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 בבסיסי צה"לשהופץ "תורת המלך"  העתקי הספר חילוטהנדון: 
 

 

ארגונים )המנויים מטה( שהתאחדו במטרה אחת והיא  19בשם מרשתי ברית חושך לגרש, קבוצה של  .1

 שבנדון. בעניין כםהריני מתכבד לפנות אלי ,חיזוק הסובלנות והמאבק בגזענות
 

עוסק בהתרת דם של גויים במסווה של ספר הלכתי.  מדובר בספר גזעני ומסית  "תורת המלך"הספר  .2

 לוסייה שאינה יהודית. המורה על נקיטת צעדים אלימים כלפי אוכ

 
לצד חקירתם של כותבי הספר ונותני ההסכמות, החליט בית המשפט להוציא צו שיורה בעקבות כך, ו .3

בקשה אף אושרה  13.7.2011בתאריך  .על שני עלונים שפורסמו בהקשר זהו על חילוט הספרים

ספרי תורת המלך וכן שני עלוני פרסום, אשר נתפסו בישיבת  36 -להארכת תוקף החזקת תפוסים 

של -, תקמדינת ישראל נ' דוד הלל 40482-01-11ה"ת )שלום ר"ל( ] 1.11.2011עד ליום  "עוד יוסף חי"

נדחה בבית המשפט  ע"י המשיבים . יצוין כי הערעור שהוגש על החלטה זו[(2011) 20466(, 3)2011

 המחוזי.
 

מופצים להיות ממשיכים  ,שאף יצא במהדורה שנייה ,לצערנו, העתקים של הספר אף על פי כך, .4

אמנם  הספר מופץ בבתי הכנסת בבסיסי צה"ל.בחנויות, בישיבות ולאחרונה אף פורסם בעיתונות כי 

מספר עותקים למגינת לבנו צבא, אולם רשמיים ב םבר בהוראה שניתנה על ידי גורמילא מדולשמחתנו 

העתק מכתבה שפורסמה באתר  אשר נתרמו לחיילים נמצאים כיום בבסיסים ובקרב החיילים.

 מצ"ב כנספח א' למכתב.האינטרנט "הקול היהודי" 
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ר ומנגד העתקי הספר לא יתכן כי מחד, עומדת החלטת בית המשפט לחילוט והחרמת העתקי הספ .5

מיוחד כאשר הגורמים ב ממשיכים להיות מופצים באופן חופשי ועוד ברחבי בסיסים צה"ליים!

 העומדים מאחורי הספר עדין עומדים לחקירה בחשד לעברות פליליות חמורות.
 

הספר להפיץ את הספר בקרב חיילי צה"ל. מדובר במסרים אשר ומחברי  לא בכדי מעוניינים תומכי .6

 בשל כך, עולה סכנה. להנחות את מי שנתקל באוכלוסייה שאינה יהודית לנקוט בצעדים אלימים נועדו

נמצאים במגע עם אוכלוסייה ערבית ומחזיק בנשק יפעל בהתאם מי מחיילי צה"ל הכי  ממשית

 להוראות הספר. 
 

אופן נועד לעיון בלבד, אלא משמעותו הנחייה לנקיטת פעולות אלימות ב לאהספר "תורת המלך"  .7

פעילים חודשים האחרונים בהגבירו הילוך ווהרבנים העומדים בראשו, תומכי "תורת המלך" אקטיבי. 

הן בתושבים פלסטינים והן ברשויות השלטון והמערכת הצבאית, בפעולות  ,מהלכים אימים קיצוניים

 אלימות המכונות "תג מחיר". 
 

או  ,קבוצת קיצוניים. פעולות "תג מחיר"ע, "תג מחיר" הינו כינוי לפעולותיהם האלימות של כידו .8

כותבי הונהגו על ידי הרב יצחק שפירא והרב יוסף אליצור,  ,בשמם השני פעולות "ערבות הדדית"

של  םלא זו אף זו, לטענת  אשר קראו יותר מפעם אחת מעל במות פומביות לנקוט בצעדים אלו.הספר 

תג מחיר, אז מובנת מלוא  –הדדית" י יש לקרוא את הספר ביחד עם המאמר על "ערבות ימרש

חומרתם של הספר והמאמר, ככתבים שאינם תיאורטיים בלבד, אלא מוליכים למעשים של ממש. 

 ' למכתב זה.במצ"ב כנספח  מאמרהעתק ה
 

אף חיילי צה"ל ביטאו את תמיכתם במסרים העולים מהספר ואת כוונתם לפעול על פי מסרים אלו  .9

בעת שירותם הצבאי. לדוגמא, ניתן לצפות בסרטון שהופץ באינטרנט תחת השם "חייל ראשון מתגייס 

 לצה"ל לאור הספר תורת המלך" בכתובת הבאה:

 http://www.youtube.com/watch?v=V_OqDNm6fwc 
 

עוד יצויין כי אחד ממחברי הספר אף טרח להפיץ עלון יעודי בקרב חיילי צה"ל הקורא להם לפעול  .10

בניגוד להנחיות הצבא ולפעול לפי המוסר היהודי של מחבר הספר ביניהם נקיטה בנוהל שכן בניגוד 

 מצ"ב כנספח ג' למכתב זה.ית המשפט. העתק מהעלון המדובר מוחלט להוראת החוק ופסיקת ב

 

ם תוצאה ישירה של קריאותיהם של רבני "תורת המלך". ינאלו הוהתבטאויות ללא כל ספק, אירועים  .11

בחינתם של דברים אלו לצד האירועים האלימים להם אנו עדים זה תקופה ארוכה אינם משאירים 

אים לפעולות "תג מחיר" לא נועדו כאמירה ותו לא ולא מקום לספקות. דברים חמורים אלו הקור

http://www.youtube.com/watch?v=V_OqDNm6fwc


 ברית חושך לגרש
 lolagizanoot@gmail.comמייל:    450-7615376טלפון: 

 שמות ארגוני ברית "חושך לגרש":
המרכז  – הצעיר השומר - העולים המחנות- שיטים מכון - ירושלום- בחשוון ב"י תנועת - ישראל דרור

 התנועה -אומנויות גרעיני – קולך - ריאלית דתית ציונות  -והלומד העובד הנוער -לפלורליזם יהודי
שומרי  -הרצוג ארץ אחרת יעקב מרכז -בינה -יהודית להתחדשות פנים -ושלום עוז -שלום נתיבות-המסורתית

שיח בין דתי -רבנים למען זכויות אדם-משפט . 
. 

כוונה שהמילים יהפכו מדובר בלא אחרת מהסתה והמרדה עם נכתבו כדי להיוותר כדיו על הדף. 

 והמאמר מוכיח באופן ברור וחד משמעי כי מדובר על הנחיות לבצוע! של ממש לפעולה
 

הופך  ,מרים שונים ועריכת כנסיםמה שהתחיל בכתיבת הספר "תורת המלך" המשיך בכתיבת מא  .12

לאירועי אלימות כלפי תושבים ואזרחים פלסטינים וכלפי רשויות השלטון והמערכת הצבאית. כוונתם 

של הרבנים, כותבי הספר, שבאה לידי ביטוי בקריאות לאלימות הולכות ומתממשות בשורה של 

 ון, החוק והדמוקרטיה.פעולות ואיומים אשר מטילים אימה על חיי בני אדם ועל סדרי השלט

 
אין ספק כי תכנים אלו אינם הולמים את מסריו של צבא ההגנה לישראל ואין זה ראוי שספרים  .13

הנושאים ערכים של אלימות והסתה יופצו באופן חופשי בקרב חיילי צהל וברחבי הבסיסים. חמור 

פיסותיהם של מכך, כאמור, קיים חשש של ממש כי הרעיונות העומדים בבסיס הספר יחלחלו לת

 החיילים וכי הם ינקטו בצעדים אלימים כפי שתוארו לעיל ואף בדרכים חמורות יותר. 

 

כל העותקים של ספרי "תורת המלך"  לחילוט בעניין ידיתמ לקבל החלטהלכם  מרשיי קוראים .14

הגות גזענות להתנ נוסף וכל יום שעובר מהווה הצדקה כל שיהוי המצויים בבסיסי צה"ל לאלתר!

אין למעשה ספק כי מחברי הספר  ., ולא ברכוש בלבדלפגיעות בנפשאף יוביל נו ות ברכוש ולצערלפגיע

 כוונתם החד משמעית לגרום להמרדה ולגזענות והקריאה ותוצאותיה ברורות לחלוטין!את גילו 
 

ונקיטת אמצעים להרחקת הספר  אציין כי מרשיי סבורים כי כל יום העובר ללא קבלת החלטה .15

 מסכן אנשים רבים לאור העובדה כי קיים ציבור הפועל לפי הנחיות הספר. צבאייםמהבסיסים ה
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