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 לכבוד        לכבוד 
 ניצב יורם סופר       ניצב עמיחי אשד 

 מפקד מחוז חוף      מפקד מחוז תל אביב 
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 לממשלה היועץ המשפטי      מפקד מחוז מרכז 

 6467001-02פקס:      9279590-08פקס: 
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   -ב י ו ת ר    ב ה ו ל  -   שלום רב, 

 

 תכנון וקשירת קשר לביצוע עבירה ולגזענות הסתה לאלימותהנדון: 
 21.5.2021, מאתמול  נוסימוכין: מכתב          

הסתה לגזענות  פרסומים של    למניעת  מיידישבסימוכין בו התבקשתם לפעול באופן    נובהמשך למכתב

עביר,  תואלימו לביצוע  קשר  וקשירת  אשר  ותכנון  שנאה  האחרוניםמתרחשים  ת  ברשתות    בימים 

א באופן  , הריני פונה אליכם שוב לפעול בנושהאחראים לכךלפתוח בחקירה מיידית כנגד  כן  ו  החברתיות

הערבים    במיוחד על רקע המשך הקריאות לשימוש באלימות נגד האזרחים,  דחוף ביותר וללא כל דיחוי

 ומקרי אלימות רבים ביממה האחרונה. 

מכתב .1 קיצוני   נומאז  ימין  קבוצות  של  ומתרחבת  הולכת  להתארגנות  עדים  אנו    מאתמול, 

באלות, אגרופים ונשק חם המסתובבות ברחובות ערים רבות ותוקפים עוברי אורח  חמושות  

 .  מסיתים כנגדםו ערבים
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התארגנה   .2 למשל,  )כך  בערב  11.5אתמול  בחיפה  (  לערבים  "מוות  בשם  קבוצת    – קבוצה 

  מסיתה ברורה פוסט שפורסם נקראו חברי הקבוצה להגיע לקריית חיים בקריאה  ב .  מלחמה"

 בה תוארו האזרחים הערבים כעבדים.  

 

מגיעה   .3 נוספת  מקום    מפרסומיםדוגמא  ממלא  דברי  לוד  אודות  עיריית  על  ראש  דווח  אשר 

היום  אני מציע  "מאות יהודים חמושים מיהודה ושומרון העושים את דרכם לעיר ומזהיר: "

ארגון "לה פמיליה" גם פירסם הודעה בה הסתה ואיומים:    לכל תושב ערבי לא לצאת מהבית".

חובות ולשכונות בירושלים, ולוד. כל  בערב אנחנו ארגון לה פמיליה יוצאים לר  6"היום משעה 

 מי שיעמוד מולנו יקבל את מה שמגיע לו." 
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בעיר עכו גם מתארגנת קבוצה של אזרחים יהודים על מנת לתקוף את תושבי העיר הערבים:   .4

שלום לכל אזרחי המדינה היהודים הנני מתכבד להזמינכם לקחת חלק בקטלה המונית על  "

. נא הגיעו עם הציוד המתאים אגרופנים,  ברחבת העם בעכו  20:00ערבים שתתקיים מחר בשעה  

 " חרבות, סכינים, קרשים, סלעים, אקדחים, רכבים עם מגן חזירים הכל. 
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אתמול בערב גם תועד אזרח יהודי שולף אקדח כלפי קבוצה של ערבים ברח' בן גוריון בעיר   .5

 . חיפה

אף הם ,  ולוד למשל  ברמלהבים  והסתה כלפי אזרחים ער  סרטונים רבים של מעשי אלימות .6

 כפי שניתן למצוא חלק מהם בלינק להלן:  פורסמו ברשתות החברתיות

https://twitter.com/schatzah/status/1392175384280567809?s=20 

https://twitter.com/bar_peleg/status/1392162145580761094 

https://twitter.com/schatzah/status/1392203434003247117 

https://twitter.com/schatzah/status/1392456223044378625?s=20 

https://twitter.com/schatzah/status/1392166541634965504?s=20 

  התרחשו  ל"הנ  שנאה  ירותעב  קראתל  וההתארגנות  התכתובות,  המאורעות  כל  לציין  חשוב .7

  עניינית   התייחסות  כל   הבל קי  שטרם  מאתמול  הדחופה  פנייתנו  לאחר  להתרחש  וממשיכים 

כרשויות  מטעמכם  זה  מחדל  .מצידכם החוק,  המתבטאאכיפת  היתר  ,,  פתיחה  ב  ,בין  אי 

וההתארגנות לביצוע  מי ההסתה  פרסושך  פעולות למניעת המנקיטת  ב  א,בנוש  מיידית   בחקירה 

,  , חדרהבעיר לוד, חיפה  ,, כולל ברגעים אלהשלמתרח  מתן לגיטימיותבבחינת  הינו   ,  תעבירו

 . ועכו רמלה

  בין היתר, ,  לא יכולה להיות מחלוקת כי מדוברבאלימות ממניע שנאה, גזענות ו, מדובר  ושוב  .8

חוק"(; החזקת  ה )להלן: "  1971-לחוק העונשין, תשל"ז  2ד  144  בניגוד לסעיףהסתה לאלימות  ב

ב    144הסתה לגזענות בניגוד לסעיף    לחוק;    3ד   144פרסום המסית לאלימות בניגוד לסעיף  

בניגוד לסעיף  ,  לחוק בניגוד לסעיף    .ו לחוק144וכן עבירות שנאה  גם התאגדות אסורה  כמן 

אדם לבצע עבירה   ושידול  לחוק  145הטפה להתאגדות אסורה בניגוד לסעיף  ,  א( לחוק2)145

 . מעשי תקיפה לפי סימן ח' לחוקו לחוק 33בניגוד לסעיף 

ולאור   .9 האמורות,  היתר  אירועים  הבנסיבות  בין  תועדו  שאלה  כפי  האחרונים,  ביומיים 

המשך המחדל מטעמכם מחייב אותנו לראות    ,הקודםבמכתבנו  ו  בסרטונים ובתכתובות הנ"ל

 נגד האזרחים הערבים.   שנאהמניעת ביצוע עבירות כאחראים על אי   בכם

רואים באופן וודאי    לחשיבות חופש הביטוי ולגבולותיו,  המודעזכויות אדם  ודוק, אנו כארגון   .10

הערבית. היינו,    ההאוכלוסיינגד    תקיפהכי קיים קשר ישיר בין הפרסומים לבין ביצוע מעשי  

  מים קשר בין הפרסואת ההמעשים שבוצעו על רקע הפרסומים מוכיחים באופן ממשי וודאי  

  .המתרחשים  לבין המעשים

ולפיה    יתהמיידאת תגובתכם  שוב  נבקש   .11 בחקירה    לפתוח(  א  :מתבקשים  הינכםלפנייתנו 

( לפעול  ב  ;"להנ  ולמעשים  תכתובותל   האחראים  את  לדין  ולהעמיד  לחקורעל מנת    מיידית

 ין.ה לערכאות בענישאם לא כן נשקול פניי .זה מסוג םיעברייני פרסומיםלמניעת המשך 
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עשי האלימות וההסתה הנ"ל  מיביא להמשך  אל מול המתרחש,  מעש מטעמכם  החוסר  המשך  

 קיפוח חיי אדם ופגיעות בגוף.  שיכולה לעלות בעוד

 

 בכבוד רב,          

 סוהאד בשארה, עו"ד          


