95-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A2-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/Jewish_identity/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%95-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A2-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/Jewish_identity/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%95-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A2-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/Jewish_identity/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%95-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A2-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/Jewish_identity/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%95-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A2-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D
https://news.walla.co.il/item/2553257
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של הפיקטיבית חתונתם ה ופעיליו כרוזים נוספים בקשר לקמפיין ”, הפיצו ארגון להבבהמשך .295

 :מוחמד ומיכל
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 של שמות לפרסום נועד אשר" הקלון"עמוד של ארגון להב"ה  עלה לאתר האינטרנט 2012 ביוני .296

 הכותרת תחת .יהודי לא גבר עם אינטימית יחסים במערכת נמצאות אשר ידועות יהודיות נשים

טקסט שנראה כלקוח מלה במלה מהתקופה האפלה ביותר בהיסטוריה של העם  נכתב" בושה"

 : היהודי

הפרטים של הבוגדות שמבחירה ומתוך אידיאולוגיה בחרו לצאת  את נחשוף הזה בעמוד"

 לכ לעיני לחשוף רוצים אנחנו אותןמהעם היהודי, ולחיות או להתחתן במוצהר עם גויים. 

 " .קלונם ברבים וייוודע

 ., טעות או חוסר הבנה"מצוקה מתוך גויים עם לקשר ונקלעו שמעדו" מבנות להבדיל זאת

 
תדפיס "עמוד הקלון" כפי שהופיע באתר האינטרנט של ארגון להב"ה )האתר בגרסה זו אינו 

 לתיק הראיות. 'מגכנספח  מצורף קיים עוד ברשת האינטרנט(

 
, ביצעו נערים יהודים במרכז ירושלים מעשי אלימות חמורים על רקע גזעני נגד 16.08.12-בליל ה .297

על פי עובדות גמר  .בשם ג'מאל ג'ולאני אשר נפצע באורח קשה 17צעיר כבן תושבים ערבים ובהם 

הדין בעניינם של שלושה מן הנאשמים בתקיפה, באותו הערב שהו ב"כיכר החתולות" בעיר עשרות 

כי במקום לנוכחים  אמרה צעירה שהואשמה אף היא במסגרת הליך אחר,ם. נערים ובהם הנאשמי

ומישהו הוסיף: "מי שגבר  לשהות שם וקראה להכותםכר נמצאים גם ערבים וכי אסור להם יבכ

לאחר מכן החלה הצעירה לקרוא קריאות וקללות גזעניות כנגד ערבים  שיבוא וירביץ לערבים".
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זונה" וצעירים נוספים  "מוחמד מת", "מוות לערבים" ו"יהודי נשמה ערבי בן -שהיו במקום 

 הצטרפו אליה. חלקם אף גרשו מספר ערבים שישבו במקום, דחפו, הכו ובעטו בהם. 

הכיכר לעבר כיכר ציון במטרה לחפש ערבים  בהמשך הערב, עזבה קבוצה של כשלושים נערים את

ים פולהכותם תוך שהם ממשיכים בקריאות הגזעניות. בהמשך החלו חברי הקבוצה וצעירים נוס

 . טשהצטרפו אליהם להקיף שלושה ערבים שנקרו בדרכם אך הערבים הצליחו להימל

, אשר שהה ולאניג'ג'מאל סמוך לאחר מכן, הבחינו חלק מהנוכחים בארבעה ערבים אחרים ובהם 

. הקבוצה החלה לרוץ אחרי הארבעה לכוון כיכר ציון ובשלב מסוים הופל לתומו במקום עם חבריו

כתוצאה מהמכות, איבד ג'ולאני את  ג'ולאני על הרצפה כשהצעירים בועטים בו בחזה ובבטן.

בחנו אצלו הכרתו, נשימתו ולבו נעצרו, הוא נזקק להחייאה ופונה במצב קריטי לבית חולים, שם או

גמ'אל ג'ולאני לא התאושש עד היום מהתקיפה, ימים.  7חבלות בריאות ובצקת, בגינם אושפז למשך 

 וסובל באופן תמידי מנזקים גופניים ונפשיים בגין האלימות הקשה שהופנתה לעבור אך בשל גזעו.

אר בגין עבירות בין השבגין אירועים אלה הוגשו כתבי אישום כנגד שבעה קטינים וכנגד צעיר נוסף,  .298

, ועל הנאשמים של הסתה לגזענות, הסתה לאלימות מתוך מניע גזעני ותקיפה בנסיבות מחמירות

  .הוטלו עונשי מאסר

החלו אנשי להב"ה לחלק כרוזים לצעירים  ,2012הלינץ' באוגוסט ספורים בלבד לאחר מעשה  ימים .299

בהם הם מזהירים לרבות כיכר ציון בה אירע הלינץ' בג'ולאני, מרכזיים בירושלים,  ערבים במקומות

 אותם שלא לצאת עם בחורות יהודיות. 

 : כךנכתב  , הכתובים בשם הארגון והמפנים לאתר האינטרנט של להב"ה,בכרוזים
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פרסם  23.08.12. ביום ברשתות החברתיות ובראיונות לתקשורת בכרוזיםתמיכה  הביע, גופשטיין .300

אנחנו לא  -בחור ערבי יקר תחת הכותרת ")שכבר אינו זמין( ערוץ היוטיוב שלו סרטון גופשטיין ב

בנושא, בה הוא  10" הכוללים קישור לכתבת טלוויזיה ששודרה בחדשות ערוץ ...רוצים שתיפגע

ומוסיף כי כדי שלא יקרו מקרי אלימות כאלה, הוא מצפה שהערבים יכבדו  כרוזיםמביע תמיכה ב

 את בנות ישראל. 

 
 

 10בו מופיעה הכתבה בערוץ  גופשטייןשל ערוץ היוטיוב של  5.6.17להלן צילום מסך שבוצע ביום 

 ובה הכרוז:

 

 
 

תמיכה בתוקפיו של ג'ולאני וטען שהם  גופשטייןהביע  ,21.08.12מיום  7ערוץ אתר וידאו ל בראיון  .301

 : . כך אמר בין היתרפעלו כהלכה

והתקשורת עושים פה לינץ' לנערים יהודים שאני לא יודע בדיוק מה קרה "המשטרה 

להערכתי מה שקורה יום יום, נערות יהודיות מותקפות על ידי ערבים ואין להם אבל 

כנראה שכאן הנערים . הם פונים למשטרה והמשטרה לא מתייחסתלמי לפנות. 

הרימו את הכבוד היהודי מהרצפה, ועשו את מה שהמשטרה הייתה צריכה לעשות, 

חבל שהם נותנים את זה  .עשו דין בפורעים הערביים שהטרידו את הבנות היהודיות

 בחורה למצוא שרוצה ערבי בחורלבחורים לעשות ושלא המשטרה מטפלת בזה. 
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 אצלם זה את שיחפש ,בקניון שלא, לירושלים אלינו יבוא שלא, שלו בכפר שיחפש

 ".הפקר לא ןה יהודיות בנות, אותם ויטריד בכפר

הבנות שלנו לא הפקר" גם  –"להב"ה  7ניתן לצפות בראיון ולקרוא את הכתבה בערוץ 

 באמצעות הקישורית:

 www.inn.co.il/News/News.aspx/242931 

 
 

כפי שיפורט בהמשך, בגין אמירה זו החליט היועץ המשפטי 
לממשלה להעמיד לדין את גופשטיין בשל הסתה לגזענות, הסתה 

 לאלימות והסתה לטרור.
 

 בבנות המין"פיגועי  את לעצור הקוראת אינטרנטית כרזה הארגון להב"פרסם  27.8.12ביום  .302

חור וצהוב, מופיעה לצד הקריאה להפסיק את "פיגועי המין" יד בכרזה, הצבועה בצבעי ש ".ישראל

. הכרזה פורסמה בעמוד הפייסבוק של הארגון ובעמוד "להפציץ!"מושטת קדימה ומעליה הכיתוב 

 .גופשטייןהפייסבוק של 

 

על "שכונה "ה וקוראות לשמור להבהחתומות ע"י ארגון  מודעותבצפת  נתלו 2013 אפריל בחודש .303

 קול"ה לאתר . בראיוןיוצאים למאבק בהתבוללות" –חד על שכונה יהודית "בואו נשמור י :יהודית"

  - כי גופשטיין אמר" היהודי

"לאור הפניות הרבות שהגיעו אלינו לאחרונה מהצפון, הגברנו את הפעילות באזור, בעיקר כדי 

לא ניתן  אם... ל שכונה יהודיתלהקדים את התרופה למכה על ידי קריאה לתושבים לשמור ע

  ."התבוללות של מקריםלמחבלים להסתובב ברחובות נוכל למנוע הרבה 

 

כתבתו של אלחנן גרונר באתר הקול היהודי "מודעות בצפת: "בואו נשמור על שכונה יהודית" 

 לתיק הראיות. מ"דכנספח מצורפת  23.04.13מיום 

https://www.hakolhayehudi.co.il/item/Jewish_identity/%d7%9e%d7%95%d7%

-%d7%91%d7%a6%d7%a4%d7%aa-93%d7%a2%d7%95%d7%aa

-d7%91%d7%95%d7%90%d7%95%

-%d7%a2%d7%9c-d7%a0%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a8%

-d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%94%

d7%aad7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%% 

עראבה  לעירעצרה המשטרה אוטובוס של פעילי ימין אשר עשה את דרכו  2013חודש מאי בסוף  .304

הוא שיזם  גופשטיין .במקוםשנערכה  למנוע חתונה של בחורה יהודייה ובחור ערביבמטרה  שבגליל

 ופרסם את העניין בעמוד הפייסבוק שלו., (ברוך מרזלוגם מיכאל בן ארי  פובה השתת)את הנסיעה 

 כך נכתב שם:

עדיין במאמצים למנוע מחר חתונה של יהודייה עם ערבי בצפון. אולי אם לא יהיה ברירה "

 ".. נעדכן אם נצטרך אורחים נוספיםנגיע בתור אורחים לחתונה

, שקיבל בתגובה עשרות אף פרסם בעמוד הפייסבוק שלו את מספר הטלפון של החתןגופשטיין 

 .האוטובוס בדרכו לכפר ומנעה ממנו להגיע לחתונה את עצרה המשטרה .טלפונים זועמים

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/242931
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/Jewish_identity/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a6%d7%a4%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%90%d7%95-%d7%a0%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%aa
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/Jewish_identity/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a6%d7%a4%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%90%d7%95-%d7%a0%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%aa
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/Jewish_identity/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a6%d7%a4%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%90%d7%95-%d7%a0%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%aa
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/Jewish_identity/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a6%d7%a4%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%90%d7%95-%d7%a0%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%aa
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/Jewish_identity/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a6%d7%a4%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%90%d7%95-%d7%a0%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%aa
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/Jewish_identity/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a6%d7%a4%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%90%d7%95-%d7%a0%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%aa
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 makoמאתר  23.5.2013כתבתם של רפעת עכר ואדווה דדון מיום להלן קישורית ל

 :"אוטובוס פעילי ימין נעצר: "לא ניתן לערבי ויהודייה להתחתן"

-israel/local/Article-http://www.mako.co.il/news

04cccaa42b2de31004.htm 

 לתיק הראיות. מ"הכנספח הכתבה מצורפת 
 

ולפרסם ן שמיועד לקלוט קו טלפו –"מלשינון" יסד ארגון להב"ה את ה 2013לקראת יום הכיפורים  .305

שמותיהם ומספרי  פורסמו", מלשינון"ב .מידע אודות בנות יהודיות שיוצאות עם בחורים ערבים

עם בחורות יהודיות וכן היישובים  מתראיםהטלפון הפרטיים של בחורים ערבים שלטענת הארגון 

  גופשטיין: של דבריו פי על .שבהם הם מסתובבים

ומסבירים לה איזה חיים צפויים לה עם אותו מוחמד שעכשיו  אנחנו מגיעים לאותה נערה"

 ". קורא לעצמו יוסי

שכל אדם יסביר בדרכו פרסום פרטיהם האישיים של בחורים ערבים ב"מלשינון" נועד כדי "

 ."שלו לאותו ערבי למה כדאי שייצא עם פאטמה מהכפר ולא עם יעל או עינת

 

ינון בימין: דווחו על יהודיות שיוצאות עם כתבתו של יהושע בריינר באתר וואלה! "מלש

 .לתיק הראיות מ"וכנספח מצורפת   09.09.13ערבי" מיום 

 .http://news.walla.co.il/item/2676859 ניתן לקרוא את הכתבה באמצעות הקישורית: 
 
 

. בכתבה נשאל גופשטייןכתבה אודות חתונת בתו של  2שודרה בחדשות ערוץ  26.12.13 ביום .306

על ידי הכתב אם יש במקום מלצרים פלסטינים. אחרי שהסביר שהחתונה מתקיימת על  גופשטיין

בוא נגיד שאם היה פה מלצר ערבי הוא לא היה מגיש : "גופשטיין הוסיף "העבודה העברית"טהרת 

היה  הואה שאל הכתב: "אז מה הוא היה עושה?" וגופשטיין השיב בחיוך: "את האוכל". בתגוב

 ". לי נראה הקרוב חולים הבית את מחפש

"'ריקוד הסכינים' של נוער הגבעות"  2כתבתו של אוהד חמו בחדשות ערוץ ניתן לצפות ב
 אמצעות הקישורית:בmako  באתר 26.12.13מיום 

 145fdecc6603341004.htm-israel/local/Article-www.mako.co.il/news. 
 

כפי שיפורט בהמשך, בגין אמירה זו החליט היועץ המשפטי 
לממשלה להעמיד לדין את גופשטיין בשל הסתה לגזענות, הסתה 

 לאלימות והסתה לטרור.
 

את תמונתו כשהוא מחופש לערבי פצוע ומדמם לדף הפייסבוק שלו  גופשטייןהעלה  2014בפורים  .307

 ":אותה ואכלתי יהודיה על חשבתיכשעל חזהו מדבקה עם הכיתוב "

http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-04cccaa42b2de31004.htm
http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-04cccaa42b2de31004.htm
http://news.walla.co.il/item/2676859
http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-145fdecc6603341004.htm
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, שהוקם בין השאר ביוזמת מרזל וגופשטיין – מוקד טלפוניפורסמה כתבה על הקמת  24.3.14ביום  .308

שיקריאו בקשות שלהם מעל קברו של רוצח ההמונים ברוך שמרכז בקשות של אנשים הרוצים 

, שכן הקבר מושך רבים המאמינים שתפילה על קברו של "הצדיק" גולדשטיין תביא ןגולדשטיי

זכות גדולה לקריית ארבע שיש פה את הציון של : "מצוטט בכתבה כאומר גופשטייןלישועות. 

גולדשטיין הי"ד. מי שמסר נפשו בחייו ובמותו, זוכה גם לאחר מותו לעליה גדולה הקדוש ברוך 

 ."לקברו

l/item/2731906?utm_campaign=socialbutton&utm_content=mahttps://news.walla.co.i

il&utm_medium=sharebutton&utm_source=mail&utm_term=social 
 

 לתיק הראיות. זמ"כנספח הכתבה מצורפת 

שתיאר את ההפגנות האלימות במחאה על רצח  7באתר ערוץ  1.7.14בסרטון של גופשטיין מיום  .309

 אמר גופשטיין: -גיל עד שער, נפתלי פרנקל ואייל יפרח ז"ל  –שלושת הנערים החטופים 

 

https://news.walla.co.il/item/2731906?utm_campaign=socialbutton&utm_content=mail&utm_medium=sharebutton&utm_source=mail&utm_term=social
https://news.walla.co.il/item/2731906?utm_campaign=socialbutton&utm_content=mail&utm_medium=sharebutton&utm_source=mail&utm_term=social
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שעל דם משיבים בבנייה. אני  –"אחד הדברים המטומטמים ביותר שמנהיגות יש"ע טועה בזה 

מי שרוצח . בנייה זה לא דבר חשוב כרגע. על דם. שעל דם משיבים בדםרוצה לחדש להם 

ש אותו, אסור להשאיר אבן על אבן בכל יהודים צריך לרצוח אותו, צריך כל הכפר הזה לגר

". , זו התשובה היחידה וזה הנקמהערבים אין להם מה לחפש פה במדינההכפר, בכל חברון, 

 (2:07)דקה 

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/279213 
 

 גילוי לאחר ספורות שעות. אותו והצדיק הרצח של אבו חדיר ז"לבמעשה  תמיכה הביע גופשטיין .310

 לאתר בראיון הבאים הדברים את גופשטיין אמר, קשים אלימות סימני כשעליה אבו חדיר של גופתו

 : סרוגים

 נקמה עושה לא ביבי עוד וכל, ממלכתית לנקמה מצפים אנחנו"

 העם אם. בביבי תהיה והאשמה אחרים דברים שיקרו ייתכן לאומית

 כאלה דברים לעשות חושבים היו לא אנשים, נקמה שיש מרגיש היה

 יחידות כמה זה המקסימלית שהנקמה מרגישים שהם מכיוון. לבד

 ." זה את יעשו שאנשים ייתכן, דיור

 : גופשטיין השיב זה את עשו שיהודים יתברר אם ברצח יתמוך אם לשאלה במענה
 

 שהמדינה כדאי. טרוריסטים לא שהם אומר אני, זועבי חנין כמו"

 מחכים אנחנו. ערבי עוד על עולם מאסר לשבת כדאי לא. תנקום

 ".השלטון של נקמה, ממשלתית לנקמה

 

  "טרור מעשה לא זה – הערבי הנער את רצח יהודי אם"כתבה בחדשות האתר סרוגים  

 . לתיק הראיות מ"חכנספח מצ"ב ומסומן , 02.07.14מיום 

/:www.srugim.co.il/81429/http- גם באמצעות הקישורית:ניתן לקרוא את הכתבה 

-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-D7%90%D7%9D%

-%D7%90%D7%AA-D7%A8%D7%A6%D7%97%

-D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%A8%

-%D7%96%D7%94-D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%

%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8-D7%9C%D7%90%. 

 רישהלוסי א עם "היום"שיחת  טלויזיהה תבתכני גופשטיין השתתף, 7.7.14ביום לאחר מכן, סמוך  .311

 לצד דוברים נוספים וכשנשאל בנושא שב והצדיק את המעשה: 

כי אם ביבי היה עושה נקמה, אף אחד אחר לא היה "הדם שלו מוטל על הידיים של ביבי. 

 .." עושה נקמה )על רצח שלושת הנערים החטופים(.

 
 הסרטון כלול בדיסק המצורף כנספח א'.

 

 מחמודזוג ההפגנה מתוקשרת אל מול אירוע חתונתם של בני ארגון להב"ה  קיים 17.08.14 ביום .312

להפגנה קדם מסע איומים והסתה בהפגנה נכחו גופשטיין, מרזל ובן גביר. . הויהודייערבי , ומורל

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

עקב פעילות ארגון  ."מוות לערבים" "שיישרף לכם הכפר" "יהודי זה נשמה ערבי זה בן זונה"כגון 

 1בכתבה ששודרה בערוץ  להב"ה והעומד בראשו, התאפשר קיום החתונה רק תחת אבטחה כבדה.

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/279213
http://www.srugim.co.il/81429-%D7%90%D7%9D-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A8%D7%A6%D7%97-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%96%D7%94-%D7%9C%D7%90-%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8
http://www.srugim.co.il/81429-%D7%90%D7%9D-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A8%D7%A6%D7%97-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%96%D7%94-%D7%9C%D7%90-%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8
http://www.srugim.co.il/81429-%D7%90%D7%9D-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A8%D7%A6%D7%97-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%96%D7%94-%D7%9C%D7%90-%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8
http://www.srugim.co.il/81429-%D7%90%D7%9D-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A8%D7%A6%D7%97-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%96%D7%94-%D7%9C%D7%90-%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8
http://www.srugim.co.il/81429-%D7%90%D7%9D-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A8%D7%A6%D7%97-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%96%D7%94-%D7%9C%D7%90-%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8
http://www.srugim.co.il/81429-%D7%90%D7%9D-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A8%D7%A6%D7%97-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%96%D7%94-%D7%9C%D7%90-%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8
http://www.srugim.co.il/81429-%D7%90%D7%9D-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A8%D7%A6%D7%97-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%96%D7%94-%D7%9C%D7%90-%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8
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אמר גופשטיין בהקשר זה "אנחנו פה בשביל נושא עקרוני, לא נגד חתונה אחת או שנייה. אנחנו נגיע 

 (0:35ונה כזאת. בכל מקום שנדע עליו נגיע." )דקה לכל חת

 

כשהוא נוקט באלימות בארוע שהתרחש בעבר, באותה כתבה נראה גופשטיין  0:45בדקה 

 כנגד פעיל שמאל בחברון:

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=G1ZYogvgTv8 
 

מאתר מעריב "מול ההפגנות: כאלף איש ליוו  17.8.2014כתבתו של משה כהן מיום להלן קישורית ל

 :את מחמוד ומורל ביום המאושר בחייהם"

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

והסביר כי  כינה גופשטיין את כל הערבים "אויבים" 2014בראיון לתכנית "צינור לילה" באוגוסט  .313

מטרת הקמפיין היא להרתיע נשים אחרות ואולמות "שלא יחשבו שהם יכולים לעשות מה שהם 

רוצים" ושידעו שהם לא יכולים לעשות חתונות מעורבות בלב הארץ. בהמשך דורש גופשטיין כי 

 תחתנות עם ערבים יעש זאת "בכפר". יהודיות המ

 הסרטון כלול בדיסק המצורף כסנפח א'.
 

לעתירה שהגיש המבקש בדרישה להעמיד לדין את גופשטיין בגין הסתה לגזענות ולאלימות  בתגובה .314

נפתחה חקירה סמויה כנגד ארגון להב"ה אשר  2012( הודיעה המדינה כי עוד ביוני 5977/14)בג"ץ 

 לגלויה. הפכה  2014בדצמבר 

 
. וגרמו לאנשים לבצע מעשי אלימות ההסתה של גופשטיין נפלו על אזניים קשובות דברייצוין כי  .315

 -להב"ה פעילי בידי שלושה  2014המקרה החמור ביותר היה הצתת בית הספר הדו לשוני בנובמבר 

ם", לערביאף ריססו במקום כתובות נאצה "מוות ש - יצחק גבאי, והאחים שלמה ונחמן טוויטו

https://www.youtube.com/watch?v=G1ZYogvgTv8
http://www.maariv.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=E&0r9VQ=GDIHL
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"די להתבוללות". זאת בשל העובדה שבמקום לומדים ו"כהנא צדק" "אין דו קיום עם סרטן" 

 יהודים וערבים ביחד. 

יצחק גבאי, המבוגר מבין השלושה, וזה שהסיע את שני המורשעים הנוספים לזירת האירוע, הוא 

להצלת עם ישראל", מקורב של גופשטיין והיה בשעת המעשה חבר וועד ביחד עמו בעמותת "הקרן 

 אותה קרן אשר דרכה מועברות תרומות לארגון להב"ה.

 כך צוין בפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון באותו עניין:
 

 יחדיו הנאשמים פעלו, האישום בכתב המתוארים לאירועים עובר"

 ..."הקודש בארץ התבוללות למניעת – להבה" ארגון במסגרת

לשוני, -הדו הספר בבית כתובות ולרסס להצית קשר"קשרו  הנאשמים

... וזאת מאחר שלומדים בבית הספר יהודים וערבים, בירושלים המצוי

 הנאשמים של מפעילותם כחלק באה הקשר קשירת. חדאבצוותא 

  ".ליהודים ערבים בין קיום דו ונגד התבוללות למניעת

 (.גבאי יצחק' נ ישראל מדינת 401/16 עפ)        

  

 נעצרו 2014לאחר הגשת כתבי האישום נגד מציתי בית הספר הדו לשוני בירושלים, בדצמבר יממה  .316

בארגון להב"ה )שהוגדרו על ידי משטרת מחוז שי"י כ"ליבת ארגון ותשעה פעילים נוספים  גופשטיין

  . וטרור על רקע גזעניאלימות וקריאות לביצוע פעולות בחשד להסתה  להב"ה"(

 ראו הכתבה באתר מאקו:
-q4_2014/Article-law/crime-http://www.mako.co.il/news

1bcb4d9e6415a41004.htm 
 

 לתיק הראיות. מ"ט כנספחהידיעה מצורפת 
 

את אנשי המחלקה המשפטית במשרדו לבחון את , בוגי יעלון, דאז, הנחה שר הביטחון באותה עת .317

 ארגון טרור.ארגון להב"ה כהאפשרות להכריז על 

 ראו הכתבה באתר מאקו:
-Articleq1_2015/-military/security-http://www.mako.co.il/news

74da801fd26ba41004.htm 
  

 לתיק הראיות. 'כנספח נהידיעה מצורפת 
 

כשהם צועדים ברחובות מרכז  גופשטיין,תועדו עשרות פעילים ובראשם  2015חודש יולי  בתחילת .318

. ו"כהנא חי" ירושלים וקוראים בקול ותוך שימוש במגפון: "ערבי תיזהר!  אחותי זה לא הפקר" 

 ופשטיין בחשד להפרעה לשלום הציבור.במהלך הסיור עוכב ג

 12.07.15ם", מיום להב"ה שוב ברחובות: "פלסטינים מאוימיכתבה מאת רועי ינובסקי "ה

 .לתיק הראיות נא' כנספח מצורפת

 הסרטון כלול בדיסק נספח א'.

  

  ניתן לצפות בכתבה ובסרטון גם באמצעות הקישור הבא:
4678848,00.html-www.ynet.co.il/articles/0,7340,L. 

http://www.mako.co.il/news-law/crime-q4_2014/Article-1bcb4d9e6415a41004.htm
http://www.mako.co.il/news-law/crime-q4_2014/Article-1bcb4d9e6415a41004.htm
http://www.mako.co.il/news-military/security-q1_2015/Article-74da801fd26ba41004.htm
http://www.mako.co.il/news-military/security-q1_2015/Article-74da801fd26ba41004.htm
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4678848,00.html
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תמיכה מפורשת ובלתי מסויגת  גופשטייןבמהלך סימפוזיון של ישיבת וולפסון, הביע  04.08.15ביום  .319

הביעו תדהמה מדבריו וניסו לעמת אותו עם בו השתתף ל נאף כשהיושבים בפא .בהצתת כנסיות

 חומרתם, לא שינה גופשטיין את עמדתו:

 בארץ כנסיות שריפת בעד אתה האם"מנחה הפאנל רבינוביץ: 
 ?לא או כן, ישראל

 או ם"הרמב נגד אתה. לשרוף שצריך ("ם )אמרהרמבגופשטיין: 
 ?ם"הרמב בעד

 ?אומר אתה מה, אותך שאלתי, ם"הרמב תגיד אלרבינוביץ: 
 ?לא או לבער שצריך פסק ם"הרמב. שכן ודאיגופשטיין: 

 ?לא או לשרוף בעד אתהרביבנוביץ: 
 .שכן ודאיגופשטיין: 
ממה בנצי, אני רוצה לומר לך שאני באמת בהלם רבינוביץ: 

שאתה אומר פה. אתה בעצם אומר שצריך לצאת ולשרוף 
 כנסיות. אתה אומר פה דבר מטורף.

 גופשטיין: מה השאלה? יש לך ספק שלא? 
הרב קליין: בנצי, ברגע זה צילמו אותך והקליטו אותך וזה 

 מגיע למשטרה אתה נעצר.
אם זו האמת אני : זה הדבר האחרון שמטריד אותי. גופשטיין

 שנה בשביל זה."   50כלא מוכן לשבת ב
    
 

באתר האינטרנט "כיכר השבת"  05.08.15של צביקה גרוניך מיום  התבהכ

  .לתיק הראיות בכנספח נ"ורפת מצ

 http://www.kikar.co.il/178377.html באמצעות הקישורית: הכתבהניתן לקרוא את 
 

 . נכללת בתקליטור המצורף כנספח א' דבריו של גופשטיין ההקלטה של
 :הבאה בקישורית להקלטה להאזין ניתן

http://news.walla.co.il/item/2880882 

לצעוד אל הכותל, תוך שהם צועקים  והחלוהתאספו כאלף פעילי להב"ה ולה פמיליה  .159.10ביום  .320

"מוחמד לא נביא, הוא סתם עוד ערבי".  ,"עוד כהנא חי", "מוחמד מת", "יהודי נשמה ערבי בן זונה"

ולדלוק אחריהם על מנת לפגוע כשהגיעו הצועדים לאזור השוק, הם החלו לחפש עובדים ערבים 

עוברים חנות אחר חנות ומחפשים תוך שהם  העתיקהבהם. המפגינים המשיכו לצעוד לכיוון העיר 

עובדים ערבים. המפגינים גם תקפו את נציגי התקשורת וכן נהגי מוניות ערבים, שספגו יריקות. 

אין המשטרה ניסתה תחילה למנוע מהמפגינים להתקדם אבל לבסוף אפשרה את הצעדה האלימה. 

גם גופשטיין, אשר נעצר בין הצועדים היה . דרך לתאר את מהלך העניינים אלא במילה "ציד אדם"

 כפי שניתן לראות בתמונה הבאה: על ידי המשטרה

http://www.kikar.co.il/178377.html
http://news.walla.co.il/item/2880882
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יד אדם הלילה בירושלים: הצועדים שאלו עוברי צכתבתם של חיים הר זהב וניב חכלילי, 

בעתון המקוון "המקום הכי חם  אורח מה השעה, כדי לשמוע אם יש להם מבטא ערבי

   .לתיק הראיות 'נג כנספח "במצ .15109.בגיהנום", מיום 

 ניתן לקרוא את הכתבה בקישורית:

hunting-human-zahzv-har-makom.co.il/post/hamaha-http://www.ha 
 

ערבים; בנצי מפגיני ימין צעדו בירושלים בחיפוש אחר עוברי אורח כתבתו של ניר חסון, "

  לתיק הראיות. נד'כנספח מצ"ב  9.10.15" מיום גופשטיין נעצר

 /1.2747740http://www.haaretz.co.il/news/localניתן לקרוא את הכתבה בקישורית: 

 אמר גופשטיין כך: 3.11.15באזכרה לכהנא מיום  .321

שנה לרצח של המנהיג שלנו מורנו ורבנו הרב מאיר כהנא הי"ד. מה שהוא אמר קרה אחד  25"

. ירושלים, הר הבית את זה, אין דו קיום איתם אין דו קיום איתם, היום כולם מביניםלאחד, 

יהודים מפחדים ללכת בשער שכם, והיום היום  –...אנשים מפחדים ללכת, איך הרב כהנא צדק 

פחדים, אם אצל הרב כהנא היה כזה פחד איזה פחד יש לנו היום הרבה יותר כמה יהודים מ

הרב  –גדול, אנשים מפחדים להגיע לאזכרה, מפחדים להגיע לירושלים.... אז אני שואל אתכם 

הוא לימד ואנחנו כהנא צדק או לא צדק? )הקהל עונה צדק.( הרב לימד אותנו לעולם לא עוד.. 

היתה להקים דור של יהודים חזקים, יהודים שלא מפחדים, . התכנית של הרב כהנא נעשה

אנחנו בעז"ה משבוע הבא יהודים שלא נותנים את הלחי השניה, יהודים לא פראיירים. 

של ארגון להבה עם עוצמה יהודית בתכנית אימונים ארצית  מתחילים משמר הכבוד היהודי

יר ולפעמים ההתקפה היא ה שידעו להחזיר מה שצריך להחז'לחבר ,לנוער לבנים ולבנות

אני  ,ההגנה הכי טובה והם יהיו חזקים ואם ערבי יתחיל איתם אוי לו לערבי שיתחיל איתם

אבל לא רק חזקים לא רק אימונים אנחנו ות להתחיל איתם. סאחד לנ ףלא ,לא מאחל לו

http://www.ha-makom.co.il/post/hamaha-har-zahzv-human-hunting
http://www.haaretz.co.il/news/local/1.2747740
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מתחילים משבוע הבא אנחנו משבוע הבא מגבירים גם את השיעורים בתורת הרב כהנא בכל 

י הארץ.. אנחנו נדאג שכל יהודי בארץ הזאת ידע אם הרב כהנא צדק או לא צדק... )דקה רחב

32 – 35) 

"חשבתי להוציא משהו לעשות משהו חשבתי להגיד מה שבאמת הרב ליאור אומר מה זה 

. אבל אמרתי לעשות נקמה בגוייםחסידים אמיתיים, רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם, 

אותי.... לי ישר ימצאו איזה שוטר שירה וישר יעצרו אז כאילו הוצאנו  אם אני אוציא סכין

 אנחנו מחכים ומצפים לנקמה שתבוא סכין רבותי, רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם,

 (40בעז"ה." )דקה 

WvqTY-chttps://www.youtube.com/watch?v=zcY7 
 

בסרטון בשם "לקט פעילות תלמידי הרב כהנא תשע"ה" שהועלה לעמוד היוטיוב של הרעיון היהודי  .322

אומר "היה לנו חבר כשהוא מחזיק חבל תלייה ונראה גופשטיין באזכרה לכהנא  22.11.15ביום 

 כנסת בשם עזמי בשארה. .. אבל זה מה שאני רוצה בשם כולכם לאחל לעזמי בשארה. יבוא יומך

 עזמי. עזמי, רק בזכות הרב כהנא, אנחנו עוד נדאג שיתלו אותך."

https://www.youtube.com/watch?v=q8IoDHHIIfw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zcY7c-WvqTY
https://www.youtube.com/watch?v=q8IoDHHIIfw


 

158 
 

 

 

 אמר גופשטיין: 4.11.15בסרטון באתר הקול היהודי מיום  .323

ותו פתרון, רק רבין רצה לתת את האדמה עם "הפתרון של רבין והרב כהנא הוא בעצם א

האויבים ואנחנו אומרי ארץ ישראל שלנו ואנחנו מוציאים את האויבים ואת האדמה אנחנו 

 משאירים לנו ..

 "היום כולם יודעים ומבינים שהרב כהנא צדק שאין דו קיום איתם שאי אפשר לחיות יחד...

-https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/4225

-A%D7%A8D7%99%D7%95%D7%A%

-D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8%

-D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%

-%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90-D7%A9%D7%94%D7%A8%D7%91%

D7%A6%D7%93%D7%A7% 
 

 kookerבטור דעה באתר האינטרנט  ,על הנצרותדברי נאצה קשים גופשטיין  פרסם 17.12.15 ביום .324

הטור כולל מתקפה חריפה על הנצרות  לקראת חג המולד, וכן  תחת הכותרת "למגר את הערפדים".

את הטענה כי מטרת הנוצרים המכונים במאמר "ערפדים", להעביר יהודים על דתם. במאמר נאמר 

 בין היתר כך:

 –תקוה אחת אחרונה נותרה בידי אותם ערפדים מוצצי דם "

יהודים, אפשר עדיין לנסות המסיון. אם אי אפשר להרוג את ה

הנוצרי כבר לא נתפס כערפד מאיים, כי אם כתייר .. .לנצר אותם

 ."חביב, ידיד ושותף

 
 :למנוע את חגיגות חג המולד ולפעול לסילוק הנוצרים מישראלהמאמר מסתיים בקריאה 

 
ני קורא בזאת לכל יהודי מכל מגזר שיהיה, לכל מי שאכפת לו "א

לכל מי שנותר בו לב יהודי של פעם, לכל  מקיומו של העם היהודי,

מי שנותר בו רגש יהודי שורשי של סלידה מהנצרות ולכל מי שהינו 

אני קורא  –מנת להבין את סכנת המסיון בימינו -דעת דיו על-בר

לכולם להרים קול זעקה ולהלחם בתופעה הנלוזה לפי מיטב 

https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/4225-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90-%D7%A6%D7%93%D7%A7
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/4225-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90-%D7%A6%D7%93%D7%A7
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/4225-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90-%D7%A6%D7%93%D7%A7
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/4225-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90-%D7%A6%D7%93%D7%A7
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/4225-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90-%D7%A6%D7%93%D7%A7
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/4225-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90-%D7%A6%D7%93%D7%A7
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ת כולל שומרי המצוו –המסורת היהודית, בטרם הפכנו כולנו 

לעדת חנפנים. "חג המולד" אין מקומו בארץ הקודש.  –שבתוכנו 

 הערפדים את נסלק הבה .למיסיון אין לתת כאן דריסת רגל

 ."והותר די מהם שבענו כבר. דמנו את שוב ימצצו בטרם, מארצנו

 )ההדגשה הוספה(

   
 לתיק הראיות. נ"הכנספח  , מצ"ב17.12.15 ביוםגופשטיין  שפרסם הטור

 

-http://actualic.co.il/%D7%9C%D7%9E%D7%92%D7%A8

-D7%90%D7%AA%

-94%D7%A2%D7%A8%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%9DD7%%

-D7%91%D7%A0%D7%A6%D7%99%

D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%%

/9F 

 

 

שבחודשים שקדמו לפיגוע  פלסטינישמאבטח בקניון אדומים הותקף על ידי  לאחר, 2016בפברואר  .325

המודעה הבאה תחת הכותרת "לא מעסיקים  האינטרנט של להב"הבאתר פורסמה  עבד בקניון

 : "אויבים

 
 

אודות חשיפה של ידיעות אחרונות בדבר מחנה  ynetהתפרסמה כתבה באתר  30.08.16 ביום .326

באזור דרום הר חברון.  ,22-14לצעירים בגילאי ייה אימונים שמקיים ארגון להב"ה זו השנה השנ

שיטות להפחדת פלשתינאים, דרכים במחנה האימונים שנמשך כשלושה ימים לומדים החניכים 

הרצאות כיצד  וכן אתהלהבהיר לו שיפסיק להיות בקשר ולפנות לערבי שיוצא עם יהודייה 

להתמודד עם חקירות שב"כ ומשטרה. השנה, כך נכתב בכתבה, התקיים המחנה בסבב של חמישה 

 וגם האסלאם נגד, ערבים נגד התכנים את מספקמחזורים, בשל הביקוש הגבוה. גופשטיין, נכתב, 

http://actualic.co.il/%D7%9C%D7%9E%D7%92%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%A6%D7%99-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F/
http://actualic.co.il/%D7%9C%D7%9E%D7%92%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%A6%D7%99-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F/
http://actualic.co.il/%D7%9C%D7%9E%D7%92%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%A6%D7%99-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F/
http://actualic.co.il/%D7%9C%D7%9E%D7%92%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%A6%D7%99-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F/
http://actualic.co.il/%D7%9C%D7%9E%D7%92%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%A6%D7%99-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F/
http://actualic.co.il/%D7%9C%D7%9E%D7%92%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%A6%D7%99-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F/
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 עיריםהצ ולעודד צבאית קדם מכינה להקים יום של בסופו המטרה" כי אומר גופשטיין. הנצרות נגד

 ".הארץ אהבת ובעד התבוללות נגד ולחנך הכלל למען מועיל שירות לעשות

קייטנת הגבעות: הצצה נדירה למחנה האימונים של ארגון הימין כתבתו של אלישע בן קימון "

 הראיות. ז לתיקט"צורפה כנספח , 30.08.16מיום  "הקיצוני להב"ה

 
ניתן לקרוא את הכתבה ולצפות בסרטון המראה את הפעילות במחנה הקיץ, ואשר כלול 

 .html-www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.4847632,00בכתבה באמצעות הקישורית: 
 

 
 

, התפרצו פעילי להב"ה ובראשם גופשטיין לאירוע הנעילה של הפסטיבל הרב תרבותי 22.09.16 ביום .327

כנס מקהלות שבו השתתפה הארוע כלל "מנופים" בבניין כלל בירושלים, ולא אפשרו את התנהלותו. 

נחשפה ההתארגנות בעניין זה,  10בערוץ  ששודרהבכתבה גם מקהלת הכנסייה הארמנית. 

וואטסאפ להגיע  יישומון ההודעות הנחה את פעילי הארגון באמצעותששטיין המוקדמת של גופ

. ואכן, למקום הגיעו עשרות בטענה שמדובר בארוע מסיונרי על מנת להפריע לקיום האירוע למקום

פעילים וגופשטיין בעצמו ועוררו מהומה גדולה באופן שלא אפשר את המשך האירוע. בעקבות 

 ספר פעילים. הדברים, נעצרו גופשטיין ומ

תיעוד בלעדי: כך מתכננים אנשי ארגון להב"ה לפגוע " 10כתבתו של יוסי אלי בערוץ סרטון מתוך 

 כלול בדיסק נספח א'. 27.09.16" מיום באירוע של הכנסייה

ה ברחוב יפו בירושלים, במהלכה ”תועדה צעדה נוספת של גופשטיין וארגון להב 24.11.16ביום  .328

 ומאיימות נגד ערבים ובכלל זה "ערבי תיזהר, אחותי זה לא הפקר".  הושמעו קריאות גזעניות

סרטונים המתעדים צעדו מאיימות של להב"ה בהן נטל חלק גופשטיין כלולות בדיסק נספח 
 א'. 

 

בדף הפייסבוק שלו )לו  גופשטיין, פרסם 22.11.16ביום בו פרץ גל השריפות שפקד את הארץ,  ביום .329

המאשים את כלל ציבור אזרחי ישראל את הפוסט הבא, , עוקבים( 44,000היו באותה עת מעל 

 :הערבים בהצתת השריפות

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4847632,00.html
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 !שתפו? מסכימים

 
 

את שלט בפרסום התגובות בדף הפייסבוק שלו, עודד את העוקבים להגיב ולשתף אשר גופשטיין,  .330

אף להסתה זו, בפני  ובכך נתן במהלהם לפרסם תגובות גזעניות ואלימות,  פשרהפוסט המסית וא

 בין היתר נתן גופשטיין במה לתגובות הבאות: . וכלל המשתמשים םעשרות אלפי עוקביקהל של 

 

 הערבים. הנולות את לתפוס צריך"", אמן חים שישרפו שמם ימח ",הכפר להם שישרף"

 לכל אותם להעיף צריך"-" ויד כף כקורתים לגנב השעודיה קמו הידים את להם ולסרוף

 ". )כל השגיאות במקור(זבלים הרות

 

, המאשים שוב, את הציבור פוסט הבאאת ה גופשטיין, פרסם 25.11.16מספר ימים לאחר מכן, ביום  .331

 הצתת השריפות ואף קורא לפעולת "להבה יהודית אמיתית" נגדם:הערבי כולו ב

 

 המציתים את שתכבה אמיתית יהודית ללהבה הזמן הגיע

https://www.facebook.com/BentziGopshtainOfficial/photos/a.1505290243093410.1073741828.1505284769760624/1820309171591514/?type=3
https://www.facebook.com/BentziGopshtainOfficial/photos/a.1505290243093410.1073741828.1505284769760624/1820309171591514/?type=3
https://www.facebook.com/BentziGopshtainOfficial/photos/a.1505290243093410.1073741828.1505284769760624/1820309171591514/?type=3
https://www.facebook.com/BentziGopshtainOfficial/photos/a.1505290243093410.1073741828.1505284769760624/1821349914820773/?type=3
https://www.facebook.com/BentziGopshtainOfficial/photos/a.1505290243093410.1073741828.1505284769760624/1821349914820773/?type=3
https://www.facebook.com/BentziGopshtainOfficial/photos/a.1505290243093410.1073741828.1505284769760624/1820309171591514/?type=3
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לפרסם ידיעות בדבר עבירות שעבר לכאורה אדם ערבי ולהשליך ממנו  באופן תדיר גופשטיין הנוהג .332

פוסט   29.11.16 פרסם ביום על מנת להשחיר את פניו של הציבור הערבי כולו, על כלל הציבור הערבי

שקר!" ומתחת ידיעה שכותרתה "ערבי שטען שהותקף  –הכולל את הכיתוב "בדבר אחד הם טובים 

 ל ידי יהודי הודה כי שיקר".ע

 

https://www.facebook.com/BentziGopshtainOfficial/photos/a.1505290243093410.1073741828.1505284769760624/1821349914820773/?type=3
https://www.facebook.com/BentziGopshtainOfficial/photos/a.1505290243093410.1073741828.1505284769760624/1821349914820773/?type=3
https://www.facebook.com/BentziGopshtainOfficial/photos/a.1505290243093410.1073741828.1505284769760624/1821349914820773/?type=3
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 ונשמרתם! איתם תיסעו אל"הכולל את הכיתוב פוסט  04.12.16ביום גופשטיין באופן דומה, פרסם  .333

 שכותרתה "מזעזע: נהג מונית ערבי פגע בנערה חרדית". ידיעה ומתחת" מאוד
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, יומיים לאחר פיגוע הדריסה הרצחני בארמון הנציב בירושלים בו דרס נהג 11.1.2017 -ביום ה .334

במבצע גיוס יצא פוסט ו פרסם ,את המומנטום גופשטיין, ניצל 1משאית פלסטיני צוערים מבה"ד 

 :כספים על מנת להדפיס ולהפיץ ברחבי הארץ מאה אלף מדבקות הקוראות לאי העסקת ערבים

 ארץ במדבקות!ממלאים את ה

היו שותפים איתנו במאבק למען עבודה עברית המצילה חיים. אנחנו 

מדבקות כאלה בעלות של  100,000רוצים להדפיס בשלב ראשון 

 ש"ח כדי להעביר את המסר לעם ישראל. 8,000

 היו שותפים איתנו בהדפסה.

 

  

https://www.facebook.com/BentziGopshtainOfficial/photos/a.1505290243093410.1073741828.1505284769760624/1845111539111277/?type=3
https://www.facebook.com/BentziGopshtainOfficial/photos/a.1505290243093410.1073741828.1505284769760624/1845111539111277/?type=3
https://www.facebook.com/BentziGopshtainOfficial/photos/a.1505290243093410.1073741828.1505284769760624/1845111539111277/?type=3
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לא טוב שההגה בידיים של תחת הכותרת "מספר ימים לאחר מכן חילקו פעילי להב"ה כרוזים   .335

נהגי אוטובוס פלסטינים המועסקים על ידי "אגד תעבורה" בקו לקרית הקוראים לפיטורי ", מוחמד

ארבע. הכרוזים מכילים את הלוגו הרשמי של חברת "אגד תעבורה" ובתחתית מופיע לוגו "להבה" 

 ותחתיו מספר הטלפון וכתובת אתר האינטרנט של הארגון.

 
 

ג כמי שאין לבטוח בו הכרוז שחולק כולל הסתה חמורה ומבישה נגד הציבור הפלסטיני המוצ

נהגי האוטובוס הפלסטינים, על פי מודעה זו, גורמים לפיגועים ומטרידים בנות  ולהעסיקו.

 יהודיות. 

, הסביר גופשטיין את הרעיון מאחורי הקמפיין והפצת 23.1.17בראיון של גופשטיין לגלי צה"ל מיום  .336

די שהוא מציין כי לא ניתן להפקיד הכרוז וחזר על המסרים המכלילים והגזעניים הגלומים בו תוך כ

 במקומות להיעזר לא משתדלאוטובוס מלא חיילים בידי נהג ערבי. עוד הוסיף גופשטיין, כי הוא "

". נהג אוטובוס ערבי שהתראיין באותה הזדמנות ציין מחבלים להיות שיכולים אנשים שמעסיקים

לולית הכוללת קללות קשות והן הן אלימות מי –כי יש תקיפות של נהגים ערבים על רקע מוצאם 

 אלימות פיזיות.

 הראיון כלול בדיסק המצורף כנספח א'.
 
 

שאנחנו נהיה בשלטון בית המשפט כאומר גופשטיין: " 4.3.17בתכנית "משדרים עוצמה" מיום  .337

 (26:55" )דקה .לראות מה היה פה פעם העליון ייסגר, אולי נשאיר את זה בתור איזה אנדרטה
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https://www.youtube.com/watch?v=13Mz91w_oBc 
 
 

הועלה לרשת, באתר האינטרנט של ארגון להב"ה, סרטון המזהיר נשים  15.3.2017רביעי  ביום .338

יהודיות מפני התרועעות עם גברים ערבים תוך הסתה לגזענות נגד הציבור הערבי כולו ותוך פנייה 

 מאיימת אל ציבור הגברים הערבים.

יל צד"ל לשעבר, מוסלמי ולצידו מאיר מזרחי, בעבר מוניר מונזר, חי גופשטיין מופיע בסרטון

שהתגייר. בסירטון מבקש גופשטיין ממזרחי כי יפנה לבנות ישראל ויסביר להן מדוע אסור להן 

להתרועע עם ערבים וכן כי יפנה לקהל הערבי ויסביר לו מדוע אסור לו לעמוד בקשר עם בנות 

 יהודיות. בין היתר נאמרים בסרטון הדברים הבאים:

יד לבנות שלנו, בנות יהודיות שגדלו בבתים יהודים, גופשטיין: "אני רוצה שתג

 שתגיד להן למה לא לצאת עם ערבים. תספר להן"

מזרחי: "הערבי, הוא יפתה אותך באוטו שלו, בכמה גרושים שיש לו.. כמה 

תישארי אתו? יום, יומיים, שלוש, ארבע, שנה, שנתיים, עשר, עשרים? את 

לא הולכת עם הערבי. הערבי, בחיים תצטערי, למה את בת של מלך. בת של מלך 

הוא לא יכבד אותך. קודם כל לא הדת שלך. הוא לא מהעם שלך. הוא יקשור 

אותך בבית והשכנים ישמרו עליך ואמא שלו תשמור עליך. כשהוא יצא לעבודה 

כל השכנים וכל הכפר שלהם ישמרו עליך. מה זה ישמרו עליך, לא בקטע טוב. 

פילו במטבח לעשות כלים לא יתנו לך, למה את בקטע רע, שלא תברחי להם. א

 בשבילהם, את אויב"

גופשטיין: "אני רוצה גם שתגיד משהו לערבים. תגיד להם אנחנו לא נלחמים 

מי שנלחם בנו, אנחנו אויבים שלו, אנחנו נילחם בו עד הסוף, כמו שנלחמת בכם. 

את זה בשפה . תגיד להם בלבנון. אבל גם לאחרים, את הבנות שלנו תשאירו לנו

 שהם מבינים"

במהלך חלק זה של הסרטון נראה גבר בעל חזות ערבית מכה אישה מכות נמרצות. בהמשך, 

מזרחי ממשיך ומדבר בערבית תוך כדי שמופיעות כתוביות בעברית אשר הצופה מבין כי מופיע 

 בהן תרגום דבריו:

רוצים "כמו שאתם לא רוצים שאף אחד יתקרב לבנות שלכם... גם אנחנו לא 

. אנחנו העם מדברים אליכם יפהשאתם תתקרבו לבנות שלנו. עד עכשיו אנחנו 

דורשים הנבחר. אתם בתוככם יודעים את זה אבל לא מצהירים את זה. אנחנו 

ממכם שתעזבו את הבנות שלנו ואם לא תעזבו את הבנות שלנו בטוב, אנחנו 

אבל אנחנו, להבדיל  בדרך אחרת. גם לנו יש כח,לעזוב אותם  יודעים לגרום לכם

מכם, לא מתחילים במלחמה אלא בשלום. זאת הסיבה היחידה שאנחנו לא 

 " )ההדגשות במקור(מתקרבים אליכם, בינתיים

בין היתר מופיעים כרקע בסירטון צילומים מקייטנת להב"ה בהם נראים חניכי להב"ה מכים 

 ומתאגרפים.

 
 

 :עד שירד ופיע הסרטוןהבו  גופשטייןלהלן צילום מסך של ערוץ היוטיוב של 

https://www.youtube.com/watch?v=13Mz91w_oBc
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 כלול בדיסק המצורף כנספח א'.סרטון ה

 

 באותה תקופה חילקו פעילי להב"ה בראשות גופשטיין במרכז ירושלים פליירים כגון אלה: .339
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התכנסות של פעילי להב"ה בככר ציון במרכז ירושלים. בשעה  במהלךארע ארוע חמור  22.6.17ביום  .340

וכן מספר מבוגרים נוספים.  גופשטיין האליהם נלוופעילים, רובם בני נוער,  20-התכנסו כ 22:30

לאחר שהקבוצה חזרה לככר ציון מהצעדה הקבועה שלהם )תוך השמעת קריאות "ערבי תיזהר 

צעירים ערבים. פעילי להב"ה החלו  3, חלפו במקום 23:00אחותי זה לא הפקר"(, סביב השעה 

בים, שהתגוננו ואז להטריד אותם והחלו חילופי קללות. אחד מפעילי להב"ה דחף את אחד הער

החלו לברוח מההמון שהחל לסגור עליהם. פעילי להב"ה החלו לרדוף אחרי הערבים, בארוע שבנס 

לא הסתיים בלינץ'. הערבים הגיעו לניידת מג"ב שעמדה לא רחוק וביקשו את סיועו של השוטר 

ים. שהיה שם. ההמון המוסת טען כי הערבים החלו בתקיפה ודרשו שהשוטר יעצור את הערב

השוטר ביקש מהערבים להזדהות ולא עשה דבר לא מול התוקפים. המהומה התחדשה והערבים 

שוב ברחו לכיוון ככר החתלות ורחוב בן סירא, שם נתפס אחד הערבים בידי ההמון, בתוכו גם פעילי 

להב"ה, שהחלו לבעוט בבחור הערבי. חבריו של הבחור החלו להשליך אבנים וההמון התפזר. 

אתר הבנייה הסמוך יצא עם נשק שלוף וצעק שיחדלו ובשלב זה הגיעו שני שוטרים  מאבטח של

שעצרו את הערבים אך לא עשו דבר כלפי היהודים. אחד מהערבים נזקק לטיפול רפואי והובהל 

 באמבולנס לבית חולים. 

 29.6.17, מתוך כתבתו של ניר חסון בהארץ מיום סרטון המתאר את התקיפהניתן לצפות ב
בקישור  ות משתתפי מצעד של ארגון להב"ה בירושלים היכו קשות צעיר פלסטיני","עשר
 הבא:

1.4213101-https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium 
 

 לתיק הראיות. נ"וכנספח הכתבה מצורפת 
 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.4213101
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את, אומר גופשטיין: "תחת הכותרת "היה שווה כל הבלאגן עם נוי שטרית?"  3.10.17בסרטון מיום  .341

אל תחשבי על זה אפילו, זה לא שווה את זה אפילו, את  -שעדין את מתלבטת אם לצאת עם ערבי 

 (1:39." )דקה בת של מלך

https://www.youtube.com/watch?v=ut4aEpHa9oc 

( הודיעה המדינה כי 5430/17)בג"ץ בענינו של גופשטיין בתגובה לעתירה נוספת שהגיש המבקש  .342

נמסרה לגופשטיין הודעה כי נשקלת העמדתו לדין בכפוף לשימוע. לגופשטיין הועבר  13.11.17ביום 

לבסס עבירות של הסתה לאלימות )לפי סעיף  כתב חשדות בו פורטו ששה אירועים שיש בהם כדי

ב)א( לחוק העונשין(, הסתה לטרור )לפי 144)א( לחוק העונשין(, הסתה לגזענות )לפי סעיף 2ד144

לחוק  244( וכן שיבוש מהלכי משפט )לפי סעיף 2016 –( לחוק המאבק בטרור, תשע"ו 2)ב()24סעיף 

 העונשין(. להלן האירועים בהם נחשד גופשטיין:

ירוע שאירע זמן קצר לפני כן, בסיומה של חתונה במודיעין עילית, נטל גופשטיין בא .א

את המיקרופון, ושר שיר המשבח את מעשה הרצח שביצע ברוך גולדשטיין, 

". סמוך לאחר מכן השמיע ברוך הגבר, נכנס למערה, דרך הנשק וירהבמילים: "

 ."מוחמד מת, מוחמד מת"גופשטיין את הסיסמה 

 
פורסם סרטון בו נראה גופשטיין אומר  "7ערוץ "באתר האינטרנט  במקרה אחר, .ב

 :את הדברים הבאים במסגרת עצרת זכרון לזכרו של מאיר כהנא

 
האויבים שבתוכנו הם סרטן. ואם לא ניקח את הסרטן "

ונזרוק אותו אנחנו לא נמשיך להתקיים וימותו כאן 
יהודים כל יום.... אבל המוקד של הסרטן, הגרורה הכי 

דולה שיש, המוקד והשיא של הסרטן הוא נמצא בראש, ג
הראש בהר הבית. הר הבית זה הגידול הכי גדול של 
הסרטן שנמצא לנו פה, וכל עוד ממשלת ישראל לא 
תתעשת ותוריד את הגידול הזה מהר הבית לא נצליח 

  להביא את המדינה לגאולה השלמה".
 

  :שטיין כך)שנזכר לעיל( אמר גופ  2שפורסם בחדשות  בראיון .ג

"התנאי הראשון שאני הולך לחתונה, זה שאין פלסטינים 
בחתונה אצלנו. אין ערבים בחתונה. אצלנו זה על טהרת 

בוא נגיד שאם היה פה מלצר ערבי הוא העבודה העברית. 
 ". לא היה מגיש את האוכל

כשנשאל על ידי הכתב: מה הוא היה עושה, השיב 
הבית חולים הקרוב הוא היה מחפש את "גופשטיין כי 

 ".נראה לי

ה עושה במקרה "גופשטיין מה ארגון להב נשאל  2בראיון אחר לאברי גלעד בערוץ  .ד

שבחורה מתאהבת בערבי ורוצה לחיות איתו. עוד נשאל גופשטיין לגבי אלימות 

 כלפי ערבים במסגרת המאבק בהתבוללות, והוא השיב כך: 

 
י לא מכות לא חסר ערבים ללכת להרביץ מכות. אנ"

פציפיסט. יש כאלה שמגיע להם להשתמש נגדם 
באלימות כן. ערבי שמתחיל עם יהודייה, לא צריך לדבר. 

https://www.youtube.com/watch?v=ut4aEpHa9oc
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ערבי שמתחיל עם יהודייה אני לא חושב שצריך להמשיך 
 ".להתהלך יותר מדי ברחוב עם היהודייה שלו

 
)אשר נזכר לעיל( התייחס גופשטיין  "7ערוץ "בסרטון שפורסם באתר האינטרנט  .ה

במהלכו תקפו מספר צעירים ממוצא יהודי שלושה נערים  2012למקרה מאוגוסט 

ממוצא ערבי בכיכר ציון בירושלים, מתוך מניע גזעני. אחד מקורבנות התקיפה 

 נפצע באורח קשה. בסרטון אמר גופשטיין כך: 

 "המשטרה והתקשורת עושים פה לינץ' לנערים יהודיים

שאני לא יודע בדיוק מה קרה, אבל להערכתי מה שקורה 

יום יום, נערות יהודיות נתקפות על ידי ערבים ואין להם 

למי לפנות, הם פונים למשטרה, המשטרה לא מתייחסת. 

כנראה שכאן הנערים הרימו את הכבוד היהודי מהרצפה 

ועשו את מה שהמשטרה הייתה צריכה לעשות, עשו דין 

. חבל שהטרידו את הבנות היהודיות בפורעים הערביים

שהם נותנים את זה לבחורים לעשות ושלא המשטרה 

. בחור ערבי שרוצה למצוא בחורה שיחפש מטפלת בזה

בכפר שלו, שלא יבוא אלינו לירושלים, שלא בקניון. 

שיחפש את זה אצלם בכפר ויטריד אותם. בנות יהודיות 

 ".הן לא הפקר

 
פר הדו לשוני בירושלים, הנחה גופשטיין אדם במקרה אחר, לאחר הצתת בית הס .ו

פייסבוק", וזאת על "אחר למחוק תכנים שפרסם אחד החשודים בהצתה ברשת 

 .מנת למנוע או להכשיל הליך שיפוטי, בין בהעלמת ראיות ובין בדרך אחרת

 

לתיק  נ"ז כנספח מצ"ב 13.11.17מיום המפרטת את החשדות הודעת דובר משרד המשפטים 
 .הראיות

אמר גופשטיין כך ביחס להחלטת היועץ  14.11.17מיום  ון של גופשטיין לאתר הקול היהודיבראי .343

 המשפטי להעמידו לדין:

"מנדלבליט הגיע והתייצב דום לקראת הרפורמים והקרן החדשה ואמר אני מעמיד את גופשטיין 

מדובר . שום דבר . הוא לא היה צריך לחקור2013, 2012לדין, על מה, מה קרה? על סיפורים משנת 

 ,לא הכחשתי את מה שאמרתי ,שאמרתי מלפני הרבה שנים ,7חלקם ראיונות לערוץ  ,בראיונות

אפשר גם  ,וציא אותם מכאןהאני חוזר ואומר שיש אויבים בתוכנו שהם סרטן במדינה וחייבם ל

 שוב פעם..." לדיןאותי  ידעל זה להעמ

 https://www.inn.co.il/News/News.aspx/359267 

 

הודעה מעדכנת  11.3.2018ביום  ה המדינה, הגיש14.3.18לקראת הדיון שהיה קבוע בעתירה ביום  .344

פלילי. -שימוע בנוכחות בא כוחו בפני פרקליט מחוז ירושלים לגופשטייןנערך  8.3.18 יוםבבה צוין כי 

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/359267
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היועץ  טיים והמלצותיהם יועברו להכרעתוונהשימוע יועברו לכלל הגורמים הרל עיקריעוד צוין כי 

 .גופשטייןלשם קבלת החלטה סופית באשר להגשת כתב אישום בעניינו של  המשפטי לממשלה

 

המליץ בית המשפט העליון לעותרים למשוך את עתירתם לנוכח  14.3.2018בדיון שהתקיים ביום  .345

גד גופשטיין והעותרים קיבלו המלצה זו. בית המשפט נתן פסק דין ההחלטה על הגשת כתב אישום נ

 בו נאמר: 

לאחר שנשמעו טיעוני הצדדים, קיבלו העותרים את המלצתנו "

ומשכו את עתירתם. זאת, בהינתן הפעולות המעשיות שננקטו על 

(, בהקשר לנושא העתירה, המשיבים )להלן: 3-1ידי המשיבים 

 המשיבים. כעולה מההודעה המעדכנת מטעם

הן עם זאת, ומאחר שלדעתנו הייתה לעתירה תרומה חשובה, 

להעלאת המודעות לגבי המעשים וההתבטאויות של ארגון 

העומד בראשו, והן בהקשר לעצם נקיטת  4" ושל המשיב להבה"

הננו מחייבים את המשיבים  הצעדים עליהם דיווחו המשיבים,

 .בהוצאות לטובת העותרים
 בסך לעותרים הוצאות תשלום תוך נמחקת העתירה, דבר סוף

7,000 ₪." 

 
לתיק  נ"חכנספח מצ"ב ומסומן  30/1745בבג"ץ  14.3.2018העתק מפסק הדין שניתן ביום 

 .הראיות
 

כתב גופשטיין "כולן חושבות שהערבי שלהם הוא משהו אחר". בציוץ שיתף  7.2.18בציוץ מיום  .346

כולן גופשטיין )הפועלת יחד עמו בארגון להב"ה( אומרת: "גופשטיין סרטון בו רואים את אשתו ענת 

הערבי שלי הוא לא כזה, הערבי שלי הוא אחר, הערבי שלי מתגייר, בסופו שלדבר  -אומרות לי 

הוא לא מתגייר, את מתאסלמת, מוכה, חבולה ומושפלת. כדי שלא תגלי שהחבר שלך היום הוא 

מאוחר, אנחנו בארגון להבה מחכים לטלפון  המחבל של מחר תעזבי אותו, היום, לפני שיהיה

 שלך."

https://twitter.com/kahane_zadak/status/961334036626014209 

 

https://twitter.com/kahane_zadak/status/961334036626014209
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 ה:הסרטון הועלה גם לאתר להב"ה, כאשר ברקע ניתן לראות בחור נוקט באלימות כנגד אש
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-.leava.co.il/%d7%a2%d7%a0%d7%aahttps://www

-d7%92%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f%

-%d7%90%d7%aa-d7%aa%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%99%

-d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94%

-d7%94%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%94%

/d7%a9%d7%9c% 

 :kahane_zadak –" כהנא צדק"ם המשתמש גופשטיין מפעיל חשבון טוויטר פעיל מאד, תחת ש .347

 

 

 בו נכתב כך: גופשטייןפורסם ציוץ בחשבון הטוויטר של  21.5.2018ביום  .348

אין ערבי מתון או ערבי קיצוני. קיים ערבי פיקח או ערבי טיפש. "

לחסל את המדינה  -הערבי הטיפש אומר בגלוי מה שבלבו 

הרב . )חושב היהודית. הפיקח כבר למד שלא לגלות את מה שהוא

  ("אפליקצית ציטוט יומי של הרב כהנא - מאיר כהנא הי"ד

תמונה הנושאת את הכיתוב גופשטיין פורסמה בחשבון הטוויטר של  6.10.18יום שפורסם בציוץ ב .349

"מפטרים היום את המחבל של מחר" על רקע תמונות של זירות פיגועים ופצועים מגואלים בדם. 

המסר הברור העולה ש אך על רקע השתייכותם הלאומיתערבים  מדובר בקריאה לפיטורי עובדים

ממנה הוא כי כל ערבי באשר הוא, מעצם היותו ערבי, הוא מחבל פוטנציאלי ומשכך אין להעסיקו. 

 להלן התמונה שפורסמה:

https://www.leava.co.il/%d7%a2%d7%a0%d7%aa-%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%aa%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%99-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%9c/
https://www.leava.co.il/%d7%a2%d7%a0%d7%aa-%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%aa%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%99-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%9c/
https://www.leava.co.il/%d7%a2%d7%a0%d7%aa-%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%aa%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%99-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%9c/
https://www.leava.co.il/%d7%a2%d7%a0%d7%aa-%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%aa%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%99-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%9c/
https://www.leava.co.il/%d7%a2%d7%a0%d7%aa-%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%aa%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%99-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%9c/
https://www.leava.co.il/%d7%a2%d7%a0%d7%aa-%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%aa%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%99-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%9c/
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 תקוה: בפתח חולקו עלונים"פתח תקווה ידיעה תחת הכותרת  ynet  -פורסמה ב 8.10.18ביום  .350

 תקוה בפתח תושבים אלפי צוין כי . בידיעה"במוות להסתיים יכול מיעוטים לבן יהודיה בין "קשר

 קשר – ידעתי לא תגידי "אל הכותרת: תחת שלהם הדואר בתיבות עלונים האחרונים בימים קיבלו

  במוות". להסתיים יכול מיעוטים לבן יהודיה בין
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 ע"י חולקו העלונים האם ושאלו לגופשטיין פנו ולכן גורם אף חתום לא העלונים על כי צוין בידיעה

 כך: השיב גופשטיין להב"ה.

לצערינו גם בפתח תקוה יש בעיה קשה של "ארגון להבה פועל בכל הארץ למניעת התבוללות. 

התבוללות ולכן הארגון מחלק גם שם חומרי הסברה. מדובר בחומר הסברה חשוב ביותר שחשוב 

  ."שהבנות היהודיות יפנימו שמסוכן לצאת עם ערבים אני מקווהשכל נערה תקרא. 

 להלן קישור לידיעה:

http://mynetpetahtikva.co.il/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa/317981/10 

 לתיק הראיות.  כנספח נ"טהידיעה מצ"ב 

 

http://mynetpetahtikva.co.il/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa/317981/10
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שנה  30לציון עצרת זיכרון הזמנה לבו גופשטיין ו רסם ציוץ בחשבון הטוויטר שלופ 9.10.18ביום  .351

 ., שנאמר בו "הרב כהנא צדק""כך" ועלייה לרגל לקברו של הרב כהנא לפסילת תנועת

 
 

גרש האמה פרסם גופשטיין בערוץ היוטיוב שלו סרטון מסית וגזעני שכותרתו " 25.10.2018ביום  .352

לכל אורך הסרטון עומד גופשטיין אל מול  .בנה, היום כולם יודעים הרב צדק"-הזאת, ואת

 מאחוריו תמונתו של הרב מאיר כהנא והכיתוב:  המצלמה כאשר

 
 היום, יותר מתמיד

 כולם יודעים:

 !הרב כהנא צדק

 
הקדוש, מורנו שנים לרצח " 28פותח את הסרטון באומרו כי באותה השבת מציינים גופשטיין 

, וכי פרשת השבוע "היום כבר כולם יודעים שהרב כהנא צדק"", כי ורבנו הרב מאיר כהנא

 הנוכחית מבטאת את המסרים המרכזיים עליהם נלחם הרב כהנא.
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מציין את  ע"י אברהם אבינו,סיפור גירוש ישמעאל המקראי בהמשך מתייחס גופשטיין ל

ואומר כי גם היום ישמעאל ממשיך במעלליו כאשר מידותיו הרעות של ישמעאל, וממשיך 

 ברור כשמש כי בכך מתכוון גופשטיין לאוכלוסייה הערבית. כך, מציין גופשטיין כי:

 
לא עובר יום שאותו ישמעאל  –"גם היום אנחנו רואים את ישמעאל 'מצחק' 

אין יום שאותו ישמעאל לא . , ולצערנו גם מצליחלרצוח יהודיםלא מנסה 

, הם הורסים לנו את מדינת ישראל. וריד ולאנוס בנות יהודיותלהטמנסה 

את כל זה שרה .. .הם מכניסים פה תרבות של רצח, גניבה ואונסבכך ש

אין להם  .ראתה והבינה כבר אז ואמרה לאברהם גרש האמה הזו ואת בנה

 ". מקום כאן בארץ ישראל

 
  :גופשטיין  מצייןבסיום הסרטון, 

 
המוסריים האלה מסר הרב כהנא את נפשו. יום יום, הדברים הפשוטים ו על"

בארץ הוא הלך מעיר לעיר, מכפר לכפר, וניסה לשכנע את היהודים שכאן 

ישראל יש מקום רק לאלה שבאמת נאמנים לארץ, לא לאלה שמנסים 

לצערנו לא שמענו לו ולא גירשנו.  לרצוח אותנו או מנסים לפגוע בבנות שלנו.

, והכל בגלל הרחמנות של שיך לפגוע בנוישמעאל ממשיך לרצוח וממ

אז היום גם אתם יודעים, שהרב  .הרשעיםהטיפשים, אלה שמרחמים על 

 ..."כהנא צדק

-https://vod.leava.co.il/%D7%91%D7%A0%D7%A6%D7%99

-D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9FD7%92%D7%95%%

-D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA%

/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98-D7%95%D7%99%D7%A8%D7%90% 
 

בשם "מפלגת עוצמה יהודית פועלת וממשיכה בדרכו של הרב מאיר כהנא הי"ד בארץ",  בסרטון .353

 נראה גופשטיין אומר כך: 7.11.18שהועלה לעמוד היוטיוב של הרעיון היהודי ביום 

"ממשלת הימין, ממשלת המרחמת על אכזרים ומתאכזרת על רחמנים. הם חזקים גדולים על  

, מפחדים לפנות להם, איתם הם מפחדים ,לא מתעסקים לערבים הםעמונה ועל נתיב האבות, 

מפחדים להרוס להם, אפילו שהם בנו להם כבר במקום אחר, הערבים לא רוצים לעבור, אנחנו 

מציעים גם את המקום השני וגם את המקום הזה להעביר ליהודים, יש מספיק יהודים 

 (7:10)דקה  ואותם להעביר לסוריה"שצריכים את המקומות האלה, 

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

 
 

התמהמה בהגשת כתב אישום, פנה המבקש לנציב הביקורת על הפרקליטות.  שהיועץלאחר  .354

ם -צוין כי מהתייחסותו של עו"ד דניאל ויטמן, פרקליט מחוז י 23.12.2018בתשובת הנציב מיום 

וכי העניין מצוי בטיפול  גופשטייןנגד  בעת האחרונה הוחלט על הגשת כתב אישום)פלילי(, עולה כי 

 רמים המוסמכים בפרקליטות. רציף ומקצועי של הגו

 ס' כנספחמצ"ב ומסומן מטעם הנציב לביקורת על הפרקליטות  23.12.2018מענה מיום ה

 .לתיק הראיות

https://vod.leava.co.il/%D7%91%D7%A0%D7%A6%D7%99-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98/
https://vod.leava.co.il/%D7%91%D7%A0%D7%A6%D7%99-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98/
https://vod.leava.co.il/%D7%91%D7%A0%D7%A6%D7%99-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98/
https://vod.leava.co.il/%D7%91%D7%A0%D7%A6%D7%99-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98/
https://www.youtube.com/watch?v=DeNTmWMy2Gw
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, אליו https://sos.leava.co.il/, פתח ארגון להב"ה אתר חדש תחת הכתובת 2018בסוף שנת  .355

. 3. שבי 2. ציד 1השיטה נחשפת: תחת השם: "שיש בה הסתה לגזענות, הועלתה סדרת סרטונים 

: "ריכזנו עבורכם את שבע המלכודות הנפוצות ביותר שבהם לצד הסרטונים, נכתב ".התעללות!

ת", כאשר מסרטוני הסדרה עולה בבירור כי המילה משתמשים הציידים כדי להתעלל בבנות יהודיו

 "ציידים" מתייחסת לגברים ערבים.

 
 

 
 

המציגים משנה ( כביכול )המתוארים כסיפורים אמיתייםשבעה סרטונים מבוימים באתר פורסמו  .356

גזענית לפיה גברים ערבים, במסווה של נחמדות ומתק שפתיים, מפתים את בנות ישראל התמימות, 

על מנת להתחתן איתן, ומשהם מצליחים, מיד לאחר החתונה המסכות יורדות ומתגלה פרצופו 

האמיתי של הגבר הערבי אשר הופך להיות בן לילה לאיש אלים מתעלל ואכזר. המסר הגלום 

רטונים הוא כי מי שמתחתנת עם גבר ערבי, דנה עצמה לחיי שבי הכוללים אלימות קשה בס

 להלן תיאור קצר של הסרטונים האמורים:ומתמשכת, התעללות סבל והשפלה. 

ברשת" שטמן לה כיצד "נפלה תלמידת סמינר חרדית , מספרת סרטון "נסיעה מסוכנת"ב .א

טווה לי לאט לאט את הקורים ת לב: "באמצעות הרעפת מחמאות ותשומ ערביאוטובוס נהג 

, אכזבתי "אני כועסת על עצמי הסרטון אומרת התלמידה:בהמשך ". ואני נפלתי ברשת שלו

. לאחר מכן מגלה התלמידה ?"??מה אני עושה עם ערבי ,אכזבתי את השםאת ההורים שלי, 

אמיתיות הפנים הכי: "זה לא נשאר כמו שזה היה בהתחלה, הוא נהיה יותר לוחץ וקנאי. 

, לא ידעתי לאן לברוח, פחדתי שיפגע שסוגרת עליךשלו פתאום התגלו... כמו חיית טרף 

 ". במשפחה שלי, הוא אמר שהוא יכול

https://sos.leava.co.il/
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שני פוגשות גיעות לבר צעירות הממתוארת סיטואציה במסגרתה , בסרטון "צ'ייסר יקר" .ב

א חומר היחבהמציעים לרכוש להן משקאות להם הם מנסים להוסיף ב צעירים ערבים

הנחזה להיות סוג של סם מטשטש. בסוף הסרטון מופיע הכיתוב: "במקום בו הגבולות 

. בבנותיו פגיעה ידי על אלו שמחפשים לפגוע בעם ישראלמיטשטשים נכנסים לפעולה 

. ובמלחמה כמו במלחמה כל האמצעים כשרים להשפיל את היהודים ולשבור את הרוח

נלקחו מחוץ למתחמי הבילוי מטופלות כיום בידי הצוות בנות רבות שסוממו, נאנסו ו/או 

המקצועי של ארגון להב"ה כשהתעוררו בבוקר שאחרי מושפלות מצולקות וזקוקות לליווי 

    .פסיכולוגי"

מתוארת ההתקרבות ההדרגתית בין בחור ערבי ובחורה יהודייה ", נתמסוכסרטון "עבודה ב .ג

", וכן עבודה ערבית יכולה לעלות ביוקרוב: "העובדים יחד במרכול. בסרטון מופיעים הכית

אחת המלכודות המסוכנות ביותר היא העבודה המשותפת. עשרות מקרי הכיתוב: "

התבוללות מגיעים אלינו ללהב"ה בעקבות הטרדת בנות יהודיות העובדות עם ערבים. 

לצערינו יש מקרים לא מעטים של נישואים והתאסלמות של בנות ונשים שקרו בעקבות 

קשר הנראה חביב לאל להב"ה מגיעות פניות רבות של בנות שנסחפות  עבודה המשותפת.ה

ולא מזיק ומסתיים בהתבוללות, הריונות לא רצויים, וצלקות בגוף ובנפש שקשה להתגבר 

 ".עליהן

בסרטון "שירות מסוכן", מספרת צעירה יהודייה על התנדבות במסגרת שירות לאומי בבית  .ד

ח ערבי שניסה להתקרב אליה בשעה שהיה נשוי לשתי נשים נוספות. חולים בירושלים לצד א

. הוא התעקש לדעת : "האלימות נמשכההאח הערבי מתואר כאלים ובסרטון מופיע הכיתוב

כשלא היה מרוצה הכה אותה ופעם אחת אף שבר את בכל זמן נתון איפה היא ועם מי. 

 ידה".    

" וכן הכיתוב: ערבית יכולה לעלות ביוקר עבודהבסרטון "עבודה יקרה" מופיע הכיתוב: " .ה

 עובדים העסקת" והוא עוסק בסכנת ההתבוללות הגלומה בזו יכולה להיות הבת שלך"

 על ידי יהודים.      יהודים שאינם

שני הסרטונים האחרונים בסדרה נקראים "מה אתה היית עושה" ועוסקים בקשר זוגי  .ו

אף נראה אבי הנערה אומר לבחור הערבי: " שנוצר בין נערה יהודייה ובחור ערבי. בסרטון

?" בהמשך הסרטון אתה תאיים עלי כאן במדינה שלי" וכן: "ערבי לא יצא עם הבת שלי!

 עם נפגשת את" ואף נוזף בבתו: "?זה את ידעת שלך הבת עם יוצא ערבי"האב נוזף באשתו: 

  ."?את מי שכחת? עלייך עובר מה? ערבי

 גופשטיין:השביעי אומר  רטוןיום הססב
 

"אז מה אתה היית עושה? הדבר הכי חשוב שתדאג שהיא לא תכיר אותו. לא בפייסבוק, 

לא בעבודה משותפת, לא בשירות לאומי, לא בבילויים ולא באוניברסיטה. ולכן הוצאנו את 

סדרת הסרטים על ההתבוללות כדי שתדע ממה להיזהר. כדי להקדים תרופה למכה. כדי 

 אבל אם חס ושלום הגעת למצב הזה חשוב שתפנה ללהב"הת שלנו. שנוכל לשמור על הבנו

כי אם היית עושה מה שכל אדם נורמלי היה צריך לעשות במקרה כזה היו מכניסים אותך 

צר של הרבה שנים והערבי היה צוחק לך בפנים ואם היית הולך למשטרה המשטרה לא עלמ

מקלט בזרועו שלה ערבי, לכן  היתה מתיחסת ואם היית זורק את הבת מהבית היתה מוצאת

הבת הביתה. נסביר לה  כדי להחזיר אתננסה לעשות הכל .. אנחנו ינוחשוב מאד לפנות אל
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אני  א יכולה להפסיד אם היא הולכת עם אותו גוי...ימה זה בת של מלך... ומה הבאהבה 

זה מקווה מאד שבהמשך הזה נצליח להשיג עוד תרומות להוציא עוד סרטים לדבר החשוב ה

להקדים תרופה למכה, להסביר לבנות ולהורים כיצד אתן יכולות ליפול לאותם ציידים –

 שמחכים לכם."

 
 

 :YouTube-להלן קישוריות לסרטונים הנכללים בסדרה הזמינים לצפייה ב
 /watch?v=JOQZUiSFMeohttps://www.youtube.com -נסיעה מסוכנת 

 https://www.youtube.com/watch?v=AOFZyEaZNyA -צ'ייסר יקר 
 https://www.youtube.com/watch?v=ufrqawTYcqI -עבודה מסוכנת 

 https://www.youtube.com/watch?v=8BfDZTUGRBg -שירות מסוכן 
 https://www.youtube.com/watch?v=AOoHHXtiJnc -עבודה יקרה 

  -ב'( -)חלקים א' ו מה אתה הייתה עושה
https://www.youtube.com/watch?v=z5vACbGusxY 
https://www.youtube.com/watch?v=_FAQG1SfyfQ 

 
 

ובה קישורית לסרטון  4נשלחה לנרשמים לקבלת הסרטוניםש WhatsUpיצוין, כי בהודעת 

השישי, נכלל מלל המזמין את צופי הסרטון להגיב מה הם היו עושים לו עבריין ערבי היה 

 פוגע בבתם. להלן צילום של ההודעה :

 

                                                 
4   =https://api.whatsapp.com/send?phone=972504661690&textלהבה 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JOQZUiSFMeo
https://www.youtube.com/watch?v=AOFZyEaZNyA
https://www.youtube.com/watch?v=ufrqawTYcqI
https://www.youtube.com/watch?v=8BfDZTUGRBg
https://www.youtube.com/watch?v=AOoHHXtiJnc
https://www.youtube.com/watch?v=z5vACbGusxY
https://www.youtube.com/watch?v=_FAQG1SfyfQ
https://api.whatsapp.com/send?phone=972504661690&text=להבה
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השיב פרקליט מחוז ירושלים )פלילי( ביחס  6.2.2019ביום  10.1.2019במענה לפניית המבקש מיום  .357

"בעת האחרונה הוחלט על הגשת כתב אישום ובימים אלו מבוצעות פעולות להשלמת לגופשטיין כי 

 ההליכים המוקדמים המתחייבים בטרם יוגש כ"א לבית המשפט".

לתיק  "אס כנספח ורףמצמענה שהתקבל מלשכת פרקליט מחוז ירושלים )פלילי( העתק מ

 .הראיות

, העלה גופשטיין לטוויטר סרטון 18.3.19למחרת ההחלטה על פסילת מועמדותו של בן ארי, ביום   .358

 של כהנא לאחר פסילתו בו הוא אומר כך:

ל כהנא ולא של תנועת כך. "הפסולים פסלו את הכשרים. מה שעשו היום בעליון היתה פסילה לא ש

 דמוקרטיה."אין יהדות באנחנו ממשיכים עם זה.  ,זאת יהדות ,זאת הלכה
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https://twitter.com/kahane_zadak/status/1107515269029773312 

 

למשל  – Kahane_zadakשמו בטוויטר הוא  –מרבה לצייץ ציטוטים של הרב כהנא  גופשטיין .359

 הציטוטים הבאים:

  

 

https://twitter.com/kahane_zadak/status/1107515269029773312
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 וראו גם ציוץ זה:
 

 
 

צוין כי מבירור עם פרקליט מחוז  20.5.2019יום בתשובה נוספת של נציב הביקורת על הפרקליטות מ .360

. גופשטייןעם סיום הטיפול בהליכים המוקדמים יוגש כתב אישום נגד ירושלים )פלילי( עולה כי 

"השתרך לא מעט לאו דווקא בעטיה של פרקליטות המחוז.  גופשטייןבעניינו של טיפול עוד צוין כי ה

 ".בימים אלה הטיפול הינו בשלבי סיום ההליכים לקראת הגשת כתב האישוםאבל 

ר על מייצגי המדינה בערכאות ביום מענה שהתקבל מנציבות תלונות הציבוהעתק מ

 לתיק הראיות. בס"כנספח מצ"ב ומסומן , 20.5.2019

, ירושלים, נגד קיומו 97התעתד ארגון להב"ה לקיים הפגנה בבניין "כלל" שברחוב יפו  30.5.19ביום  .361

 במקום של קונצרט של הקהילה המשיחית בירושלים. גופשטיין צוטט כאומר:



 

184 
 

 

ה למחות נגד הטירוף בו מתאפשר אירוע המרת גיע יחד עם פעילי להב"א"

דת המוני של אלו שרצחו והשמידו יהודים באכזריות במסעות הצלב, וניסו 

 ...למחוק את היהדות מעל פני האדמה כל זמן שעם ישראל לא היה בארצו

כעת, לאחר שיבת עם ישראל לארץ ישראל הם מנסים לייפות את '

ועל כך נגיע למחות בתקיפות על פי  הניסיונות שלהם לנצר יהודים תמימים

 ...חוק

לא ייתכן שמדינת ישראל ועיריית ירושלים יאשרו  -מדובר באבסורד 

קיומו של אירוע שעצם קיומו מהווה פגיעה קשה בזהותה היהודית של 

 .המדינה, ומטרתו היא המרת דתם של יהודים בלב ליבה של ירושלים

והוא מהווה עבירה ברורה על מדובר באירוע אליו מוזמנים גם ילדים, '

החוק. אני קורא לעיריית ירושלים שלא לאפשר את קיומו של האירוע 

 ."ולהודיע על ביטולו

 

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/403124 

 לתיק הראיות.  גס"נספח מצורפת כ 28.5.19מיום הידיעה 

המפגינים  -בבניין "כלל", הייתה אלימה  30.05.19ביום ואכן, ההפגנה שנערכה ע"י ארגון להב"ה 

הציקו והטרידו את באי הקונצרט, צעקו, דחפו, שרקו, ריססו גז פלפל והתיזו מים לעברם, והכל 

רח שנקלע בניסיון לשבש את המהלך התקין של הקונצרט. במהלך ההפגנה אף הותקף עובר או

 למקום ונזקק לטיפול רפואי.     

 מצ"ב קישורית לסרטון המתעד את התקיפה:

https://www.youtube.com/watch?v=A68mBAK0KXo&feature=youtu.be 

תחת הכותרת "די לטרור הלהט"בי מוזמנים  4.6.19בסרטון שהועלה לטוויטר של גופשטיין ביום  .362

 להפגנה נגד המצעד ביום חמישי" אמר בין היתר גופשטיין:

" יש בארץ ארגון טרור שפועל בדרכים של איום והפחדה. הם מאיימים על 

שלהם. הם מטילים טרור על כל מי שמעז  תכל מי שלא מישר קו עם הגחמו

שים שמדינת ישראל תממן את ורלהשמיע דעה שונה מהדעות שלהם. הם ד

בית "הלהט ההם קוראים לעצמם במילים יפות הקהילשלהם.  הסטיות

ביום חמישי הקרוב הם שוב מבקשים להגיע  .אבל הם בעצם ארגון טרור

שהם עושים במצעדים בפרובוקציות ולא די להם  לירושלים עיר הקודש.

סוטים  לש כלליבכל ערי ישראל והפעם הם יעשו מצעד גדול, עושים גיוס 

לצעוד בלב ירושלים עם לירושלים עיר הקודש מכל העולם כדי שיבואו 

אנחנו מחויבים למחות כנגד הפרובוקציה הזאת, הפרובוקציות שלהם... 

ירושלים היא לא סדום! לא ניתן לכם  –אנו מחוייבים לבוא ולצעוק בקול 

 גם בירושלים לעשות את המצעד הזה."

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/403124
https://www.youtube.com/watch?v=A68mBAK0KXo&feature=youtu.be
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https://twitter.com/kahane_zadak/status/1135854317959880705?ref_src=twsrc%5Etf

w%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Frotter.net%2Fforum%2F

scoops1%2F555924.shtml 

 

 אומר גופשטיין: 16.6.19בציוץ מיום  .363

https://twitter.com/kahane_zadak/status/1135854317959880705?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Frotter.net%2Fforum%2Fscoops1%2F555924.shtml
https://twitter.com/kahane_zadak/status/1135854317959880705?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Frotter.net%2Fforum%2Fscoops1%2F555924.shtml
https://twitter.com/kahane_zadak/status/1135854317959880705?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Frotter.net%2Fforum%2Fscoops1%2F555924.shtml
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21418672130https://twitter.com/kahane_zadak/status/11403118 
 

 –בו הואשם תחילה פלשתיני  7אמר גופשטיין ביחס לאונס של הילדה בת  17.6.19בציוץ מיום  .364

 :שלאחר מכן שוחרר

https://twitter.com/kahane_zadak/status/1140311821418672130
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https://twitter.com/kahane_zadak/status/1140690317835788288 

של גופשטיין ופעילי להב"ה באותו עניין נישאו כרזות "מפטרים היום את האנס של מחר"  בהפגנה .365

 "עונש מוות לאנסים על רקע לאומני":

https://twitter.com/kahane_zadak/status/1140690317835788288
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באתר הקול "מפטרים היום את האנס של מחר"  17.6.19התמונה לקוחה מתוך הידיעה מיום 

 היהודי:

%98%D7%https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/_%D7%9E%D7%A4%D7

A8%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%90%D7%AA

D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A1_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%97%_%

_D7%A8 

 

 באותו יום העלה גופשטיין לטוויטר שלו את התמונה הבאה: .366

 

https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/_%D7%9E%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A1_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%97%D7%A8_
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/_%D7%9E%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A1_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%97%D7%A8_
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/_%D7%9E%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A1_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%97%D7%A8_
https://www.hakolhayehudi.co.il/item/security/_%D7%9E%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A1_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%97%D7%A8_
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//twitter.com/kahane_zadak/status/1140529913818206208https: 

 

יוצא גופשטיין נגד העסקת ערבים ובעד הפרדה  18.6.19מיום  7בערוץ בסרטון של גופשטיין  .367

 מוחלטת בין יהודים לערבים:

)מדבר על מקרי אונס על ידי ערבים ועל מערכות יחסים של יהודיות עם 

ל הבנות, אני רוצה לדבר על אלה ערבים( "בעצם אני לא רוצה לדבר ע

https://twitter.com/kahane_zadak/status/1140529913818206208
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שאשמים, על אלה שהכניסו אותם בשביל כמה שקלים לבית שלהם, על 

אלה שהכניסו לתוך בתי הספר שלנו עובדים ערבים כי זה יוצא יותר זול... 

ועל אלה שמאד קשה להם לנקות והם דואגים לאשה שלהם אז הם 

לפי שקלים הם מביאים מנקה ערבי... על אלה שבשביל להרוויח כמה א

הולכים למוסכים שבכפר דיר קדיס.. שמשם יוצאים כל כך הרבה גנבי 

מכוניות.. ואם הם כבר חברים אז למה שלא ירקדו ויפזזו בחתונה של אותו 

מוסכניק. מה זה משנה שיש שם דגלי אש"ף... העיקר שנשמור על הדו קיום 

של ערבים  ונראה להם שגם אנחנו יהודים דתיים יודעים לרקוד בחתונה

ואנחנו לא מפלים ואנחנו בעד דו קיום ואנחנו כל כך כל כך אוהבים אתכם 

אבא אם אתה רוקד בחתונה שלהם  -ומעריכים אתכם... אז הילדה שואלת 

למה שהוא לא יתן לי סוכריה ולמה שאני לא אסתובב אתו ולמה שאני לא 

חים את אעבוד אתו. אז תגידו לי איך אתם ישנים בלילה? איך אתם לוק

שאני האחריות ? ואם תגידו לי שאתם ישנים טוב בלילה אז אני אגיד לכם 

שנו טוב יוהחברים שלי עוד הרבה יהודים טובים, נעשה הכל כדי שלא ת

בלילה, להזכיר לכם שלא תוכלו להגיד ידינו לא שפכו את הדם הזה, אתם 

לילדות ו לאחים שלכם, תדאגו עבודה עברית! תדאג -אשמים! קודם כל 

 "שלכם, אל תדאגו לאויבים שלנו.

 

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/404995 

 

דובר על כך שאנשי הבית היהודי/האיחוד הלאומי מוכנים  4.7.19של עוצמה יהודית מיום  בכנס .368

  –לקבל את איתמר בן גביר אך לא את ברוך מרזל או את בנציון גופשטיין. על כך אמר גופשטיין 

 

"הם מפחדים, מה יקרה אם ברוך מרזל או בנצי גופשטיין יהיו ברשימה. 

חושבים שאיתמר בן גביר יותר  אתםחדו. תפ אלאני רוצה להרגיע אתכם. 

תפחדו. הוא הולך עם חליפה. אני לא, גם ברוך לא, אבל זה בסדר,  אלטוב? 

 תשנה לא ואתה שם נמצאים"ץ בג עוד כל - איתמר ...יהודית עוצמה כולנו

מה לעשות כי אני אומר את האמת וזה  לרוץ לי יתנו לא הם המשפטים את

 ואתה תהיה אתה אבל אהיה לא אני הבאה בכנסת אז... מפחיד אותם

 ." אהיה כן אני זה אחרי שבכנסת תדאג

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/406502 
 
 
 

על ידי קרא גופשטיין לא להעסיק ערבים בבית ספר בשל החשד לביצוע אונס  10.7.19בציוץ מיום  .369

 ערבי:

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/404995
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/406502
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https://twitter.com/kahane_zadak/status/1148922491622100992 

 
 

 כתב גופשטיין כך: 25.7.19מיום  בציוץ .370

 

 

מכל האמור עולה כי גופשטיין עוסק מזה כעשור בליבוי יצרים שיטתי כנגד הציבור הערבי. גופשטיין  .371

מבהיר פעם אחר פעם כי כלל הערבים הם אכזרים ואלימים, כי הם אויבים המבקשים לפתות את 

בנות ישראל וכי כל מערכת יחסים עם ערבי תסתיים באלימות. גופשטיין קורא להפרדה מוחלטת 

 יהודים וערבים וקורא להימנע מהעסקת ערבים. בין 

התבטאויותיו של גופשטיין אינן נותרות על הנייר אלא מיתרגמות למעשי אלימות של פעיליו  .372

 שמקושרים באופן ברור לאידאולוגיה הגזענית של להב"ה.

לפנינו אפוא מסה קריטית של ראיות המצביעות על מטרה דומיננטית שהיא גזענית במובהק, ועל  .373

 כוונה להוציא מהכח אל הפועל את המשנה הגזענית של גופשטיין.

היועץ המשפטי לממשלה החליט להעמיד לדין את גופשטיין בגין מספר מקרים של הסתה לגזענות  .374

 :2 ןולאלימות. בהקשר זה נפסק בענין ניימ

הנ"ל  א144בסעיף הכלולה הנני סבור, כי ניתן להסתייע, בין היתר, גם בהגדרה "

אלו יסודות מאפיינים של התופעה האמורה ולשם בחינת -לצורך הזיהוי של אי

 חוק העונשיןול יסוד: הכנסת-חוקמטרותיה ומעשיה של המערערת... התיקונים ל

הוגשו לכנסת, כאמור, בעת ובעונה אחת, תוך מגמה משותפת לטפל לראשונה 

 in pari material,בדרכים שונות בתופעה של הגזענות. שני התיקונים הם במפורש 

היינו, הם נועדו לשם מניעת אותה תופעה, ורק תחום פעולתם הוא שונה: התיקון 

 ... נועד למלא חלל חקיקתי, שעליו למד המחוקק מדברי בית המשפט הזה האחד

בדיני ידי הצגתה -והתיקון השני בא לחדד את פסלותה של תופעת הגזענות על

 ".העונשין כעבירה פלילית נפרדת

https://twitter.com/kahane_zadak/status/1148922491622100992
http://www.nevo.co.il/law/70301/144a
http://www.nevo.co.il/law/72242
http://www.nevo.co.il/law/70301
http://www.nevo.co.il/law/70301
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 שנפסק אך לאחרונה: עיסאווי פריג' נ' בן ארי 1866/19לדבריה של הנשיאה חיות בע"ב גם נפנה  .375

 הראייתי לרף והנוגעת ההסתברותי המבחן מן מה במידת הנגזרת נוספת שאלה"

 כמה ועד האם השאלה היא ,הפסילה עילות של התקיימותן להוכחת הנדרש

 אותם על להגן המיועדות פליליות עבירות ובין הפסילה עילות בין זיקה קיימת

 ניתן כי הקובעת זו היא בפסיקה שאומצה הגישה כי נראה זה בהקשר .ערכים

 הפסילה עילות יסודות של התקיימותם זיהוי לצורך העונשין בחוק להסתייע

 ועל תופעה אותה למניעת שונים פעולה בתחומי מדובר כי הדגשה תוך זאת אך

 ים."זה אינם התחומים מן אחד בכל להחיל יש שאותם המבחנים כן

היא למסקנה שמתקיימת ההחלטה להעמיד לדין את גופשטיין בגין הסתה לגזענות מובילה אף  .376

 עילת הפסילה בעניינו של גופשטיין.

לא יכול להיות אפוא ספק כי בעניינו של גופשטיין מתקיימת הדרישה אותה ניסח השופט שמגר  .377

 ,תהום ומעמיק ומדנים איבה המביא אתני-לאומי יסוד על השיטתי היצרים ליבוי": 2בענין ניימן 

 ,מוגדרים אוכלוסיה חלקי של ומכוון שיטתי ילביזו ,זכויות של אלימה לשלילה קריאה

 בהן שבדוגמאות לגרועות להחריד הדומה באופן ולהשפלתם ,אתני-לאומי יסוד לפי המאובחנים

 ."היהודי העם התנסה
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 א7התבטאויותיהם ומעשיהם של המשיבים עומדים בניגוד לסעיף 

 עולות המסקנות הבאות:  הם של המשיביםמסקירת התבטאויותיו ומעשי .378

  ממשיכי דרכה של תנועת כך ודוגלים עד היום מציגים עצמם בגאווה וללא כל בושה כהמשיבים

הם ממשיכים להשמיע באמונה שלמה ברעיונותיו הגזעניים והבלתי דמוקרטיים של הרב כהנא. 

את אותן סיסמאות בהן השתמש הרב כהנא, ממשיכים להפיץ כרוזים ורעיונות זהים 

 משיביםרעיונותיו, מוקירים את זכרו ואת פועלו באופן עקבי ומתמשך. את כל זה עושים הל

ללא כל התנצלות או הסתייגות, מבלי לציין שהם חוזרים בהם מהדברים. לכל היותר הם 

 טוענים ש"שינו את הסגנון" אך לא את המהות. 

 הרוח החיה של המפלגה ומזה שנים מהווים את  המשיבים עומדים בראש מפלגת עוצמה יהודית

, מפלגה שחרתה על דגלה יחס גזעני כלפי הציבור הלא יהודי במדינת )לצד מיכאל בן ארי(

מתנגדת כי היא במצעה מפלגה אשר מצהירה , םתוך הצהרה על כוונה לפעול לגירושישראל, ו

, דהיינו כוונתה הברורה היא לפעול להרס הדמוקרטיה לערכי הדמוקרטיה המערבית

 .הישראלית

  .המשיבים מתבטאים באופן תדיר, עקבי ומתמשך, באופן שיש בו הסתה חמורה לגזענות

כאל אויבים, גורם שלילי ביותר, )או לכל הפחות לרוב רובם( המשיבים מתייחס לכלל הערבים 

 אשר יש להתייחס אליו באלימות ובבוז, ולפעול על מנת להוציאם מהארץ.

  זה את התבטאויותיו של זה, מסכימים זה להתבטאויותיו  רבות המשיבים מהדהדיםפעמים

 הכל ברוח רעיונותיו הגזעניים של כהנא. –של זה ומוסיפים רעיונות זה לזה 

  והמשיכו המשיבים לא התנערו מעמדותיו של בן ארי לאחר פסילתו על ידי בית המשפט העליון

של בכנס הבחירות מיום , למ22-לכנסת השל עוצמה יהודית לשתף אותו בקמפיין הבחירות 

"ליישב את האויבים שלנו בארצות הצורך על בין הנואמים ודיבר בן ארי היה , שם 4.7.19

 המוצא שלהם".

  המשיבים אינם מסתפקים בהצהרות והתבטאויות אלא פועלים יחד מזה שנים להוצאה לפועל

רבי וקבוצות מעשים חמורים שמטרתם להטיל אימה על הציבור העשל רעיונות אלה באמצעות 

הקמת משמר השכונות, ארגון תהלוכות של ארגון להב"ה שמטילות טרור  ראו למשל –נוספות 

 .על הציבור הערבי, הגשת הצעות חוק, התפרעויות אלימות

 הוא הסתה פרועה ומתמשכת  יםהמשיב הם שלוהתבטאויותי הםהמאפיין הדומיננטי של מעשי

 לגזענות. 

  תוך  –שנים ארוכות על פני  תבהיקף נרחב ביותר, המתפרשכמות הראיות שהובאה לעיל היא

אים הדברים בוילה סרטונים וראיונות רבים בהם מואשר מכ -התמקדות בשנים האחרונות 

וכן פוסטים בעמודי הפייסבוק וציוצים בחשבונות הטוויטר של  משיביםכל המפיהם של 

 בהקשר זה נדגיש שני אלה:. המשיבים

בענין בן ארי הבהיר בית המשפט כי רוב הראיות שהובאו בענין  – בכל הנוגע לבן גביר  -

בן גביר הינן מלפני שנים ארוכות, וכי הן מתקרבות קרבה מסוכנת לקו האסור אולם 

)מאז שנת ות התבטאויות מהשנים האחרונות ראינן מגיעות אליו. בבקשה זו פורטו עש

יותר ועדכנית יותר מאשר נרחבת ב תועד היום(. מדובר אפוא בתשתית ראייתי 2015

 התשתית שנפרשה בבקשה הקודמת.
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בקשה לפסול את  -ענין המטה למאבק בגזענות ) 1096/15בא"ב  -בכל הנוגע למרזל   -

בטענה את הפסילה סירב לאשר ( בית המשפט 20-מרזל לכנסת המועמדותו של 

 נמוך.לן קתונאיות וידיעות מהאינטרנט שמשיהתבססה בעיקר על כתבות ע בקשהשה

ציג ראיות שאמינותן גבוהה, כגון "דברים שכתב ופרסם הבית המשפט ציין כי יש ל

המועמד בעצמו וכן הקלטות" כמו גם עדויות מתוך דף הפייסבוק של המועמד אשר 

בקשה זו מכילה כאמור ראיות רבות שאמינותן  5הוא אחראי לדברים המפורסמים בו.

ומכאן שהיא עומדת ברף  משיבים עצמםמרביתן סרטונים המובאים מפי ה –גבוהה 

 .לגבי מרזל ולגבי יתר המשיבים – ההוכחה הדרוש

מלבד עשרות הראיות שהובאו לעיל, נשוב ונזכיר את החלטת היועץ  –ביחס לגופשטיין   -

המשפטי לממשלה להעמידו לדין בדיוק בעילה של הסתה לגזענות )לצד עבירות 

ל משמעותי ביותר בקביעה האם התקיימה עילת נוספות(. ברי כי החלטה זו יש לה משק

 בעניינו של גופשטיין. תהפסילה של הסתה לגזענו

 ראיות משכנעות, ברורות וחד משמעיות המעידות על מסה קריטית של ם הציגו אפוא יהמבקש

 לגזענות. יםמסית יםכך שהמשיב

  על מנת לשנות  יםפועלשהציגו המבקשים מעידות בבירור גם על כך שהמשיבים הראיות הרבות

את קיומה כמדינה  יםמן היסוד את מערכת המשפט והמשטר של מדינת ישראל ובכך מקעקע

המשיבים גם מתבטאים בחריפות כנגד ציבורים נוספים כגון מבקשי  יהודית ודמוקרטית.

לגביה הם מציינים כי אין להם מקום בארץ וכי המדובר בארגון  –מקלט וקהילת הלהט"ב 

 טרור. הדברים ודאי אינם מתיישבים עם ערכיה הבסיסיים של הדמוקרטיה בדבר כבוד ושוויון.

 
( כפי שפורש בפסיקת בית 2א)א()7(, 1א)א()7מהאמור עולה כי בכל הנוגע למשיבים, לאור סעיף  .379

, נוכח העובדה שהם מסיתים 22-תם בבחירות לכנסת ההמשפט העליון, יש למנוע את השתתפו

 לגזענות ושוללים את קיומה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית.

 

 יםהגזעני יהם ומעשיהםהמועמדים לא חזרו בהם מהתבטאויות

מעולם לא חזר בו מתמיכתו בכהנא  –בן גביר, מרזל וגופשטיין  –אחד משלושת המשיבים אף  .380

. איש מהם מעולם לא הצהיר כי הוא חוזר בו מהדעות והפעולות הגזעניות ומדעותיו הגזעניות

מדובר באנשים שפעם אחר פעם  –שביצעו לאורך השנים האחרונות. למעשה, ההיפך הוא הנכון 

 חוזרים על דעותיהם הגזעניות ומצהירים על רצונם לממש את דרכו של כהנא כאשר יהיו בשלטון.

כאן השלושה רצים  –ה אחרת )בשם חירות( הצטרף מרזל למפלג אז –טיבי בניגוד למצב בענין  .381

לכנסת במסגרת רשימה שמצעה הוא מצע גזעני וכל מהותה היא גזענית )מה שמצדיק את פסילת 

 ראו להלן(. –הרשימה 

, בבקשה זו נפרסה תשתית ראייתית נרחבת ביותר, המטה למאבק בגזענותבניגוד למצב בענין  .382

בעיקר  –הכוללת עשרות ראיות בעלות אמינות גבוהה ביחס לכל אחד מהמועמדים )וביחס לרשימה( 

סרטונים בהם נראים או הקלטות בהם נשמעים המועמדים אומרים דברים חמורים ביותר 

 ומבהירים כי רצונם לפעול ברוח זו בכנסת.

                                                 
 המטה למאבק בגזענות.ראו בענין זה את דבריה של הנשיאה נאור ודבריו של השופט מלצר בענין  5
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כה חזקה, על המועמדים להצביע על צעדים אקטיביים שננקטו  תאייתיבמצב של תשתית ר .383

וכי הם מתנערים מרעיונותיו הגזעניים של הרב  בפומבי כדי להראות כי התנתקו מתנועת כ"ך

אלא שהדבר כמובן לא  –)ראו דעותיהן של שופטות המיעוט בייניש ופרוקצ'יה בענין טיבי(  כהנא

 על מחויבות עמוקה לרעיונותיו של כהנא. נעשה שכן המשיבים מצהירים דווקא

  המטה למאבק בגזענות:יפים לענייננו דבריו של השופט רובינשטיין שנאמרו ביחס למרזל בענין  .384

כיום עמנו נסיון העבר, המטיל ספק של ממש באמיתות הצהרותיו של "

קבע הנשיא  טיבי מר מרזל, לפיהן חזר בו מדרכו הגזענית. אם בעניין

מכלול הראיות אין ליתן משקל רב להצהרתו של מרזל,  ברק כי נוכח

נחרצות, כי אין מדובר בהצהרה  ביתרבענייננו, אפשר לטעמי לקבוע 

שהאמת נר לרגליה, ואף זאת בלשון המעטה. אכן, מרבית הראיות 

העומדות לפנינו כעת הן מן התקופה שלאחר הצהרתו הקודמת של מר 

ליתן להצהרותיו של מרזל בפני  מרזל. מכך ניתן ללמוד, כי המשקל שיש

טיבי, וזאת בעיקר נוכח  הועדה ובפנינו נמוך מזה שניתן לה בעניין

הרושם הנוצר, לפיו מר מרזל עצמו אינו מעניק משקל של ממש 

להצהרותיו שלו, ואינו מוצא קושי לומר דבר אחד במרחב הציבורי 

 ..ולטעון אחרת בפורום הפורמלי והמשפטי, וחוזר חלילה.

בפנינו ראיות רבות, בעלות משקל של ממש, המלמדות על תפיסתו 

הגזענית של מר מרזל, ועל הצעדים בהם הוא נוקט לשם קידומה. 

הראיות מלמדות לדעתי על תמיכתו של מר מרזל במשנתו של הרב כהנא, 

אשר אין חולק כי הסית לגזענות. כן מלמדות הראיות על תפיסתו 

, הרואה באזרחי ישראל הערבים אויבי הגזענית העצמאית של מר מרזל

קיום בין יהודים וערבים. ניכר, כי -העם היהודי ויוצאת כנגד ניסיון לדו

מר מרזל אף אינו עוצר בהתבטאויות קשות ומטרידות, אלא פועל 

בעקביות להתסיס ולחרחר שנאה ואיבה כנגד מיעוטים בחברה 

 ."הישראלית, וביניהם המיעוט הערבי

העובדתית הנרחבת גורמת לכך שדבריה של חיות שנאמרו ביחס לבן ארי נכונים גם ביחס התשתית  .385

 לשלושת המשיבים:

ואינני סבורה כי יש בהם כדי  בן אריעיינתי בטיעוניו ובהסבריו של "

לשנות מן המסקנה שאליה הגעתי. בן ארי שב ושוזר בדבריו את האמירה 

התבטאויותיו... עומדים כי הוא אינו גזען  אך למרבה הצער מעשיו ו

בניגוד קוטבי לאמירה זו. מעיקרי הפסיקה... עולה כי בית המשפט ייחס 

משמעות ומשקל להסברים ולהבהרות שמסר המועמד... ואולם בענייננו 

ההסברים שניתנו עי בן ארי אינם משכנעים והם מחווירים אל מול 

ולהן  עוצמת ההתבטאויות הגזעניות שאותן השמיע שוב ושוב בקולו

למעט הטיף ברבים בעצרות שבהן השתתף וברשתות החברתיות. 

התנצלותו החלקית יש לומר בעניין החיילים הבדואים, בן ארי לא 

התנצל על דבריו ולא חזר בו מהם. הוא ניסה להעניק לדבריו פרשנות 

בדיעבד אך זו כאמור אינה משכנעת משום שאינה מתיישבת עם 

 "ברים שנאמרו.המשמעות וההקשר הטבעי של הד
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 פסילת רשימה 

עילות הפסילה של רשימה נלמדות מהמטרות והמעשים בפרשת ניימן השנייה קבע השופט שמגר כי  .386

לחלופין או  -משמע, המדובר בהשקפות ובדעות המבטאות את היעדים של הרשימה, או " –שלה 

מטרות נלמדות,  המדובר על הפעולות בהן משתקפת ומתאפיינת מהותה של הרשימה. -נוסף לכך 

בדרך כלל, מן המצע הפורמאלי של הרשימה, אך גם מפירסומים, מנאומים או מהבעות דעה, 

יכול  פסילההכי עילות קבע המחוקק  ." הנשיא שמגר הדגיש כי המושמעות במסגרות פוליטיות

באות לחבוק הן את  ...המלים "במפורש" או "במשתמע"" .משתמע או מפורששיהיה להן ביטוי 

כאילו, על יסוד הנסיבות או בעקבות הסקת מסקנות  ,וצהר והברור והן את מה שניתן ללמודהמ

מעשה, אשר אינם מכילים על פניהם הצהרה גלויה על  ממשמעותן, הלכה למעשה, של מטרה או

 ."(3)( או 2(, )1מגמה מאלו הכלולות בפיסקאות )

 

צומת לבחירות לרשויות -רגש-היועץ המשפטי לממשלה נ' רשימת מולדת 6709/98ברע"א  .387

קבע הנשיא ברק כי מלבד מצע הרשימה, ניתן לבצע , (351( 1)פ"ד נג)המקומיות, נצרת עילית 

על מטרותיה או על  ..יש לבחון בקפדנות את שמבקשים להסתיר מהעין הבוחנת."הרמת מסך", ו"

מעשיה של רשימת מועמדים ניתן ללמוד מהתבטאויות חברי הרשימה. אף כאן יש לפעול בזהירות, 

עם זאת,  ...שכן רשימת מועמדים אינה משקפת בהכרח אחידות והרמוניה רעיונית או מעשית

התבטאויותיו של אחד מחברי הרשימה ומעשיו עשויים לשמש תשתית ראייתית בעיקרון, 

 (. 362" )בע' .מנה ניתן ללמוד על מטרותיה או על מעשיה של רשימת המועמדיםשמ

 
 פירט מספר גורמים שיש לשקול בהקשר זה: הנשיא ברק  .388

 
מדובר האם  -הרשימה שאת דעותיו ומעשיו מבקשים ליחס לרשימה כולה מעמדו של חבר  .א

 .בכיר או זוטרבחבר 

 של אותו חבר רשימה. חוזרות ונשנותהתבטאויות טאות חד פעמית או בהאם מדובר בהת .ב

 האם מדובר בהתבטאות של יחיד או של חברים אחדים ברשימה. .ג

 .טאויותבהאם הסתייגו מההת –מה היתה התגובה של יתר חברי הרשימה  .ד

 רשימה.החברי מה המספר הכולל של  .ה

ומעשים או רשימה ותיקה  תהאם מדובר ברשימה חדשה שטרם הספיקה לגבש מטרו .ו

 .ר בעברשהתמודדה כב

 
, הואיל ויש בו מצע הרשימה מעיד בבירור על הסתה לגזענות –בכל הנוגע לעוצמה יהודית  .389

 :התייחסות לערבים כאל "אויבי ישראל" והצהרה על כוונה לגרום לעזיבתם את הארץ

עוצמה יהודית מתוך חתירה לשלום אמת, הגירה של אויבי ישראל:  -

שות לאומית לעידוד תפעל להוצאת אויבי ישראל מארצנו. תוקם ר

. כדי הגירה. עם ישראל שב לציון ואויבי ישראל שבים לארצות המוצא
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לשמור על אופיה היהודי של המדינה, נפעל למיגור תופעות של 

 הסתננות, הן של גנבי גבול, הן של אזרוח על רקע 'איחוד משפחות'...

 

ובפרט לא לערכים המצע מבהיר כי עוצמה יהודית אינה מחויבת לערכי הדמוקרטיה   .390

 :האוניברסליים המערבים

 
משטר ומוסר: ערכי המדינה היהודית יהיו על פי המוסר היהודי  -

והמשטר יהיה: דמוקרטיה יהודית, השומרת על האינטרסים של 

. מתוך הכלל: כערך הדוחה כל ערך אוניברסלימדינת הלאום היהודי, 

אנחנו לא רוצים לאבד את המדינה היהודית לא במלחמה, לא בשלום, 

 וגם לא באמצעות הדמוקרטיה המערבית...

  

ביניהן הצעת החוק  –הוצגו הצעות חוק שבכוונת הרשימה לקדם  21-במסגרת הקמפיין לכנסת ה .391

יהודי ולאומי"(, "הצעת בת המדינה? אנחנו נדאג שיהיה פה בג"ץ רחלשינוי בג"ץ" )"בג"ץ פועל לה

חוק לעידוד ההגירה" )"לנו יש תכניות מסודרות איך להוציא מפה את האויבים"(, "חוק חיינו 

 קודמים" )"הבא להורגך, השכם להורגו"( 

 

 להלן סטיקרים של עוצמה יהודית: .392

 

 

הקמפיין של עוצמה יהודית היה רווי התבטאויות גזעניות שיש בהן גם הסתה לאלימות. הקמפיין  .393

לפעול להגשמת מטרותיה  רשימההת בכוונלא הסתפק בהפרחת סיסמאות אלא כלל אמירות לפיהן 

 :3.4.19בעמוד הפייסבוק של הרשימה ביום  מושפורסתמונות ראו  –המוצהרות הגזעניות 
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המהווים את הרוח החיה מאחורי המפלגה בשנים  –בנוסף, כל ארבעת מנהיגיה של עוצמה יהודית  .394

כבר נפסל  –מיכאל בן ארי  –התבטאו במשך שנים באופן גזעני ביותר. מנהיג אחד  –האחרונות 

לעיל הובאו עשרות  –בן גביר, מרזל וגופשטיין  –שלושת האחרים ל יחסמלהתמודד לכנסת. ב

יודגש כי חלק מההתבטאויות שהובאו לעיל של  שלהם שכל כולן הסתה לגזענות.התבטאויות 

המשיבים נאמרו בארועים רשמיים של מפלגת עוצמה יהודית )כגון כנסי בחירות(. פעמים רבות, 

התבטאויות גזעניות לעקרונותיה של רשימת עוצמה יהודית ופעמים רבות  1-3קושרים המשיבים 

, כגון בדבר הפעולות שהם יבצעו בשם הרשימה כאשר ה יהודיתמצהירים הצהרות בשם עוצמ

  ייבחרו לכנסת.

 

 צומת:-גשר-מולדתאם נבחן את הקריטריונים שנקבעו בענין  .395

, כאשר המהווים את הנהגת הרשימה חברי רשימה משמעותיים ביותר 3מדובר על  .א

 . המנהיג הרביעי כבר נפסל מהתמודדות

 ולא בהתבטאות או מעשה חד פעמי. התבטאויות חוזרות ונשנותהמדובר ב .ב

 מדובר על התבטאות של כלל חברי ההנהגה של הרשימה. .ג

 3-4הממוקמים במקומות אדרבה, החברים . לא הביעו כל הסתייגות חברי הרשימהיתר  .ד

 :עמדות המשיבים ובעוצמה יהודיתהביעו דווקא תמיכה ב

 

, לאחר פסילת 18.3.19בראיון למקור ראשון מיום  שמעון יצחק וסרלאוףכך ציין  -

 מועמדותו של בן ארי על ידי בית המשפט העליון:

 
אצל מיכאל בן ארי ראיתי אמת, ראיתי מפלגה שלא רואה פחד, לא מסלפים אלא אומרים "

. זה היה נתיב קשה לעבור מהאיחוד הלאומי כי אני מחובר להרבה אנשים דברים כהוויתם
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שם , גדלתי איתם, חלקם חברים בלב ובנפש, עם אנשי המטה של האיחוד הלאומי אני מצוי 

אני חושב שעוצמה יהודית מייצגת משהו בקשר יומיומי אבל יש פערים אידאולוגיים. 

יעים טהורים ובעלי אידאולוגיה מוצקה אחר, לא עסקנות מפלגתית, והאנשים באים ממנ

 ."ברור

 
https://www.makorrishon.co.il/%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95

%d7%aa-%d7%aa%d7%a9%d7%a2%d7%98/124007/ 
 
ה ביטון ו, אמרה אד6.11.18יום בבסרטון שהועלה לדף הפייסבוק של עוצמה יהודית  -

בעקבות פיגוע באזור התעשיה ברקן "בואו נאמר די, אנחנו עם החפץ בחיים, המקדשים 

לעוצמה להצביע  –לצד בן ארי  –", וקראה יל מחיות האדם שחיות כאןדלהביים, את הח

 .יהודית

 

https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2098520780463444/?v=2098

520780463444 

 

)על התינוק שיולד בעקבות פציעת אמו בפיגוע ומת כעבור  2018בדצמבר  20ראיון לערוץ ב

 :אמרה אדוה ביטון מספר ימים(

 
לצערנו הרב לא אנחנו להבדיל מהמרצחים השפלים הללו אנחנו עם המקדש את החיים. "

מדובר פה במלחמה באמת בין אור לחושך, מדובר פה באיזושהי מלחמה טריטוריאלית... 

בין עם מוסרי עם אמות מידה שלא צריך ללמד אותנו כן איך להתנהל ומהי תרבות וכו' 

מול מרצחי  –אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לו אפילו עם  -ולשם מה הגענו לכאן מול עם  

)דקה  ..".שמה שמניע אותם זה השנאה והנקמנות והמוות ויצרים של רוע, אדם שפועלים

2:45) 

https://www.20il.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa

-%d7%91-d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9d/%

-d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%92%d7%9c%d7%a0%d7%95/%20

-%d7%94%d7%90%d7%9d-7%d7%aad7%9c%d7%96%d7%a2%d7%a%

-%d7%91%d7%a0%d7%94-d7%a2%d7%9c%

/d7%a9%d7%a0%d7%a8%d7%a6%d7%97% 

 
 

, אשר כבר )בגלגולה הקודם כעוצמה לישראל( 2013שקיימת מאז שנת מדובר ברשימה  .ה

 .דעותיה הגזעניות ידועותר שוא התמודדה לכנסת

 

אולם המדובר בפעילים זוטרים שמות,  29ברשימה שהוגשה לועדת הבחירות כלולים  .ו

עמדותיה של הרשימה  ,כאמורכאשר את הטון נותנים המשיבים יחד עם בן ארי.  ,הגבמפל

ידועות זה מכבר והמשיבים, מנהיגי הרשימה, מקפידים להבהיר את עמדותיהם תחת כל 

 :כי( שם נפסק 1/65עץ רענן. בהקשר זה ראוי להפנות לענין ירדור )ע"ב 

 

https://www.makorrishon.co.il/%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%a9%d7%a2%d7%98/124007/
https://www.makorrishon.co.il/%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%a9%d7%a2%d7%98/124007/
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2098520780463444/?v=2098520780463444
https://www.facebook.com/MichaelsonSonLion/videos/2098520780463444/?v=2098520780463444
https://www.20il.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%91-20/%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%92%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%9c%d7%96%d7%a2%d7%a7%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%91%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%a0%d7%a8%d7%a6%d7%97/
https://www.20il.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%91-20/%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%92%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%9c%d7%96%d7%a2%d7%a7%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%91%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%a0%d7%a8%d7%a6%d7%97/
https://www.20il.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%91-20/%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%92%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%9c%d7%96%d7%a2%d7%a7%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%91%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%a0%d7%a8%d7%a6%d7%97/
https://www.20il.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%91-20/%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%92%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%9c%d7%96%d7%a2%d7%a7%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%91%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%a0%d7%a8%d7%a6%d7%97/
https://www.20il.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%91-20/%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%92%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%9c%d7%96%d7%a2%d7%a7%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%91%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%a0%d7%a8%d7%a6%d7%97/
https://www.20il.co.il/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%91-20/%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%92%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%9c%d7%96%d7%a2%d7%a7%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%91%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%a0%d7%a8%d7%a6%d7%97/
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נה שלא כל המועמדים ברשימה היו פעילים או ידועים כאנשי אין נפקא מי" 

כשהחליטו ללכת  –כדברי יושב ראש הוועדה  –קבוצה זאת קודם לכן, שהרי 

חזקה עליהם שבדקו תחילה עם מי הם ארד, -עם אנשי אל ברשימה אחת

 ".הולכים ולקראת מה

 
 צומת:-גשר-מולדתיפים לענייננו הדברים שנקבעו בענין  .396

הוא ראש הרשימה המשותפת. הוא הוצב בראשה לאחר שכל הרטמן "

התבטאויותיו ומעשיו, שיש בהם משום הסתה לגזענות, כבר פורסמו... הסתה זו 

פעמי, אלא התבטאויות ומעשים חוזרים ונשנים. -לגזענות לא הייתה אירוע חד

הרטמן עצמו אינו רק ראש הרשימה המשותפת. הוא האוחז בהגה הרשימה 

פיו יישק דבר. הוא שהופיע בפני ועדת הבחירות של הרשות -להמשותפת. ע

המקומית; הוא שהופיע בפני ועדת הבחירות המרכזית. מספר חבריה של הרשימה 

עשר מועמדים בלבד(. משקלו של הרטמן בתוך הרשימה -המשותפת אינו גדול )אחד

הרטמן  הוא ניכר. כל אלה מצביעים על כך כי ניתן לזהות את מטרותיו ומעשיו של

ואת מטרותיה ומעשיה של צומת עם מטרותיה ומעשיה של הרשימה המשותפת... 

הרשימה המשותפת )כגוף( וחבריה )כיחידים( לא הסתייגו, לא במפורש ולא 

. אכן, התבטאויותיו של הרטמן ..במשתמע, מהתבטאויותיו וממעשיו של הרטמן

"ביטויים גזעניים  – ראש ועדת הבחירות המרכזית-ידי יושב-כאפיונם על –כללו 

שקשה להעלות על הדעת חמורים מהם". בנסיבות אלה נתבקשה הסתייגות 

מפורשת מהם מצד חברי הסיעה המשותפת. הסתייגות כזו לא באה. גם לא 

פי התשתית העובדתית -... אין ספק בלבי, כי עלהתארגנה כל פעילות להדחתו.

 –זהו הזמן הקובע בעניין זה ו –ראש ועדת הבחירות המרכזית -שהונחה בפני יושב

היה מקום לזהות בין התבטאויותיו ומעשיו של הרטמן )וצומת( לבין התבטאויותיה 

ומעשיה של הרשימה המשותפת. התבטאויות ומעשים אלה לא היו בדברים שוליים 

וזניחים. היו אלה התבטאויות ומעשים בעניינים שהם מרכזיים ודומיננטיים 

ותפת. מכיוון שכך, מתקיימים ברשימה המשותפת למטרותיה של הרשימה המש

 ."התנאים הנדרשים למניעת השתתפות בבחירות

בן ארי, בן גביר, מרזל, גופשטיין.  –עוצמה יהודית היא הרביעיה שמנהיגה אותה כך גם בענייננו:  .397

הארבעה האלה והרשימה חד הם. התבטאויותיהם ומעשיהם הגזעניים החמורים צובעים בצבעי 

 .גזענות קשים את הרשימה כולה ומכאן הצורך לפוסלה

דובר על כך שאנשי הבית  כאשר ,4.7.19נפנה שוב לדבריו של גופשטיין בכנס עוצמה יהודית מיום  .398

וד הלאומי מוכנים לקבל את איתמר בן גביר אך לא את ברוך מרזל או את בנציון היהודי/האיח

"הם מפחדים, מה יקרה אם ברוך מרזל או בנצי גופשטיין יהיו  –גופשטיין. על כך אמר גופשטיין 

 אלחושבים שאיתמר בן גביר יותר טוב?  אתםתפחדו.  אלברשימה. אני רוצה להרגיע אתכם. 

 ...." יהודית עוצמה כולנוליפה. אני לא, גם ברוך לא, אבל זה בסדר, תפחדו. הוא הולך עם ח

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/406502 

 

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/406502
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 סיכום

 הביאה הנשיאה חיות את דבריו של אלבר ממי:בן ארי בענין  .399

 ,הביתה מפלצת מכניסים אין ,הגזענות כלפי רחומים להיות אפשר אי

 ולו הגזעני העולם עם להשלים... בתחפושת – לא ובעיקר– אפילו

 עם להשלים פירושו ;ובאלימות צדק-באי ,חדבפ לתמוך פירושו במקצת

 ;חיים עדיין אנו שבתוכם ההיסטוריה מחשכי של המתמשכת נוכחותם

 איננו מאתנו מי והרי .אפשרי קורבן הזר של היותו עם להשלים פירושו

  [...] ? כלשהו במקום זר

 

דרכה של תנועת "כך", תנועה גזענית ופסולה, אשר אף נפסלה להתמודד  כיממשי םה משיביםה .400

בבחירות לכנסת בשל האידיאולוגיה הגזענית העומדת בבסיסה וחתירתה תחת היסודות 

העמוקה ברב כהנא,  םאת תמיכת יםמסתיר םאינ יםהדמוקרטיים של המדינה. המשיב

 ומחויבותו העמוקה לרעיונותיו הגזעניים להגיע לכנסת ישראל. 

 

ועל הביזוי המכוון  ההסתה לגזענותמעיד כאלף עדים על  יםשל המשיב הםהתבטאויותי שלל .401

ה הערבית. כל זאת באופן יכלפי האוכלוסי יםהמשיב יםוהליבוי השיטתי של איבה ומדנים שיוצר

 .יםשל המשיב םעל חלק אינהרנטי ומהותי במשנתמתמשך וכאשר מדובר 

 

 האוכלוסייה של אדםהאינה מכירה בגרעין זכויות  יםהמשיב יםהכהניסטית בה דוגל האידיאולגיה .402

לטעמם של המבקשים, יש . המדינהובכך שוללת את אופייה הדמוקרטי של  הערבית בישראל

 יהודית:של המדינה מדינה ערכיה הבסיסיים גם פגיעה בבמעשיהם 

 

 והשלום הצדק, החירות את לבסס העצמאות מגילת מנסחי בחרו בכדי לא"

 תמיד אלה שכן, ישראל נביאי של חזונם על, המדינה של בבסיסה יעמדו אשר

 ברוח, אדם-בני בין השוויון ולמען, והשונה החלש למען למאבק האש עמוד היוו

" בראנו אחד אל הלוא, לכלנו אחד אב הלוא" הנביא מלאכי של קריאתו

 '(". י', ב, מלאכי)

 (.279, א"תשס, ומשפט ממשל נתיבי", לערבים השוויון על" רובינשטיין' א)         

 

ציבור הערבי )כמו גם זועקות כולן הפליה, הדרה ופגיעה ב יםשל המשיב הםוהתבטאויותי הםמעשי .403

של הבסיסיות בזכויותיהם  כופרבאופן ש אחרות כגון מבקשי מקלט או קהילת הלהט"ב(בקבוצות 

המשיבים אינם מכבדים גם את אושיותיה של שיטת המשפט שלנו ן ולכבוד. וקבוצות אלה לשווי

והם הצהירו כי בכוונתם לפעול כנגד ערכיה האוניברסליים של  הדמוקרטיה המערבית, הווה אומר 

 כל אדם באשר הוא אדם.שוויון וכבוד ל –

 

http://www.nevo.co.il/safrut/book/12823


 

205 
 

 

נן התגלמות הגזענות. כל יה יםשל המשיב הםומעשי הםבאשר להסתה לגזענות הרי שהתבטאויותי .404

איבה ומדנים והעמקת התהום שבין יהודים  יצירתמכוונת לליבוי היצרים,  יםשל המשיב םיתיהוו

ה הערבית מן הציבוריות הישראלית, ילהדיר את האוכלוסי יםמבקש יםוערבים בישראל. המשיב

את הערבים  תאריםמ ים. המשיבהיומיוםולא לתת לה להיות חלק משוק העבודה, ההשכלה או חיי 

 ישראל.  על מדינתר הם כאויבים חורשי רעה המבקשים להמית קלונה שבא

 

על המשטר חוקקה וכוונה באופן מיוחד כדי להגן  א7ת ההסתה לגזענות המנויה בסעיף נזכיר כי עיל .405

ים מצהירים ללא כחל וסרק, וללא כל תופעת הגזענות של הרב כהנא אשר המשיבפני הדמוקרטי מ

 .ולפיכך יש ליישמו במקרה זה א צפה7זהו בדיוק המצב שסעיף דרכו.  כיממשי בושה כי הם

 

בהליך של פסילת מועמדותו  –הקווים המנחים שנפסקו אך לאחרונה על ידי בית המשפט העליון  .406

 תממורים כי יש לפסול אף את מועמדותם של בן גביר, מרזל וגופשטיין, כמו גם את רשי –בן ארי של 

 עוצמה יהודית, וזאת נוכח המסה הקריטית הנרחבת של הראיות שנפרשה בבקשה זו. 

 
ולא לאפשר למי שחותרים  ,הסף של הדמוקרטיה וא להיות שומרתפקידה של וועדת הבחירות ה .407

תחת אושיות המשטר הדמוקרטי והחברה הישראלית להפוך להיות חלק מכנסת ישראל ולהתהדר 

, ובקיצוניות בערבו של תשעה באב, מועד המסמל את חשיבות המאבק בקנאותבתואר חברי כנסת. 

להותירם מחוץ  מן הראוי כי ועדת הבחירות תשמיע קול ברור וצלול נגד הקולות הגזעניים, אשר יש

 לשיח הלגיטימי בכנסת ישראל.

 

ולפסול את מועמדותם של המשיבים וכן לקבוע כי יל את סמכותכם בקשכם להפענ ,אשר על כן .408

 . 22-בבחירות לכנסת הרשימת עוצמה יהודית מנועה מלהשתתף 

 

 המרכז הרפורמי לדת ומדינה.הרב נועה סתת, מנהלת ה של לבקשה זו מצורף תצהיר .409
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