
 

 

 לכבוד:

 היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט

 

 הנידון: דרישה להורות על פתיחה בחקירת משטרה

 

סרטונים שהובאו לפתחי, והועלו לאחרונה לאתר האינטרנט  2אני פונה אליך בשל 
'youtube)המשמש לאחסון ושיתוף סרטוני וידאו. ,' )יוטיוב 

סעדיה עמיאל, המזוהה ביוטיוב תחת שם הסרטונים הועלו על ידי המיסיונר 
ישוע המשיח'. מהסרטונים עולה כי עמיאל  yeshua is coming nowהמשתמש '

סיכן חיי אדם כאשר הפר את הנחיות משרד הבריאות, וכן הסית לרצח ראש 
 הממשלה, בנימין נתניהו. 

וסעים מסרטון אחד שתועד בידי עמיאל, במהלך נסיעתו באוטובוס ציבורי בו נסעו נ
אותם מפני  'הזהיר'נוספים, הטריד עמיאל את הנוסעים בצעקות רמות, לעג להם, ו

כך לדבריו. כאשר פנתה אליו אחת הנוסעות  - "ישמיד את הרשעים"בואו של ישו ש
"לא, לא, אני לא שם מסיכה. תשימי וביקשה כי יעטה מסיכה, ענה לה עמיאל: 

. בסרטון ניתן לראות כי באוטובוס נוכחים תשימו. אני לא" –את. אתם טיפשים 
אף אנשים מבוגרים, הנמצאים ללא צל של ספק בקבוצת סיכון. במעשה זה, סיכן 

 המיסיונר עמיאל את חייהם של הנוסעים. 

מצ"ב קישור לסרטון: 
com/watch?v=fUoik3wI_Ck&app=desktophttps://www.youtube. 

 

בסרטון נוסף שהעלה עמיאל, אמר המיסיונר על ראש הממשלה נתניהו כי הוא רוצה 

"רק שכח מה קרה לכל המלכים להפוך להיות מלך בכימי קדם, אך הוא 
בישראל שהיו... או שהם נרצחו על ידי אחרים שלקחו את 

  מקומם, או שבמלחמה הם נהרגו..."

https://www.youtube.com/watch?v=fUoik3wI_Ck&app=desktop


"כמו : (10:50)דקה  בהמשך הסרטון, עלתה ההסתה של עמיאל מדרגה, כאשר אמר
אז גם  אותה, שהיטלר עשה בזמנו והשתמש בדמוקרטיה כדי להרוס

 דמוקרטיה בארץ כדי להרוס אותה". ב ביבי משתמש היום

: (2:15החל מדקה  –)דברי ההסתה  ישור לסרטוןמצ"ב ק
 11mmLu8U-https://www.youtube.com/watch?v=BK 

 

                                                                                              מכובדי, 
  !בהסתה ממשית לרצח ראש הממשלהובר מד

 

אם הדברים בכתב האישום שהורית להגיש נגדי, אני מואשם בעבירה של הסתה. 
שאני אמרתי, אשר חוסים באופן ברור תחת חופש הביטוי, מהווים בעיניך 

"הסתה", כאשר כתב האישום הוגש אך ורק בעקבות הלחץ שהפעילה התנועה 
אל, מהווים הסתה על אחת שנאמרו מפיו של עמיהרי שדברי הבלע  –הרפורמית 
; זאת לצד סיכון חיי האדם שביצע, כאשר הפר את הנחיות משרד כמה וכמה
  הבריאות. 

למשטרת ישראל לפתוח  לאלתר לאור הדברים האמורים, אני דורש ממך להורות
 עמיאל, ולהעמידו לדין.המיסיונר בחקירה נגד 

 

 

 בכבוד רב,                                                                         

 בנצי גופשטיין                                                                               

 יו"ר ארגון להב"ה                                                                                     

 

 העתקים:

 , ראש אגף החקירות במשטרהשלוםניצב יגאל בן 

https://www.youtube.com/watch?v=BK-11mmLu8U

