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 פנייה דחופה                      לכבוד 

 היועץ המשפטי לממשלה 

 בליטלמר אביחי מנד

 שלום רב,

, לסרבנות הסתהקירה נגד מר רג'א זעאתראה בגין פתיחה בחהנדון: 

 ציבור עובד והעלבת המדינה בביטחון פגיעהכן, ו  טרורו אלימות

 דלהלן:פעילים החברתיים וה הארגונים בשם אליך הריני מתכבד לפנות

 בני פורום, אחים ברית, ציונות בנחישות, ישראל ביטחון למען ל"צה נכי פורום, כאן עד, בצלמו

 עלא, המשיח חייל בית, הירושלמים יוזמת, עמותה ארמית נוצרית ע"ר, הקודש בארץ המושיע

 משוחררים חיילים נציג קדאדו עלא, וני מעיוף פעיל חברתי ישראלי נוצרי'ג, אר'מג כפרמ חורי

ודה  בחרם למאבק פרוייקט ומנהל לאומי ושירות לצבא גיוס לעידוד פעיל אלחורי ונתן', גבשפרעם

 בקרב לצבא וגיוס קיום דו לעידוד ופעיל ל"ז קוקיא רון החייל של אביו קוקיא בועז, לגיטימציה

 .העבודה איש מפלגת  מגן דודו חיפה תושב טקאש אושר ד"עו, הבדואית ההאוכלוסיי

 וחיזוק קיום הדו לקידום יתרה בין הפועלים חברתיים וארגונים אדם זכויות ארגוני כולם הארגונים

 . ישראל למדינת והנוצרית הערבית ההאוכלוסיי בין הקשר

 ראש סגןתפקיד ל מועמד והיה בחיפה מועצה חבר ,ש"חד סיעת ר"יו הינו זעאתרא א'רג .1

 .העיר

 על אולם ,הוחיזבאלל חמאסארגוני הטרור  בעד בעבר התבטאויותיו על שמעה המדינה כל .2

 .ביטוי חופש של הנסיבות וחלק מדבריו חוסים תחת תהתיישנו החל פרסומיומ רבים

צטט מ ואני כתב בו ,(ב"מצ) פוסט העלה הוא והשבוע במריו ממשיך שהאיש מתברר צערנו,ל .3

 :תרגםומ

 בכבוד נשבע, הנוצרי הנוער גיוס של הסרסורים לכל" 

 החברה את שננקה עד אפסיק ולא בכם אלחם כי שלי

 "  שכמותכם שפלים מאנשים שלנו

 /https://www.makorrishon.co.il/news/99623 - בהרחבה פה לקרוא ניתן -

-במשטרה תלונה נגדו הוגשה דבריו בעקבות .4

https://www.makorrishon.co.il/news/100353/ 

 



 

 

 

 

 

 ווהשתלבות והערבי הנוצרי הנוער גיוסמען ל המאבק חשוב המכ  עד להרחיב צורך אין .5

 .בחברה

 עלבתסתה והבה אלא ,תמיכה באי מדובר איןכאן  אולם, גיוסב לתמוך לא א'רג של זכותו .6

 ."שפלים ואנשים סרסורים"גנאי ה, תוך שימוש במילות ציבור עובדי

 לזכור חשוב, ברה"החותם מא "לנקותומבטיח  וטרור באלימות מאיים הואבפרסום  בנוסף .7

 .נוער בני ביניהם בים,ר עוקבים לו אשר ציבור נבחרו ציבור באיש מדובר

כי  לכבודו נזכיר .המתגייסים נוער ניגד בנו מגייסים אותם נגד ברורה הסתה מהוויםו דברי .8

 לאלימות שזכו ומוסלמים נוצרים נוער בני של רבים מקרים תרחשוה האחרונות בשנים

 . גיוסם שלב קשה

 .בגיוס ומחויבים להתגייס מסכימיםה נוער בני אצל סרבנות מעודדרג'א  ,בנוסף .9

 לתרום רוציםה נוער בני על להגן מסוגלת המערכת האם, מבחן במקרה מדובר מכובדי .10

 ?זניח מיעוטשל  הקיצוני האלים לטרור נכנעת או לחברה

, תוך נתינת הדין אתעימו  ולמצות האיש נגד פלילית בחקירה היום עוד לפתוח לך קורא אני .11

 .ולהעמדתו לדין לחקירה עליונה עדיפות

 הכוח בכל מסיתהה בלדנא עמותת על חריף ח"דו תרצו אם ארגון חשף שנתייםכ לפני ,יוזכר .12

 . לצבא אלו נוער בני גיוס נגד

 וכן חקירה לפתיחת בבקשה שקד איילת המשפטים שרת אליך פנתה התחקיר,  בעקבות .13

  בנוסף רשם העמותות פנה אליך אף הוא בעניין זה. ו בצלמו וארגון תרצו אם תנועת

 . ועדכון מידינשמח לקבל מענה ו מענה כל קיבלנו טרם .14

 להשתלב בוחריםה אמיצים נוער בני אותם על להגנה המשאבים כללאבקשך להפנות את  .15

  ג.שלעיתים הם נאלצים לספו והניכור הסיכון, הקושי למרות

 

 בכבוד רב,

 מיכאל ליטווק, עו"ד

 יועמ"ש ארגון בצלמו

 

 העתקים:

 לגיוס נוצרים נוער בני לעידוד השדולה, א"אכ ראש, הרמטכ"ל, פנים לביטחון השר, הביטחון שר

חיפה  העיר ראשו ליטמן נורית 'הגב מיוחדים םלענייני לפרקליט המשנה, המדינה פרקליט, ל"לצה

 .רותם קליש עינתגב' 

 


