
( " ) ר      ע בישראל השלטון איכות למען התנועה
 The Movement for Quality Government in Israel االحركة من أأجل جوددةة االسلطة في إإسراائيیل

  "  ,  " ה:   תשע אדר ד י 05/03/2015תאריך

לכבוד

דנינו-    יוחנן ניצב רב

המשטרה"  ל מפכ

ישראל   משטרת

, רב  שלום

     - מויאל:    ניסים הרב של דבריו לפלילים חשד הנדון

" : ) , "  , להלן      ר ע בישראל השלטון איכות למען התנועה כדלקמן")    התנועהבשם אליך פונה :הריני

1. - ה  "12.2.15ביום  : )  ,  ! להלן     יהדות וואלה באתר כתבה  בה 1"),הכתבהפורסמה

"  "      "  , באהבה,      לשמו ישיבת ראש הינו הפרסומים פ שע מויאל ניסים המקובל הרב כי  נכתב

 .   ,   "       , בכתבה  מהישיבה יסולק הקרובות בבחירות ס ש למפלגת יצביע שלא שמי אמר גת  בקרית

" : דרעי          אריה מר ושל שלו בפגישה נאמרו שלכאורה דבריו פסק   מצוטטים לומר רוצה  אני

        , מחלק       ואני כסף לנו שולח הוא ברוך הקדוש מהמדינה כסף מקבל לא ואני מאחר  הלכה

  " מישהו,            או ס לש יעבוד לא הבחירות וביום שלנו שבמוסדות שמי אומר אני אבל  לאברכים

 ,    , צווארי    ועל עליי אחרת מפלגה איזה שעה    שיגיד בישיבה אצלנו יישאר . לא זה   אחת

  ,      .     . אז   לעצמם להזיק רוצים הם ואם להם משלם אני הרי ממני הלכה לא  פסק הם  משכורת

ממני  ".יקבלו

.    " זו   לפניה כנספח ב מצ הכתבה העתק

 :12.2.15 כתבתו של יקי אדמקר, "המקובל איים: מי שלא יצביע ש"ס - יעוף מהישיבה", וואלה! יהדות 1

http://judaism.walla.co.il/item/2829247 .
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המרשתת            .2 לאתר שהועלה דרעי אריה מר לבין הרב בין המפגש את שהמתעד  בסרטון

.10חרדים" אלו"        דברים אומר הרב את לראות באתר      2ניתן בחיפוש לראות ניתן הסרטון  את

חרדים " ".10האינטרנט  " מויאל"  הרב ו

3. " או             ס ש לטובת הבחירות ביום לעבודה אך מתכוון הרב האם ברור לא אלו  מדברים

          . " עלול    מסויימת מפלגה לטובת לעבוד אדם חיוב גם כי נבהיר ס לש הצבעה לחיוב  שמא

      ,  . תלמידי      של להצבעתם היא שהכוונה ככל אולם בוחר על להשפיע פסול כניסיון  להיחשב

בדבר             החוק הוראות על לעבירה כבד חשש מהם ועולה שבעתיים חמורים הדברים  הישיבה

- "  ,      , ט    התשכ לכנסת הבחירות חוק הוראות שכן בוחר על אסורה  1969השפעה

"- . החוקלהלן( זה")     בהקשר ונהירות ברורות

, 122ס'.4 או           המאיים אדם על פליליות וסנקציות איסורים קובע לכנסת הבחירות  לחוק

         , על       לעבירות ביחס כבד חשש עולה כי נראה בענייננו בוחר על להשפיע מנת על שוחד  מציע

: בחוק        הקבועים האיסורים של לכאורה מבוטל לא מספר

קנס         או שנים חמש מאסר דינם :20,000ואלה לירות 

שוחד   )1( המציע או או         הנותן להצביע בוחר על להשפיע מנת  על
;       , מסויימת  מועמדים רשימת בעד או בכלל מהצביע להימנע

...........
בוחר      )3( על נזק המאיים ,    בגרימת או,     יצביע הבוחר אם אחר לאדם או  לו

;       , מסוימת  מועמדים רשימת בעד או בכלל מהצביע יימנע
.........

אדם       )5( לפטר מאיים או ממנו       המפטר למנוע מאיים או מונע או  מעבודה
הצביע             לא או שהצביע משום או יצביע לא או שיצביע כדי עבודה  קבלת

 , או           מהצבעה נמנע לא או שנמנע משום או מסויימת מועמדים רשימת  בעד
, בחירות             מתעמולת נמנע לא או שנמנע משום או יימנע לא או שיימנע  כדי

; מסוימת      מועמדים רשימת בעד או בכלל

  ט"ז שבט התשע"ה10 כתבתה של שרי רוט, "המקובל רבי ניסים מויאל לאריה דרעי: אני אוהב אותך הרבה הרבה", חרדים2

5.2.15 :https://vimeo.com/118807896
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מלהצביע     )6( להימנע או להצביע אדם רשימת,    המשדל בעד או  בכלל
 ,  ,    , קללה  השבעה של בדרך מסויימת ,נידוימועמדים   ,  , נדר,  התרת נדר  חרם

   –  " "  ,   ;    , חפץ   כל לרבות קמיע זה לענין קמיע מתן או ברכה להעניק  הבטחה
. עמו         להרע או להיטיב ביכולתו יש מהציבור חלק שבעיני

[ הוספו[  ההדגשות

5.   , לסעיף   בהתאם שוחד כי ,       123ונזכיר או  כסף בשווה או בכסף שיהא יכול  לחוק

   , לסעיף    בהתאם ודוק אחרת הנאה להוות         122טובת עלול כספים מתן למנוע איום גם כי  נראה

.     / הבוחר   על להשפיע ניסיון או ו בחירות שוחד

6.,            , שבמהותה  יחסים מערכת הינה תלמידיו לבין הרב בין היחסים שמערכת ככל כן  כמו

         , סעיף   של הראציונל ומעביד עובד שבין למערכת במהותה מקבילה לתלמידים התשלום  בשל

לנידוי)             5(122 לכאורה פסול איום בכך שיש ובוודאי זה מעין במקרה גם לחול  עלול

בסעיף     שנקבע כפי ). 6(122מהישיבה

7.   ,       , תינתן   לא כי הישיבה תלמידיי על לכאורה מאיים הרב ומהסרטון מהכתבה  כעולה

 ,   .   "        , יש  אלו תלמידים הבחירות ביום ס בש בשביל ולעבוד לתמוך יבחרו לא באם משכורת  להם

        , ינודו,      כי מאיים הרב ממנה מהישיבה חלק הם משפחתם ולפרנסת לפרנסתם בו תלויים  להניח

.         ,  . " חמור    וחברתי כלכלי נזק בגרימת עליהם מאיים הרב בכך ס לש יצביעו ולא במידה

8.,  -      ,     , חמורים  תלמידיו להצבעת מתייחסים שהם ככל הרב ידי על שנאמרו אלו  דברים

 .       , הבחירות      וטוהר הבחירות דיני הפרת כדי לעיל שהובהר וכפי לכאורה עולים והם

מיום    .9 אלינו מתשובתך ,2/2/15כעולה "  ,   "  " צ,    סנ לנדס שלומית ד עוה י ע נכתבה  אשר

" "  ' מ  אח ר ,עוזרת תקינה         בחירות ממערכת לקיום עליונה חשיבות מייחסת ישראל  משטרת

יציב           חוק שלטון ולקיום דמוקרטית כמדינה המדינה של לשמירתה בסיס  סעיף." (המהווה
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2     ;( כי   עולה עוד התשובה "    למכתב לפגוע    ניסיון כל רבה בחומרה רואה ישראל  משטרת

      "     ," ביצוע  למנוע מנת על המאמצים מרב את המשטרה משקיעה ומשכך הבחירות  בטוהר

  , שנעברו           במקרה לדין ולהביאם העבריינים את למצוא מנת ועל זה בתחום פליליות  עבירות

כאמור  ).3סעיף." ( עבירות התשובה   למכתב

10.    , י  כ מבקשים אנו הדברים שנעברו     נוכח וככל הדברים לבדיקת בהקדם  תפעל

      , עליו   שעברו מי עם הדין למיצוי החוק על .עבירות

11. . זו     לפנייה המהירה לתגובתך נודה

, רב  בכבוד

"  , ד   עו קרטן שינוק מיקה

ומדיניות    חקיקה תחום מנהלת

קמחי  ענבר

ומדיניות    חקיקה תחום רכזת

העתק:

.    , לממשלה"   המשפטי היועץ ויינשטיין יהודה ד עוה
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