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 למינוי פרקליט מלווהבקשה  –הסתה לגזענות : הנדון 

 9.32-.-.031מס תיק מסוף ; תחנת כפר סבא 13679399.32תלונה תיק פלא : סימוכין

 

כנגד מר יונתן אוריך ו, הוגשה תלונה כנגד מפלגת הליכוד, 99.2.9.32, כי אתמול' הריני להודיע לכב

התלונה המצויינת אישור הגשת ; הסתה לגזענות נימין נתניהו בגיןמר ב, ראש הממשלה בפועל

 . ב"בסימוכין רצ

 

על ידי " פייסבוק"באתר בפועל מוד ראש הממשלה התלונה נוגעת להודעה שנשלחה מע .3

ילדים  ,נשים –שרוצים להשמיד את כולנו , הערבים..."במסגרתה נכתב " אט בוט'צ"ה

 ."...וגברים

  

 . הודעה זו נשלחה למאות אלפי אזרחים ישראלים

  

, והליכוד נתניהוכי הקמפיין של אציין . לגזענות פרועהתה בהס, ללא כל ספק, המדובר .9

להשמיד את  שרוציםידי תיוג הערבים על  –מבוסס על גזענות והסתה , מתחילתו ועד סופו

מפעיל את בלוטות נתניהו , מי שישתפו איתם פעולה בבחינת בוגדיםכולנו והשמאלנים כ

כל זאת , מצייר עצמו כמושיעמעורר אותם לפעולה ו, ל תומכיו הפוטנציאלייםהפחד אצ

של  והלגיטימיות תוך השתלטות עקיפה על כלי התקשורת באמצעות תקיפת האמינות

 .אובייקטיבית ובמקום זה מתן לגיטימיות אך ורק לעיתונות פוליטית עיתונות

 
ויש  צריכות להיות אסורות, בדמוקרטיה הישראלית בחינת בגידהמדובר בפעולות שהן ב .1

מבקש לפתוח נכון למועד זה אינני אך  – הניח שנופלות תחת מספר עבירות בחוק העונשיןל

עוסקת אך ורק בהודעה תלונתי . מדגיש זאתאני . יטיקת השנאה והפחדנגד פול חזית

 . הספציפית

 
נתניהו לא היה במודעות מלאה בפועל שראש הממשלה עוד מוסיף ומציין כי אני מניח אני  .1

 א היה מודע באופן מלא לנוסח שלהלדבר ההודעה ומישהו שלח את ההודעה הזו ללא שהו

ומי האנשים שידעו על נוסח , יש לדעת מי האדם שניסח את ההודעה כפי שניסח –

 . עו את העבירההאלה ביצהאנשים  –נשים שאישרו את נוסח ההודעה ומי הא, ההודעה
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לרבות  ,לתפוס מיידית את המחשביםלכם למנות פרקליט מלווה לחקירה ו ני קוראא .0

משהו שום סיכוי שאין . מדיה-דובר הליכוד ומנהל הניו של מר יונתן אוריך ,טלפון נייד

 . ורו או ידיעתויצא ללא איש

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 , בברכה ובכבוד רב

 

 ד"עו, דוד עוזר-חץ


