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רעך   מחסום ווטש,פורום תג מאיר,    –הארגונים והתנועות    מכתב דחוף זה נשלח אליך בשם .1

 . לוחמים לשלוםו   מסתכלים לכיבוש בעיניים,  תאימהות נגד אלימו, כמוך

שהשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר,  הממשלה בנימין נתניהו    ראש  ( הודיע19.2)  הבוקר .2

בן גביר יתוגבר  השר  . לפי ראש הממשלה,  1יעמוד בראש צוות משימה מיוחד למלחמה בהסתה 

ובהשתתפות   המשפטים,  משרד  עם  מלא  בתיאום  וזאת  ופרקליטים,  שוטרים  ב"חוקרים, 

עומדת בניגוד    ראש הממשלה. הודעתו של  "גורמים מהשב"כ, צה"ל ומטה הסייבר הלאומי

וד בראש הצוות היא  לדברי המפכ"ל, שאמר אתמול בראיון ל"פגוש את העיתונות" שמי שיעמ

 .2ראש חטיבת החקירות של המשטרה, שלומית לנדס 

השר בן  מי, כי  ר לביטחון לאוראש הממשלה ולשך מתבקשת להודיע לכפי שיפורט להלן, הינ .3

,  ענייניםבשל ניגוד    הצוות  תה ולהתערב בעבודתעמוד בראש הצוות למאבק בהסמנוע מלגביר  

עוצמה  'גת  מפל ופעילי   חברי כנסתושל  אישית  שלו    משכתהמתהשיטתית ו המעורבותעל רקע  

 , לפני ואחרי הבחירות האחרונות: בהסתה לאלימות ולגזענות, שהוא עומד בראשה, 'יהודית

האחרונות,   .א הבחירות  השתתף ,  10.11.2022-בלאחר  גביר  בן  השר  לתפקיד  המועמד 

, ת בישראלומוגדר'כהנא חי'  ות כ"ך  ו תנועל אף שע,  3עצרת הזיכרון לרב מאיר כהנא ב

יקאית הגיב, מחלקת המדינה האמר טרור. דובר    ני , כארגו ארה"ב בפאי ווד האירואיחב

לזה" אחרת  מילה  אין  מתועב.  דבר  היא  טרור  ארגון  של  המורשת  ותרנו  נ ...חגיגת 

ריקה בקרב פעילי ימין קיצוני  מודאגים מהמורשת של 'כהנא חי' ומהמשך השימוש ברטו

אלימים. גינינו הסתה, אלימות וגזענות בכל הצורות שלהם. יש סיבה טובה מדוע 'כהנא 

 
1 https://twitter.com/netanyahu/status/1627247825321963520   
2 7aff341c0000-a5c6-dba0-688b-article/00000186-19/ty-02-https://www.haaretz.co.il/news/politi/2023   
3 903318905-kahana-gvir-https://13tv.co.il/item/news/domestic/internal/ben /   

https://twitter.com/netanyahu/status/1627247825321963520
https://www.haaretz.co.il/news/politi/2023-02-19/ty-article/00000186-688b-dba0-a5c6-7aff341c0000
https://13tv.co.il/item/news/domestic/internal/ben-gvir-kahana-903318905/
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בצעירותו, בשנות   ; כידוע,4" חי' עדיין מוגדרת על ידי ארצות הברית כישות טרוריסטית

, ואף הורשע בהקשר זה בתמיכה בארגון  ועות אלהגביר רכז הנוער של תנ  בן, היה  90-ה

טרור ארגון  של  תעמולה  חומרי  והחזקת  בית 2002בשנת  .  25.7.20075- ב  טרור  דחה   ,

העליון   )ע"פ  המשפט  הג  שבן  (8342/026ערעור  המשטרה  גביר  סגירת  נגד  משרדים יש 

את י גם  אר;  7נות של תנועת כ"ך גזעו חומרי הסתה לאלימות ו בהם נמצא   הקשורים אליו

 (,1806/19אב  בתיק  )המשפט העליון לאשר את מועמדותו של בן גביר לכנסת  בית    החלטת

ין להקל ראש בראיות העדכניות שאליהן הפנו המערערים והפנה היועץ ש"א  נקבע  שם

נובמבר   בחודש  שנשא  הדברים  ובכללן  גביר,  בן  של  בעניינו  לממשלה    2017המשפטי 

ביום  ב עמו  שנערך  בראיון  גם  ומנה  הוסיף  שבחיו  שאת  כהנא  לרב  . 21.2.2019אזכרה 

ופרסם בדף הפייסבוק   2018דברים דומים אמר בן גביר גם בראיון טלוויזיוני מנובמבר  

שלו באותה תקופה. התבטאויותיו שם בהחלט קשות ומטרידות ביותר ויש טעם בעמדת 

שהחוצה מתקרבות קרבה מסוכנת לקו האסור  הן  היועץ המשפטי לממשלה אשר ציין כי  

לכנסת בבחירות  מלהתמודד  מנוע  בישראל    ;א"מ(  ה)הדגש  8" אותו  זוכר עוד  הציבור 

במיוחד כיצד זמן קצר לפני רצח ראש הממשלה יצחק רבין, בן גביר קרע והציג את סמל  

לתקשו רבין  של  להגיע  מכוניתו  יכולים  אנחנו  הזה,  לסמל  שהגענו  "כפי  והכריז  רת 

 .9לרבין" 

מעורב בפעילות טרור נגד   ת" אשר"נוער הגבעובפומבית  ביע תמיכה  הזר ון גביר חשר בה .ב

הפלסטי  היתר,  נית.  האוכלוסייה  הבין  לכנסת  הבחירות  לפני  וחצי  המועמד   21- יום 

לו והבטיח לדאוג להם   , ביקש שיצביעולנערי גבעות ובני משפחותיהםבן גביר פנה    לכנסת

"ל וכי  פלילית  יאלצו חסינות  דגלם מלחמה בהתיישבות  על  הפרקליטות שחרטו  אנשי 

חדשה עבודה  ב.  10" לחפש  לכן,  בפייסבוק  ,  16.1.2019- קודם  פרסם  גביר  "נוער ש בן 

 .11הגבעות הם הציונים של ימינו" 

שהוגש כתב אישום נגד על אף  . בנצי גופשטיין של ארוך שנים שותף פוליטיהשר בן גביר  .ג

ולטרור לגזענות  לאלימות,  הסתה  בגין  גופשטיין  של  12בנצי  ארוכה  בשורה  וכן   ,

טב גופשטיין קרא ועודד לפגוע פיזית בלא יהודים ובמוסדות התבטאויות המתועדות הי

)מעורבות פעילי והנהגת ארגון להב"ה באלימות ובהסתה פורטו בהרחבה   13הדת שלהם 

בבג"ץ   אחרים  עם  יחד  מאיר'  תג  'פורום  שהגיש  שנים (,  17/543014בעתירה  מזה 

פעיל מרכזי בש יהודית'גופשטיין  ניסה להתמודד ברשימה  'עוצמה  לבחירות   וגם  שלה 

בית המשפט העליון לפסול   תהחלטלנימוקי    15-ו  11פסקאות    י)רא   אך נפסל  22- לכנסת ה

 
4 https://www.ynet.co.il/news/article/rys1bjcbs  
5 3417174,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L   
6 https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0208342.htm   
7 https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0208342.htm   
8 V04.htm-https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/19018060   
9 46332https://www.facebook.com/ShalomAchshav.PeaceNow/videos/3344145508 /   

10 -%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%99%D7%9E%D7%9E%D7%94-https://www.srugim.co.il/329928
-%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%9F-%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA

7%9C%D-%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%AA-D7%91%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94%   
11 

357977&p=5&paipv=0&eav=Afa5MCHMkhttps://www.facebook.com/story.php?story_fbid=908896349312706&id=281777035
gMGfFKEQ6lncQuZ4ZL_gJ_bFqhRxJ05K_KeyveAvBCsvWLHIJlUTwKrTzE&_rdr  

12 133331.pdf-pload/2019/20191126https://www.haaretz.co.il/embeds/pdf_u  
13 -%D7%91%D7%A0%D7%A6%D7%99-https://www.srugim.co.il/122672
-%D7%A0%D7%A9%D7%90%D7%9C-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
-%D7%9C%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%A3-D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A%

%D7%99%D7%95%D7%AAD7%9B%D7%A0%D7%A1%   
14 12.pdf-5430-17-https://www.nevo.co.il/psika_html/kitvey/kt   

https://www.ynet.co.il/news/article/rys1bjcbs
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3417174,00.html
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0208342.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/0208342.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/19018060-V04.htm
https://www.facebook.com/ShalomAchshav.PeaceNow/videos/334414550846332/
https://www.srugim.co.il/329928-%D7%99%D7%9E%D7%9E%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%9C
https://www.srugim.co.il/329928-%D7%99%D7%9E%D7%9E%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%9C
https://www.srugim.co.il/329928-%D7%99%D7%9E%D7%9E%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%9C
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=908896349312706&id=281777035357977&p=5&paipv=0&eav=Afa5MCHMkgMGfFKEQ6lncQuZ4ZL_gJ_bFqhRxJ05K_KeyveAvBCsvWLHIJlUTwKrTzE&_rdr
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=908896349312706&id=281777035357977&p=5&paipv=0&eav=Afa5MCHMkgMGfFKEQ6lncQuZ4ZL_gJ_bFqhRxJ05K_KeyveAvBCsvWLHIJlUTwKrTzE&_rdr
https://www.haaretz.co.il/embeds/pdf_upload/2019/20191126-133331.pdf
https://www.srugim.co.il/122672-%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%A0%D7%A9%D7%90%D7%9C-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%A3-%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%AA
https://www.srugim.co.il/122672-%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%A0%D7%A9%D7%90%D7%9C-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%A3-%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%AA
https://www.srugim.co.il/122672-%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%A0%D7%A9%D7%90%D7%9C-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%A3-%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%AA
https://www.srugim.co.il/122672-%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%A0%D7%A9%D7%90%D7%9C-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%A3-%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%AA
https://www.nevo.co.il/psika_html/kitvey/kt-17-5430-12.pdf
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 25-(; גופשטיין קרא לפעילי להב"ה להצביע בבחירות לכנסת ה15גופשטיין מועמדות  את 

 -ולעשות להם מה שצריך    שנזכה לא לרחם על האוייבים)"   ת "עוצמה יהודית"למפלג

בנובמבר   1-בחירות ב ב  תוצאות המדגמיםלאחר פרסום  ;  16"(בן גביר  -ובקלפי אל תשכחו  

בחיוך2022 אמרה  גופשטיין  ענת  מבינים " "להב,  ,  הערבים  הערב  לשלטון...  חזרה  ה 

בנצי  בעלה,  כי  לעיתונאים  סיפרה  היא  היהודים".  מדינת  כל  קודם  היא  שישראל 

היה   יו"ר  חד  יגופשטיין,  יהודית'עם  גביר'  עוצמה  נערכו החגיגות.   בן  בו  בחדר המלון 

נשא   הבחירות  ליל  אישי, בהמשך  באופן  לגופשטיין  והודה  תומכיו  בפני  נאום  גביר  בן 

"אתם יודעים, זה לא סוד, אני לא תמיד מסכים עם בנצי על כל דבר ובכל מילה, אבל 

 .17רץ ישראל" ידידי, אהובי ולוחם למען עם ישראל וא

תיר השנחשב לאב הרוחני של הימין הקיצוני,    –  הרב דב ליאור   קשור עםהשר בן גביר   .ד

ונתן את הסכמתו לספר   לחלל שבת כדי לסייע לנערי גבעות החשודים ברצח פלסטינים 

"תורת המלך", אשר מתיר ומעודד להרוג גויים ומהווה ספר הדרכה והשראה של פעילי  

. 'עוצמה יהודית 'ב  25- הינו גם הרב המרכזי שתמך בבחירות לכנסת ה  –  הטרור היהודי

שיידה   בנוסף, הרב ליאור קרא לציבור לממן את הייצוג המשפטי של הקטין המואשם

השר בן גביר הודה המועמד לתפקיד  .  18וגרם למותה   ראבי-עאישה ארכבה של  אבן לעבר  

 .  19ו, גדול הדור" והגדירו "מורנו ורבנ 1.11.2022-בלו בנאומו לאחר פרסום המדגמים 

להורג   תמיכה פומבית בהוצאהחזרו והצהירו    השר בן גבירומפלגת 'עוצמה יהודית'  חברי   .ה

בן גביר הגיע לשכונת שיח   "כח   13.10.2022- . כך למשל, ב, לגבי ערבים בלבד20ללא משפט 

חה"כ מהמפלגה   ;21" נכסח אותו   –  אנחנו בעלי הבית כאן. מי שירים אבןג'ראח ואמר "

על    , "אם אני רואה מישהו רוכן11.12.2022- תאגיד הציבורי באלמוג כהן אמר בראיון ל

, ח"כ כהן פרסם 3.12.2022-. ב22, הוא הרוויח את המוות שלו ביושר" ודוקר אותו  מישהו

" כי  מוותבטוויטר  בן  הוא  חייל  או  שוטר  על  ידו  שירים  ב  .23" מי  ב'  לרשת  - בראיון 

"כ כהן אמר לגבי הפשיעה הערבית, כי מי שלא ימסור את הנשק תוך הזמן  , ח24.11.2022

למיטות"  "נגיע אליכם   7ח"כ כהן אמר בראיון לערוץ  ,  23.11.2022-. ב24שיוקצב לכך, 

ובעיקר "  שיש שלהם,  לרכבים  לעלות  שיפחדו  הממוקדים,  החיסולים  לתקופת  לחזור 

להתקפה. הגיע הזמן להגיע למיטות שלהם מדובר בגישה תפיסתית של יציאה מהגנה  

אנחנו גם פרסם בטוויטר "  ח"כ כהן. באותו היום  25" ולהקיז כמה שיותר דם של מחבלים

לעשו שאפשר  מוסרי  הכי  הדבר  זה  הרוגים,  מחבלים  שיותר  כמה  -ב  .26ת" רוצים 

-"עמר בר   ,בטוויטר  צייץ  גביר  בןח"כ  שבועיים לפני הבחירות האחרונות,  ,  12.10.2022
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טרים שלנו לפתוח באש חיה לעבר מאות מחבלים שמנסים לב, מדוע אינך מאפשר לשו 

דברים   ;27?" לרצוח אותם ברגעים אלו בירושלים? עד מתי תפקיר את חייהם ואת חיינו

ל  אלה, חמורים   לעצור  במקום  ,  להוציא להורג חשודיםרים  ואחשוטרים    עודדעלולים 

 .נהל חקירה ומשפטל ואח"כ  אותם

כהןח"כ   .ו שלוגאווה  בפרסם    אלמוג  הפייסבוק  הבחירות רים  ספוימים  ,  בדף  לפני 

ני משפחה שלושה בכי הוא היה אחד מאותם השוטרים שעינו  ,  27.10.2022-ב  האחרונות, 

)בני המשפחה קיבלו פיצוי    28שוכבים על האדמה  , יחד עם תמונה שלהם מהאירועתבדואי

אזרחיתמהמדינה   תביעה  אלה    תבוחנומח"ש    במסגרת  תיק בימים  את  לפתוח  אם 

 בתגובה  כהן הביע גאווה על כךח"כ    8.11.2022-ם לאחר הבחירות בג.  (החקירה מחדש

'סרוגים' ל  ששלח פעילויות ")  29אתר  במאות  השתתפתי  המדינה,  את  שירותי  במהלך 

 עלולים לעודד   דברים אלה,  .("ועל כולן אני גאה   להגנת העם והמולדת שהשתיקה יפה להן

העיתונאי נתי  כן,  -כלפי אזרחים; כמו  לא כדין וללא הצדקה  תלנקוט באלימווטרים  ש

הארץ  בעיתון  פרסם  התמודדותו  30יפת  א  לכנסת  שלקראת  מחק  חשבונותיו  כהן  ת 

לידיים  החוק  את  לקחת  לאזרחים  השנים  לאורך  קרא  שבהם  ובטוויטר,  בפייסבוק 

, ואף כתב ולחיילים להפר את פקודות הצבא, יצא נגד רשויות השלטון והקהילה הגאה

"להסיר ו "לצאת למלחמה במחוז הדרום"  ",  תקיפה של הפוסט נאציזם מח"ש כלבי  ש"

 . את הכפפות אם המשטרה לא תסיר את הכפפות"

כי .4 לציין  ל   מיותר  לאלימותובילה עלולה  זענות  גהסתה  שפעילי    :ל  הורשעו  נזכיר  להב"ה 

תיארו את בית הספר כמקום    ןבה  כתובות  לשוני בירושלים ובריסוס-בהצתת בית הספר הדו

הערבי התלמידים  של  למותם  קראו  להתבוללות,  עם  הגורם  קיום  דו  "אין  כי  והדגישו  ם 

 מנזרים במדינת ישראלו  כנסיות,  מסגדים   66הוצתו ו/או חוללו    2009מאז דצמבר  ;  31" סרטן

המקרה המזעזע של   יםזכור ; , כאשר במרבית המקרים לא נתפסו חשודים32ובגדה המערבית 

  בנוסף, ידוע  ;34דוואבשה משפחת  טבח בבית  וה  33אבו חדיר   מוחמדהנער    של  החטיפה והרצח

הפלסטיניות    על המשפחות  בנס  אך  האחרונות,  בשנים  שהוצתו  מגורים  בתי  חמישה  עוד 

הספיקו להימלט; בתים מיושבים נרגמו באבנים כשהמשפחות לכודות בתוכם; בתים סומנו  

בכתובות נאצה; אלפי שתילים ועצי זית נעקרו או הושחתו; מאות מכוניות הושחתו וחלקן  

יודו אבנים, כפי שקרה במקרה הריגת עאישה א־ראבי    אף הוצתו; ועל מכוניות פלסטיניות

 .35ובמקרה הפציעה הקשה של ראאד חראז 

העיקרון האוסר על מי שנושא בתפקיד ציבורי להימצא במצב של ניגוד עניינים הוא מעקרונות   .5

הקבועים   הישראלית  תבשיטהיסוד  זה  המשפט  עקרון  עוגן  בה  אשר  ההלכה  "מן    נחשבת. 

 
27 https://twitter.com/itamarbengvir/status/1580283581691088898   
28 

https://www.facebook.com/almogcan/posts/pfbid07XTGSJfBtT7Bu4yRv42UgDfs9nUktJ8h21QyK583dF5Px2fXo1dxNTyaVhrv1E
 dPl 

29 -%d7%9b%d7%94%d7%9f-%d7%90%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%92-srugim.co.il/728265https://www.
-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%95-%d7%90%d7%a9-%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%91
 %d7%95%d7%9c%d7%95%d7%97%d7%9e-%d7%90%d7%a0%d7%99-d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%94% 

30 66bea52e0000-a9f3-dd85-64a0-article/.premium/00000183-22/ty-09-https://www.haaretz.co.il/news/politi/2022   
31  

i08.htm-https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/16004010   

 
32 -meir.org.il/%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8-https://www.tag
-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA

%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%AA-D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%AA% /   
33 f9fd45380000-a9ff-d2d5-f979-article/.premium/0000017f-30/ty-11-https://www.haaretz.co.il/news/politics/2015   
34 33.pdf-932-01-16-https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME   
35 d8d7c6650000-a1b7-d26d-1045-opinion/.premium/00000185-article-14/ty-12-https://www.haaretz.co.il/opinions/2022   

https://twitter.com/itamarbengvir/status/1580283581691088898
https://www.facebook.com/almogcan/posts/pfbid07XTGSJfBtT7Bu4yRv42UgDfs9nUktJ8h21QyK583dF5Px2fXo1dxNTyaVhrv1EdPl
https://www.facebook.com/almogcan/posts/pfbid07XTGSJfBtT7Bu4yRv42UgDfs9nUktJ8h21QyK583dF5Px2fXo1dxNTyaVhrv1EdPl
https://www.srugim.co.il/728265-%d7%90%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%92-%d7%9b%d7%94%d7%9f-%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%91-%d7%90%d7%a9-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%95-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%97%d7%9e
https://www.srugim.co.il/728265-%d7%90%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%92-%d7%9b%d7%94%d7%9f-%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%91-%d7%90%d7%a9-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%95-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%97%d7%9e
https://www.srugim.co.il/728265-%d7%90%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%92-%d7%9b%d7%94%d7%9f-%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%91-%d7%90%d7%a9-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%95-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%97%d7%9e
https://www.haaretz.co.il/news/politi/2022-09-22/ty-article/.premium/00000183-64a0-dd85-a9f3-66bea52e0000
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/16004010-i08.htm
https://www.tag-meir.org.il/%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%92%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://www.tag-meir.org.il/%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%92%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://www.tag-meir.org.il/%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%92%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2015-11-30/ty-article/.premium/0000017f-f979-d2d5-a9ff-f9fd45380000
https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-16-01-932-33.pdf
https://www.haaretz.co.il/opinions/2022-12-14/ty-article-opinion/.premium/00000185-1045-d26d-a1b7-d8d7c6650000


 

5 
 

בישראל הציבורי  המינהל  בתורת  במלכות  הצדק    והעיקרון,  "הראשונות  כללי  על  מושתת 

בו קיימת אפשרות    הטבעי של המשפט המנהלי להימצא במצב  הציבור  עובד  על  האוסרים 

ע  הסמכות לקבו  ;המינהל התקין וחובת ההגינות ותום הלב,  פנים או דעה משוחדת  למשוא

  , וליידע את השר על חשש להפרתו, כמובן ם של השר בן גבירהענייניניגוד  את הסדר  עדכן  ול

  3056/20ץ  "בג בפסק הדין    וכן,  1.155536  רהנחיית היועמ"שית לממשלה מספ  )ראי  ך נתונה ל

לממשלה המשפטי  היועץ  נ'  בישראל  השלטון  איכות  למען  בנבו,  )פור  התנועה  סם 

5.3.20212 )37.) 

בן גביר  ברור כל האמור לעיל,  לאור   .6   מרכזיים  םופעיליכנסת  חברי  עצמו,  שהוא    –  שהשר 

יהודית'  מפלגתב ב,  'עוצמה  בהסעוסקים  ומתמשך  שיטתי  ולגזענותאופן  לאלימות   –  תה 

ענייני בניגוד  ום  נמצא  יכולכן  חריף  בראש  אינו  לעמוד  לו   תהצוות למאבק בהסהל  ואסור 

  .להתערב בעבודתו

 יפגעמאבק בהסתה,  לנת ישראל לעמוד בראש צוות  המסיתים הראשיים במדימן  ד  ינוי אחמ .7

 כיפת החוק. ת און הציבור במערכאנושות באמ

 . המהירה  ךנודה להתייחסות .8

               

 
                             

   בכבוד רב,                                                                                                                                  
עו"ד                                                                                                                       מק,  איתי 
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