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          17.5.2021 
 לכבוד        לכבוד 

  ניצב שמעון לביא      יעקב שבתאי  רנ"צ
 מפקד מחוז צפון       מפכ"ל המשטרה 

 6509524-04פקס:      5428118-02פקס: 
MAHOZ.ZAFON@POLICE.GOV.IL

    
 

 לכבוד        לכבוד 
 ניצב יורם סופר       ניצב עמיחי אשד 

 מפקד מחוז חוף      מפקד מחוז תל אביב 
 6458766-04פקס:      6802167-03פקס: 

MAHOZ.TEL.AVIV@POLICE.GOV.IL   MAHOZ.HOF@POLICE.GOV.IL 
 
 

 לכבוד        לכבוד 
 ניצב פרץ עמר      ניצב דורון תורג'מן 

 מפקד מחוז דרום      מפקד מחוז ירושלים 
 6464531-08פקס:      5898988-02פקס: 

MAHOZ.JERUSALEM@POLICE.GOV.IL   DAROM@POLICE.GOV.IL.MAHOZ 
 

  לכבוד        לכבוד 
 עו"ד אביחי מנדלבליט      ניצב משה ברקת  
 לממשלה היועץ המשפטי      מפקד מחוז מרכז 

 6467001-02פקס:      9279590-08פקס: 
MAHOZ.MERKAZ@POLICE.GOV.IL 

 

   -ב י ו ת ר    ב ה ו ל  -   שלום רב, 

 

 אזרחים ערביםולגזענות נגד פנייה שביעית בעניין הסתה לאלימות הנדון: 
 16.5.2020 -ו .5.202115, 13.5.2021 ,5.202112. ,5.202111. יוםמ  םיסימוכין: מכתב  
 

"צריך לעשות שואה לערבים להשמיד אותם לרצוח להם את הילדים שגדלים להיות 

מחבלים לעקר את הנשים שלהם לסרס את הגברים שלהם לפוצץ להם את הבתים 

לשלוח אותם למשרפות לירות להם בראש ולזרוק את הגופות שלהם אצלם ברחובות כל 

 כםתשונא אוטות האלה אני  ה מוות לערבים השרמוזמי שהוא ערבי צריך לעוף מכאן לע

מקווה שתמותו כמו ג'וקים אחרי ריסוס שונא אתכם וכל היהודים צריך לצאת לרחובות 

ת כל מה שהמשטרה והצבא לא עושים ולא יעשו מכות אבלרצוח אותם לאנוס אותם  

 !!!!!" אנחנו נעשה גם אם זה יעלה לנו בחיים שלנו כהנא צדק מוות לערבים

"אנחנו העם צריכים להתאחד לצאת בקבוצות לרחוב ולפנדל ולשבור ערבים ככה סתם 

 ולדקור כל ערבי ]…[" 10-20ברחוב לבד ]…[ לפתוח קבוצות בטלגרם לצאת בקבוצות 

 תגבשים לכיוון הצומת של נין כולנו מ 21:00בשעה "

 יש גלגלים להצית ויש בקבוקי תבערה!
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 היום אנחנו עושים פיגוע המוני""

 "צריך להרוג גם תינוקות ילדים זקנים הכל" 

 תתנו רק בצוואר" תביאו סכינים קטנות אם יש דקירות "

בקטלה  שלום לכל אזרחי מדינת ישראל היהודים הנני מתכבד להזמינכם לקחת חלק  "

 ברחבת הבימה בתל אביב"  23:00המונית על ערבים שתתקיים היום בשעה 

יהודיות שמתארגנות להן אל  תקיפה  הו חלק מהמתרחש ברשתות החברתיות ובתכתובות בין קבוצות  ז .1

ל  היות מחלוקת כי התכתובות הנ"ל, כמו גם רבות נוספות אליהם הפנינו  מול עיני כולם. לא יכולה 

בששת המכתבים הקודמים שלנו, מהוות קריאה מפורשת ביותר לחבירה לביצוע עבירות שנאה כנגד  

אזרחי המדינה הערבים, הסתה לגזענות ולאלימות. התארגנויות אלה הביאו לפגיעה באזרחים ערבים  

 רבים וברכושם.  

מהמעשים    לא פחות המתמשך של רשויות שלטון החוק אל מול המתרחש הינה מחרידה  חוסר המעש   .2

עצמם. כפי שהפנינו במכתבים קודמים, שוטרים נראו חוברים למעשי אלימות של קבוצות תקיפה אלה  

 ולכל הפחות לוו את תקיפותיהם ללא כל ניסיון למנוע מהם לעשות כן. 

פרסומים    למניעת  מיידי לפעול באופן  שוב ושוב  תבקשתם  השבכל מכתב  , כבענייןזהו מכתבנו השביעי   .3

כנגד אזרחים ערבים  ת שנאה ותכנון וקשירת קשר לביצוע עבירו  תלגזענות ואלימו  מפורשת הסתהשל 

.  האחראים לכךלפתוח בחקירה מיידית כנגד  כן  ו  , ברשתות החברתיות  אלה בימים  מתרחשים  אשר  

 . דחוף ביותר וללא כל דיחויאליכם שוב לפעול בנושא באופן  ו פוניםהרינ 

פעילי .4 בין  התקיפה    םתכתובות  ההתארגנות    נןאי בקבוצות  אופי  לגבי  ספק  לכל  מקום  משאירות 

גד אזרחים ערבים. לצורך הדגמה, בקבוצת  נעבירות שנאה כ, ההסתה לגזענות לאלימות ותכנון  תעניזהג

 נמסר לחברים:בעת התכתובת   281 -כהיו תקיפה יהודית הפעילה בצפון ובה  

 הצומת של נין כולנו מתגבשים לכיוון  21:00"בשעה 

 יש גלגלים להצית ויש בקבוקי תבערה!

 "היום אנחנו עושים פיגוע המוני
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 זקנים הכל"   תינוקות ילדים"צריך להרוג גם בקבוצה נוספת נכתב: 

 

ולפנדל ולשבור ערבים ככה סתם ברחוב   אנחנו העם צריכים להתאחד לצאת בקבוצות לרחוב"

 ולדקור כל ערבי ]…["  10-20לפתוח קבוצות בטלגרם לצאת בקבוצות לבד ]…[  

 
 

חלק  " לקחת  להזמינכם  מתכבד  הנני  היהודים  ישראל  מדינת  אזרחי  לכל  בקטלה  שלום 

 ברחבת הבימה בתל אביב"   23:00המונית על ערבים שתתקיים היום בשעה 
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" השם  תחת  מלחמה  בקבוצה  נכתב:  – מחזירים  את  "חברים    ביפו"  להם  לפוצץ  הולכים 

זה מה שכייף לראות "ק היפו נכתב: ותחת תמונת מסגד חסן ב  ]…[" 23:30הצורה!! היום ב 

 עולה באש" 

 

 
 

תתנו תביאו סכינים קטנות אם יש דקירות  נכתב "  תגובת הימין!"  –"צבא אזרחים  בקבוצה  

 רק בצוואר"
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 ["]...להשמיד אותם לרצוח להם את הילדים   צריך לעשות שואה לערבים"

 
 

כמעט באופן יומיומי לתקוף    ,אזרחים יהודים של המדינהמניעות  התארגנויות והסתה אלה   .5

 היום גם נשרף בית הקברות המוסלמי "אלאסתקלאל" בחיפה.. אזרחים ערבים ורכושם
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בוצות תקיפה יהודיות של פעילי ימין קיצוני  קאל מול חוסר המעש של רשויות שלטון החוק,   .6

ולהתרחב   להתארגן  כלפי  ממשיכות  שנאה  עבירות  לתכנן  וממשיכות  ביותר  מדאיג  באופן 

ת,  אימות זהוהכולל אמצעי  הל הצטרפות פעילים  והקבוצות שכללו לעצמן נ  אזרחים ערבים.

וכד'.   הימין  שבועה  צבא  שנקראת  בקבוצה  למשל,  עדכון,  –כך  חברים,    מאות  בה  קבוצת 

  "עם ישראל חיהמצטרפים לצלם תעודת זכות, לשלוח וידאו בו הם שבועה בנוסח מתבקשים 

חברים  מאות בה ו " צבא האזרחים" תחת השם . קבוצה נוספת  ועוד  ואמסור את נפשי למענו"

 . להלןתכתובת  פרסמה נוהל דומה. ראו
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כי החלטות  עקביות בחוסר המעש מצד רשויות אכיפת החוק מחזקת עוד יותר את החשש  ה .7

המשטרה   מדיניות  את  הקובעים  הגבוהים  בדרגים  התקבלו  בעניין  חוקיות  ובלתי  פסולות 

 בהקשר הזה.  

משיך  יאל מול המתרחש    זוחמורה  התנהלותכם בצורה  המשך  ו  שביעי הזהו מכתבנו  כאמור,   .8

 תחת חסות המשטרה.כלפי אזרחים ערבים ההסתה וביצוע עבירות שנאה להמשך לתת גיבוי  

 

 אודה למענה מיידי. 

 

 בכבוד רב,          

 סוהאד בשארה, עו"ד          


