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נייר עמדה  -מעורבות הארגונים להב"ה ולה-פמיליה במהומות האלימות שאירעו בישראל בימי מבצע "שומר החומות"
מוגש לוועדה לקראת דיון הקבוע ליום  13.12.2021בעניין מסקנות המשטרה בעקבות מבצע "שומר החומות" והיערכות לעתיד
ארגון להב"ה (למניעת התבוללות בארץ הקודש) מגדיר את מטרתו כ"הצלת בנות מעם ישראל שהתפתו לקשור קשר עם גוי",
אולם המטרה לכאורה של מניעת התבוללות אינה אלא כסות לפעילות גזענית ואלימה ,שמתקיימת במוקדים שונים בארץ
מזה למעלה מעשר שנים המאופיינת בהסתה ואלימות חמורה ועקבית כנגד הציבור הערבי וכנגד נשים יהודיות הנמצאות
במערכת יחסים עם ערבים .הארגון קורא להפרדה מוחלטת בין יהודים וערבים ,לאי העסקת ערבים ולהפלייתם והכל אך על
רקע מוצאם הלאומי-אתני .בן ציון גופשטיין ,ראש הארגון ,הוא פעיל ימין קיצוני המזדהה כתלמידו וממשיך דרכו של הרב
כהנא ושל תנועת כ"ך .כנגד גופשטיין תלוי ועומד כתב אישום בגין הסתה לגזענות לאלימות ולטרור (ת.פ.)62177-11-19 .
באוגוסט  2019נפסל ע"י ביהמ"ש העליון מלהתמודד כמועמד בבחירות לכנסת ה 22-בעילה של הסתה לגזענות (ע"ב .)5487/19
ארגון "לה פמיליה" הוקם בשנת  2005כארגון האוהדים של קבוצת הכדורגל "בית"ר ירושלים" וידוע כבעל אוריינטציה
קיצונית ,אלימה וגזענית .עם הקמת הארגון ,נקבעו מטרותיו על-ידי מקימיו ומנהיגיו ,וביניהן "לזרוע אלימות וונדליזם,
מתוך אידיאולוגיה אנרכיסטית וגזענית ושנאת המגזר הערבי" 1.מטרה זו מצאה את ביטויה בהטמעת המושג הגזעני "בית"ר
הטהורה" והסיסמה "הקבוצה הגזענית של המדינה".
במסגרת פעילותו לקידום ערכי השוויון והכבוד ולביעור נגע הגזענות בחברה הישראלית ,עוקב המרכז הרפורמי לדת ומדינה
אחר פעילותם הקיצונית ,האלימה והגזענית של הארגונים להב"ה ולה פמיליה (יחד להלן" :הארגונים") ופועל למיגורה.
במהלך החודשים אפריל-מאי  ,2021על רקע מבצע "שומר החומות" ,עת המתיחות הגבוהה ששררה בין יהודים לערבים שברה
שיאים ,הורגשה ביתר שאת פעילותם המסיתה והאלימה של הארגונים אשר נטלו חלק משמעותי ופעיל ביותר בגל העכור של
הסתה ואלימות על רקע גזעני ששטף את החברה הישראלית .בתוך כך ,נעשה שימוש נרחב על ידי הארגונים ברשתות
החברתיות ,בכלל זה בקבוצות וואטסאפ וטלגרם ,כדי להפיץ שנאה וגזענות וללבות הסתה כנגד ערבים באמצעות הרשתות
החברתיות באמצעותן נקראו פעילי הארגון להשתתף בהפגנות אלימות שהתדרדרו עד מהרה לאירועי אלימות קשים כנגד
ערבים וכנגד רכוש ערבי.
פעילות הארגונים בקבוצות הוואטסאפ והטלגרם קצרה למרבה הצער הצלחה ולקריאות להשתתף בהפגנות האלימות ,הייתה
היענות רחבה ביותר .להלן שתי דוגמאות למעורבותם האלימה והגזענית של הארגונים במהומות האלימות האמורות:
 .1להב"ה  -ביום  12.5.21יצר והפיץ ארגון להב"ה הזמנות לשלוש הפגנות שונות שתוכננו להתקיים באותו היום בעכו,
בבת ים ובבאר שבע  -הפגנות שאופיינו במעשי אלימות חמורים על רקע גזעני .כך ,להפגנה שנערכה בערב יום 12.5.21
 1ת"פ (מחוזי ת"א)  16281-08-16מדינת ישראל  -פרקליטות מחוז תל אביב נ' דניאל אלישייב ,עמ' ( 5פורסם בנבו.(26.2.2018,

בבת ים ,הגיעו עשרות אנשים במטרה ברורה ומוצהרת לפגוע בערבים ובבתי עסק בבעלות ערבית .מדיווחי המשטרה
עולה ,כי בהתאם להנחיות שפורסמו בקבוצות ביחס לאופן בו יש להגיע למקום – המפגינים הגיעו כשהם מצוידים
בכלי תקיפה ,לרבות סכין ,פטיש ,שרשרת ברזל וגז פלפל .המפגינים קראו קריאות מסיתות וגזעניות כגון "מוות
לערבים" והשחיתו ובזזו עסקים בבעלות ערבית 2,ואף ערכו לינץ' באזרח ערבי  -סעיד מוסא -שנקלע למקום.
 .2לה פמיליה – על השתתפות פעילי הארגון במהומות האלימות ניתן ללמוד מהודעות שנשלחו במהלך חודש מאי 2020
בקבוצת הטלגרם הסגורה של פעילי לה פמיליה" :לה פמיליה – מוות לערבים" ,שעניינן התארגנויות להוציא אל הפועל
מעשי אלימות ,הצתת מסגדים ואף רצח .כך לדוגמה נכתב:

על מעורבותם המסיתה הגזענית והאלימה במהומות שאירעו בישראל על רקע מבצע "שומר החומות"  -על הארגונים
ופעיליהם לתת את הדין .בתוך כך יש לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשות המשטרה לאיתור פעילי הארגונים שהסיתו
ו/או ארגנו ו/או השתתפו באירועי האלימות הקשים האמורים ולמצות עימם את הדין במלוא החומרה.
בהקשר זה יצוין ,כי על רקע פעילותם המסיתה הגזענית והאלימה של הארגונים ,במהלך שנת  2021פנה המרכז הרפורמי לשר
הביטחון וביקש כי הארגונים יוכרזו כארגוני טרור בהתאם להוראות חוק המאבק בטרור ,התשע"ו .2016-ביחס לארגון לה
פמיליה פנה המרכז הרפורמי ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה וביקש כי במסגרת כל חקירה שנפתחת כנגד פעיל
הארגון בגין פעילות אלימה על רקע גזעני תיבחן האפשרות כי העבירה בגינה נפתחה החקירה בוצעה במסגרת חברות ב"לה
פמיליה" כארגון פשיעה על כל ההשלכות הכרוכות בכך בהתאם להוראות חוק מאבק בארגוני פשיעה ,תשס"ג.2003-
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