
 

 

 

 

 

20.3.19 

 לכבוד 

 ש לממשלה "היועמ

  מר אביחי מנדלבליט

 שלום רב,

מר עופר כסיף מועמד לכנסת ומרצה  דרישה לפתיחה בחקירה הנדון: 

 באוניברסיטה העברית

בשם מרשי שי שמאי גליק מנכ"ל ארגון בצלמו ארגון זכויות אדם ברוח יהודית מטעם  .1

 , הריני מתכבד לפנות אליכם כדלהלן:580622041ע"ר עמותת מוסרי 

 לוהעברית ובאוניברסיטה  צהמרבנוסף ועופר כסיף הינו מועמד לכנסת במקום ריאלי  .2

 .תואר דוקטור

קרא  שםבו צופים עשרות אלפי עוקבים יסבוק יפוסט בפכסיף העלה , 03.08.2017 בתאריך .3

   -צריך לחסלם  ואני מצטט  כי לעולי הר הבית סרטן ו

. דם של בנהרות כולנו נטבע עוד האלה החלאות בגלל! יםמתועב סיקריים! ארורים קנאים" .4

 גרורות עם סרטן, כוזיבא בר מרד מקנאי בכלום שונים לא האלה המחליאים המשיחיים

 בנט של לרגליו עלה הדגול השמאל שמנהיג העיקר .נטויה ובזרוע חזקה ביד לחסל שצריך

 https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4998065,00.html -    ".אפרת בקולוניה

שם חוסלו האנשים פיזית יודגש הביטוי לחסל ביד חזקה ובזרוע נטויה מקורו בהגדה  .5

 .בנוגע לכוונתומדובר באיש מלומד ואין ספק 

להר הבית הינה חוקית ולכן כוונתו הינה אחת ויחידה לחסל   היבנוסף אין כל ספק שהעלי .6

 מות.אליאמצעות ב

עם כל הכבוד לחופש הביטוי ישנם , ש מסמרות"דארין טרטור קבע ביהמבעניין בהחלטה  .7

בדיוק כמו סתה. לא ייתכן שהכוונה כאן הינה מטאפורה מקרים שהקו נחצה ונהפך לה

לך בעקבות השאהידים קבע ביהמ"ש   שלא מדובר במטאפורה אלא באיום שבמילים 

 ממשי. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 יםפיגוערטור נקבע בבירור שלא ניתן להוכיח קשר ישיר לאדגיש גם במקרה של דארין ט .8

 האפשרות להסתה.  השכן מספיק, ממילים אלו ועדיין קבע ביהמ"ש  שניתן והרשיע בהסתה

    אירע פיגוע בהר הבית ונרצחו מספר שוטרים.  מספר חודשים לאחר דבריו של כסיף , וזכרי .9

לא נאמר שהתופעה היא סרטן אלא שבני האדם הינם סרטן. בפוסט     אני מדגיש שוב ושוב .10

 (  לא באנשיםו)בניגוד לדבריה של השרה רגב על הסודנים שמדובר בתופעה 

  זכה לתהודה רבה. רבים ותקשורת כלי הפוסט  פורסם ב יש להדגיש  .11

  .ידמ כזה כנגד יהודים ברחבי העולם הוא היה נעצר פוסט לו חלילה היה מישהו מעלה  .12

בג"ץ אישר לאחר דרישתך, אשר מתנהלת חקירה פלילית נגד מר מיכאל בן ארי  הימים אלב .13

  .הסתה אלא גזענות של\את פסילתו לא ב

 וייתכן שהובילו לפגיעה בחיי אדם דברים אלו חמורים פי כמה וכמה .14

  לדין בהקדם האפשרי  תוהעמדועל מר כסיף  ידית כנגד פתיחת חקירה מאבקשך להורות  .15

בסרטן , תה ברורה לרצח שכן אם האנשים האלה סרטןמדובר בהס ,מלבד הגזענות הרבה 

  .מטפלים ונלחמים וממגרים

 (ו"תשמ: תיקון) לגזענות הסתה פרסום איסור. ב144סעיף    .16

כמו כן סעיף  .שנים חמש מאסר - דינו, לגזענות להסית מטרה מתוך דבר המפרסם (א)

 (ו"תשמ: תיקון) גזעני פרסום החזקת. ד44

 מאסר - דינו, לגזענות להביא כדי ב144 סעיף לפי האסור פרסום הפצה לשם המחזיקקובע   .17

 לט . יחו והפרסום, שנה

 בהתאם לחוק זה. הפרסום  אודה אם כן לחקירה פלילית וחילוט  .18

 

 ,כבוד רבב

 עו"ד מיכאל ליטווק

 :םיהעתק

 פרקליט המדינה

 המשנה לפרקליט לענינים מיוחדים

 שרת המשפטים

 לית משרד המשפטים"מנכ

 .הממשלתית למאבק בגזענותהיחידה 

  

 


