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 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, 

 

 תכנון וקשירת קשר לביצוע עבירה ולגזענות הסתה לאלימותהנדון: 
 12.5.2021 -ו  11.5.2021,  יוםמ נוסימוכין: מכתבי          

למכתבי ושלשוםשבסימוכין    םבהמשך  באופן  הם  ב,  מאתמול  לפעול    למניעת   מיידיהתבקשתם 

מתרחשים  ת שנאה אשר  ו תכנון וקשירת קשר לביצוע עבירו  תאלימו להסתה לגזענות ופרסומים של  

, הריני פונה  האחראים לכךלפתוח בחקירה מיידית כנגד  כן  ו  ברשתות החברתיות  בימים האחרונים

 . אליכם שוב לפעול בנושא באופן דחוף ביותר וללא כל דיחוי

ה מאת .1 במהלך  יהודים  ול  אזרחים  התארגנות  של  מחרידים  למראות  עדים  היינו  והערב  יום 

ערים  בת ים ובאר שבע,  בערים רבות כגון לוד, רמלה, חיפה, עכו, חדרה,  פעילי ימין קיצוני  

, חסימת  םערבישל אזרחים  החרבת רכוש  תקיפת עוברי אורח ערבים,    נוספות אשר החלו במסע

ערביות כוחות  ועוד  שכונות  ידי  על  מלוות  נצפו  הנ"ל  מהקבוצות  מהמעשים  חלק  לצערנו,   .

נראו כמי שמלווים על מנת לשמור על התוקפים היהודים כאשר לא ננקטו כמעט  משטרה אשר  

 התקיפות שהתרחשו.   כל מהלכים למניעת
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התרענו   .2 עליהם  מאתמול,  התקיפה  למעשי  האחרונים  םבמכתביבהמשך  הימים  ,  בשלושת 

תק קבוצות  להן  להתארגן  בעריםי ממשיכות  נוספות  הערב    ,פה  שוב  להיפגש  מתכננות  אשר 

ובקבוקי תבערה.  כאשר המשתתפים מתבקשים להביא איתם    ,להמשך מעשי התקיפה נשק 

בחיפה, עפולה,    לשם הדגמה בלבד, להלן תכתובות ומודעות לגבי חלק ממה שמתארגן להערב 

 : ועוד  , ירושלים, באר שבעיפו, לוד
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   קוליים אשר הופצו:מספר מסרונים ל קישורילהלן   .3

https://www.youtube.com/watch?v=vWdc2bn7kvU 

 קבוצה עם נשקים בלוד: להלן קישור לוידאו להתארגנות  .4

https://www.youtube.com/watch?v=GgtxzbC1pks 

 בהקלטות של פעילי קבוצות התקיפה נשמע אחד מחברי אחת הקבוצות מסביר:   .5

https://www.youtube.com/watch?v=vWdc2bn7kvU
https://www.youtube.com/watch?v=GgtxzbC1pks
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לדאוג  " מה  לנו  ואין  איתנו  והשם  ונשקים  וכיפות  ציציות  עם  יבואו  שכולם 

ויעלימו עין. זה הזמן המדינה   כלום יתנו לנו גיבוי אחיהמשטרה לא תעשה גם  

 ".נותנת לנו הרי יד חופשית בואו ננצל את זה

 https://www.youtube.com/watch?v=vWdc2bn7kvU  להלן לינק להקלטה:

התארגנות קבוצות  ר המעש של המשטרה למניעת  סחומחדל או    ,המתרחש עד כהבנסיבות   .6

  ך ליווי המשטרה לחלק מהקבוצות כשהן מבצעות עבירות, הופכן  ו   אלה לביצוע עבירות שנאה

אשר גבו    אלהשנאה  ביצוע עבירות  לאת השוטרים ואת המערכת המשטרתית בכלל לשותפה  

   .םערבישל אזרחים  רב , והיזק לרכושףעד כה חיי אדם, פגיעה בגו

לחקור  לפתוח בחקירה מיידית על מנת  א(  שוב על בקשתנו  ובו אנו חוזרים  זהו מכתבנו השלישי   .7

  פרסומים ב( לפעול למניעת המשך    ;ולמעשים הנ"לתכתובות  ולהעמיד לדין את האחראים ל

  על מנת למנוע הוצאה לפועל של תכנון תקיפות אזרחים ערבים; ג( לפעול  ם מסוג זהיעברייני

 . םערבי של אזרחיםורכוש 

 

עשי האלימות וההסתה הנ"ל  מיביא להמשך  אל מול המתרחש,  מעש מטעמכם  החוסר  המשך  

 .וברכוש קיפוח חיי אדם ופגיעות בגוף  לעלות בעוד  יםשיכול

 

 בכבוד רב,          

 סוהאד בשארה, עו"ד          

https://www.youtube.com/watch?v=vWdc2bn7kvU

