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הנדון  :חבר המועצה בנימין בביוף – הסתה לגזענות
שלום רב,
באמצעי התקשורת פורסם ,כי חבר המועצה מש"ס ,מר בנימין בביוף ,מחתים עצומות ומוביל מאבק בדרום העיר ,נגד
השכרת דירות לפליטים ,תוך שהוא מזהיר כי "אפריקאים מורידים את ערך הדירות".
באם אכן כך הוא ,הרי שחבר המועצה בביוף מבצע עבירה פלילית של הסתה לגזענות לפי ס' 022ב' לחוק העונשין אשר
דינה מאסר חמש שנים.
חוק העונשין מגדיר גזענות בס'  022א' כ"רדיפה ,השפלה ,ביזוי ,גילוי איבה ,עוינות או אלימות ,או גרימת מדנים כלפי
ציבור או חלקים של האוכלוסיה ,והכל בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני".
"גזענות" הוגדרה בפסיקת בית המשפט כ"שנאת חינם של הזר ,בשל היותו זר ,על רקע שונות גזעית או לאומית-
אתנית" .שנאה זו מכוון חוק העונשין לבער ,לצורך הגנה על כל אדם או קבוצת בני אדם אשר כבוד האדם שלה נרמס
ביד גסה .לפיכך ,ברור כי מסע תעמולה כאמור ,כנגד השכרת דירות לפליטים אפריקאים ,אינה אך מזעזע בכיעורו,
אלא אף מהווה עבירה פלילית.
לאור זאת ,אבקש התערבותך הדחופה ,להפסקת פעילות ההסתה על ידי מר בביוף ,בכל דרך העומדת לרשותך ,כולל
התרעה בדבר ביצוע עבירה פלילית.
למותר לציין כי קבוצת הפליטים מהווה קבוצת מיעוט חסרת משאבים וכוחות להגן על כבודה ,וחובתנו המוסרית ,הן
כפרטים והן כעירייה ,למגר כל ביטוי גזעני ,כל שכן מצד חבר מועצה מכהן ,כנגד קבוצה חלשה זו.
דווקא ממר בביוף ,שהינו אדם דתי ,יש לצפות לכיבוד מצוות אהבת הגר ,כפי שנאמר" :וגר לא תונה ולא תלחצנו ,כי
גרים הייתם בארץ מצרים" (שמות כב')" ,כאזרח מכם יהיה לכם הגר ,הגר איתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם
בארץ מצרים" (ויקרא יט').
לטיפולך הדחוף ועדכוני בנושא אודה.
בכבוד רב,
מיטל להבי  -ס.רה"ע
העתק:
מר רון חולדאי – ראש העירייה
מר בנימין בביוף – ח"מ
חברי מועצת העיר תל אביב-יפו
מר מנחם לייבה – מנכ"ל
עו"ד נטע סודרסקי – ע.ס.רה"ע
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