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 ות להמרדה ולהסתה לגזענות ולאלימות נגד הרב אליצור ומפעילי האתר "הקול היהודי"חשדהנדון7 

 

בשם ברית חושך לגרש והמרכז לפלורליזם יהודי של התנועה ליהדות מתקדמת בישראל הריני לפנות 

 אליכם בנושא שבנדון כדלקמן7

 
יים הנאבקים יחד כנגד ארגונים דתיים וחילונ 36ברית חושך לגרש )להלן7 "הברית"( מאגדת בתוכה  .3

הגזענות ולמען חיזוק הסובלנות. הברית נוסדה על מנת לצור מאבק ציבורי המתנגד התנגדות פעילה 

 לתהליכים, פרסומים ודעות גזעניות הבאות בשם הדת ובכסותה. 

המרכז לפלורליזם יהודי הנו הזרוע המשפטית והציבורית של התנועה ליהדות מתקדמת בישראל  .2

דגלו את הנחלת ערכי שוויון ערך האדם, סובלנות דתית וצדק חברתי. המרכז פועל אשר חרת על 

מזה מספר שנים לביעור ההסתה הגזענית במרחב הציבורי הישראלי, ובין היתר לביעור גזענות 

 המופצת בשם היהדות ועל ידי רבנים ומנהיגי ציבור. 

ר פורסם באתר האינטרנט "הקול אש עניינה של פנייה זו הנו מאמר דעה מאת הרב יוסף אליצור .1

לתפוס או להרוג?".  במאמר קובע  –תחת הכותרת "מחבל בדרך לפיגוע  21.33.2333היהודי" ביום 

הרב אליצור מפורשת כי אם אדם "רואה מחבל מנסה לרצוח יהודים" מוטב להרגו ולא "לחכות 

 למערכת".

 .אהעתק של המאמר מצ"ב, מסומן 

 http://www.hakolhayehudi.co.il/?p=17290ראה7  

 במאמרו מעלה הרב אליצור סיטואציה "לא בלתי מציאותית" כמאמרו, שאותה הפנה אליו חבר7 .1

האם לנסות להשתלט  –"נניח שאני רואה מחבל מנסה לרצוח יהודים, וכעת עומדת בפני השאלה 

 ולהזמין את המשטרה. או פשוט לירות בו ולהורגו. מה עלי לעשות?"עליו, לקשור אותו, 

 

http://www.hakolhayehudi.co.il/?p=17290
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בתשובתו, הרב אליצור פותח בכך שככלל, מסוכן שכל אחד יפעל במקום המערכת, "כי אז הרציחות 

יתרבו". עם זאת, לדידו של הרב אליצור, המצב היום )קרי, לאור עסקת שליט ושחרור אסירים 

 ן לעצמם. לדברי הרב אליצור7פלסטינים( דורש שאנשים יעשו די

. לפעמים המערכת מביאה למצב שבו הסכנה היא לסמוך עליה"

כאשר המערכת משדרת באופן חד וחלק שעל פגיעה ביהודים 

כמעט ואין מחיר )צאו וחישבו לבד תוך כמה שנים ישתחררו 

לא ברור אם טוב להשאיר למשטרה את  –( . .. רוצחי משפחת פוגל

 ]ההדגשה הוספה, ל.ב.[.  ."הטיפול בדברים כאלה

 

שכל אדם יחליט  –דברי הרב אליצור אינם משתמעים לשני פנים, מדובר בקריאה גלויה לבצע טרור  .2

לעצמו אם  הוא מזהה מחבל ויפעל בהתאם. קריאה זו דורשת תגובה מיידית מאת מערכת אכיפת 

מדרשו של הרב  החוק אשר נדרשת להוקיע לאלתר את ההתבטאויות הגזעניות היוצאות מבית

 אליצור. 

 

כידוע, בימים אלה מתנהלת חקירה פלילית כנגד הרב אליצור בגין אמירותיו בספר "תורת המלך"  .3

אשר מתיר את דמם של מי שאינם יהודים. בנוסף נחקר הרב אליצור בחשד להסתה לגזענות והסתה 

"עוד יוסף חי" ובאתר  של ישיבת 31לאלימות בגין מאמרו "הריגת חפים מפשע" שפורסם בעלון מס' 

ת של הרב אליצור במאמר ויוהתבטאהודענו לכם על האינטרנט של הישיבה. כמו כן, לאחרונה 

בו העלה הרב את רעיון הפגיעה בבסיס צבאי, כי "בסיס המנהל  ,שפורסם באתר "הקול היהודי"

נזק והרס בבית אל יכול בהחלט להוות יעד לפלישה מהירה ומדויקת של קבוצה גדולה, שתביא ל

 אחד ממשרדיו המכובדים..." 

 

אמירותיו של הרב אליצור אשר טוען כי הסיכון האמיתי הוא לסמוך על מערכת אכיפת החוק  .4

ומותיר לו ולחסידיו לעשות דין לעצמם, עולות כדי כוונה פלילית לפרסם דברי הסתה ואלימות 

 ולהמריד .

 
הרב אליצור אינו מתיימר להציג את השאלה הנדונה במאמרו כשאלה תיאורטית. הוא מעלה  .5

סיטואציה, שלדבריו הנה "ממש לא בלתי מציאותית", ונותן תשובה לאור "המצב היום". יתרה, 

הרב אליצור מבקש מקוראיו להפיץ את דבריו ו"לשתף עם חברים"7 "בעידן האינטרנט אפשר לשתף 

ביה ובחשיבה. היכולת להגיב פתוחה בפני כל קורא. דומני שטוב אפ קוראי הקול אנשים רבים בכת

 היהודי יגיבו ויביעו את דעתם בשאלה שלפנינו )ודומותיה(". 

התגובות שהועלו לאתר "הקול היהודי" מציגות תמונה קודרת של השפעתו הרחבה של הרב  .6

 אליצור. נביא מדגם קטן של התגובות הללו7

 .להרוג 

 ה בכלל.מה השאל 

  )דעתי להרוג, ולהשחית את הגופה, ובעיקר לסרס. ואח"כ לקבור את הגופה )המסורסת

הרי המוסלמים לא מפחדים מהמוות כי הם מאמינים שיש למעלה שבעים  .בעור של חזיר

בתולות שמחכות להם בגן עדן )ולכן הם גם מבצעים פיגועי התאבדות( אבל בחיאת, אם הם 

 ?לחפש בגן עדן יהיו מסורסים מה יש להם

 וגם את מי שמגבה אותו ברוח גבית ע"י כך שמזלזל בחומרת דם ישראל שנשפך. 
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  להורגך השכם להורגו" והיום אין ערבי אחד במדינה הזאת שלא חולם על היום של הקם

ם רק מחכים להזדמנות שבו הם יוכלו לשחוט את כולנו אז יהודים ה "איטבח אל יהוד",

מחכים? שכל אחד ממנו יהיה בתאי גזים בשכם או בעזה! אז שכל באו נתעורר, למה אנחנו 

 . להרוג.הבלבלנים שיפסיקו לבלבל

 . בהעתק של התגובות שפורסמו עד למועד שליחת מכתב זה מצ"ב, מסומן 

ומשמש  תג מחירעולות מקדם פתגובות אלה מחזקות את טענתנו כי אתר "הקול היהודי"  .33

ולאלימות כנגד ערבים וזרים. הקשר ההדוק בין מפעילי כפלטפורמה מרכזית להסתה לגזענות 

האתר וישיבת "עוד יוסף חי" ידוע למערכת אכיפת החוק. האתר מופעל על ידי תלמידי ישיבת "עוד 

 (. 253211123יוסף חי" ופועל כעמותה בשם "יהודים שמחים" )ע"ר 

עול לסגירת האתר לאור אינספור פרסומי ההסתה היוצאים מאתר "הקול היהודי" נבקשכם לפ .33

 באופן מיידי. 

 סיכום

 

 לאור האמור לעיל נבקשכם7 .32

  להורות לאלתר על חקירת העבירות הפליליות הלכאוריות המתוארות לעיל, ובהתאם

 לתוצאותיה להורות על העמדה לדין פלילי של הרב אליצור ושל מעפילי אתר "הקול היהודי". 

 להורות על סגירה מיידית של אתר "הקול היהודי ." 

נשוב ונטעים כי לעת הזאת דרושה התערבות מהירה וברורה של מערכת אכיפת החוק, על שלוחותיה  .31

השונות על מנת להבהיר כי אמירות מבזות, מפלות, ומסיתות כנגד ערבים אינן במסגרת חופש 

הביטוי הלגיטימי בישראל וכי המפרסם אותן עובר עבירה פלילית עליה הוא צפוי לעונש. העדרה של 

אמירה ברורה ומיידית מהווה "אור ירוק" להמשך ההסתה אשר אירועי העבר מעידים כי עשויה 

 להידרדר אף לאלימות כנגד הציבור הערבי באשר הוא. 

 אבקש לקבל התייחסות מיידית לפניה זאת.  .31

 

 בכבוד רב,

 

 ליאורה בכור, עו"ד

 
 7ארגוני ברית חושך לגרש

התנועה , השומר הצעיר, והלומד הנוער העובד, נות העוליםהמח, דרור ישראל, ציונות דתית ריאלית
, גרעיני אומנויות -תרבות, ארץ אחרת, יהודית פנים להתחדשות, התנועה ליהדות מתקדמת, המסורתית

נתיבות , מכון שיטים, בינה, רבנים שומרי משפט, קירוב בין דתי, הרצוג מרכז יעקב, תנועת י"ב בחשוון
 .קולךו םירושלו, עוז ושלום -שלום


