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פעילי להב"ה נעצרו בחשד שניהלו רשימת שמות
של ערבים שהתראו עם יהודיות
פעילים בולטים בארגון להב"ה ,כולל בנצי גופשטיין העומד בראש הארגון ,נעצרו ונחקרו
בחשד שהתנכלו לערבים שיצאו עם יהודיות .הם ניהלו רשימה מסודרת ובה שמות
הערבים ,עם פירוט כיצד יש לגשת אליהם ולאיים עליהם .המשטרה טוענת כי המעצרים
הם חלק מניסיונה למגר את תופעת ההטרדות וההתנכלויות לבני מיעוטים וכי לאיש אין
זכות לקחת את החוק לידיו .עורך דינו של גופשטיין מוסר כי זוהי מדינה דמוקרטית
ומותר להתבטא בה.
 14אנשי ארגון להב"ה ובנצי גופשטיין ,העומד בראש הארגון ,נעצרו ועוכבו לחקירה .לפי החשד ,הם העבירו
בקבוצת טלגרם )אפליקציית מסרים מיידית ומאובטחת( בשם "די להתבוללות" פרטים של צעירים ערבים
שהתראו עם יהודיות ,ואף איימו עליהם .המעצרים התבצעו לאחר חקירה סמויה שהתנהלה במשך כמה
שבועות ואתמול נערכה פשיטה על בתי החשודים ברחבי הארץ .נלקחו מסמכים וחומרים ממחשבו האישי
של גופשטיין והטלפון הנייד שלו.
בית המשפט החליט לשחרר את גופשטיין בתנאים מגבילים ,אבל עומד נגדו עיכוב ביצוע כדי שהמשטרה
תוכל לערער על ההחלטה .הוחלט שהוא יישאר במעצר בית עד לסוף השבוע ונאסר עליו ליצור קשר עם
המעורבים האחרים בפרשה ,למשך שלושים יום .עשרה מהחשודים שנעצרו שוחררו מתחנת המשטרה.
גורם במשטרה מסר כי חברי הארגון העבירו פרטים של ערבים שהתראו עם יהודיות ,הטרידו אותם ואיימו
עליהם .בארגון יש חברים הנקראים "ציידים" וברגע שמתקבל מידע על גבר ערבי שיוצא עם יהודייה,
תפקידם הוא להעביר את פרטיו באפליקציית הטלגרם ולאיים עליו .המודיעין שניהלו היה מסודר והם גם
פירטו ברשימה לצד כל שם אם צריך להגיע אליו עם כיסוי פנים או בשיטות אחרות.
עורך דינו של גופשטיין מוסר כי אנו חיים במדינה דמוקרטית ומותר בה לדבר ולהתבטא .המשטרה מוסרת כי
המעצרים והחקירה התקיימו במסגרת ניסיונותיה למגר את התופעה של התנכלויות והטרדות של בני
מיעוטים וכי היא לא תשתף פעולה עם אנשים שלוקחים את החוק לידיהם.
סעיף  144לחוק העונשין עוסק בעבירת הסתה לגזענות ביחד עם הסתה לטרור או לאלימות .על פי החוק,
כל גילוי של השפלה ,רדיפה ,גילוי איבה ,עוינות ,אלימות או ביזוי נחשבים לגזענות ,במידה שהם מופנים כלפי
ציבור מסוים בשל השתייכות למוצא ,לגזע או צבע עור .החוק אוסר על פרסום המהווה הסתה גזענית,
וקובע על עבירה זו ענישה מרבית של  5שנות מאסר.
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