19.5.2021
לכבוד
עו"ד עמית איסמן
ממלא מקום פרקליט המדינה
פקס02-6467006, 073-3925002 :
דוא"לstate-attorney@justice.gov.il :

לכבוד
עו"ד אביחי מנדלבליט
היועץ המשפטי לממשלה
פקס02-6467001 :
שלום רב,

-בהול ביותר-

הנדון :מחדל רשויות אכיפת החוק בעניין ההסתה לגזענות ולאלימות ועבירות שנאה
כנגד אזרחי המדינה הערבים

סימוכין :מכתבים מיום  16.5.2020 ,15.5.2021 ,13.5.2021 ,12.5.2021 ,11.5.2021ו17.5.2021 -

הרינו לפנות אליכם בעניין שבנדון כלהלן:
 .1כבר כשבוע אנו פונים אליכם ואל מפכ"ל המשטרה ומפקדי המחוזות במשטרת ישראל בבקשה כי
תפעלו באופן מיידי לעצירת ההסתה לגזענות ולאלימות ותכנון וקשירת קשר לביצוע עבירות שנאה
כלפי אזרחים ערבים על ידי קבוצות תקיפה של אזרחים יהודים בערים רבות במדינה.
 .2החל מיום  11.25.2021ועד ל ,17.5.2021 -הוצאנו כבר שבעה מכתבים ובכל אחד מהם התרענו שוב ושוב
על פרסומים וסיפקנו ראיות  -סרטונים ,פוסטים ותכתובות בין חברי קבוצות יהודיות קיצוניות -
שאינן משאירות צל של ספק כי מדובר בהסתה מפורשת לגזענות ולאלימות ותכנון עבירות שנאה אשר
התבצעו וממשיכות להתבצע כנגד אזרחים ערבים ורכושם (מצ"ב העתק המכתבים שהוצאנו עד כה).
הסתה והתארגנות קבוצות התקיפה הנ"ל גרמו וממשיכים לגרום לפגיעה באזרחים ערבים רבים
וברכושם ,הרג ,חילול קברים ועוד.
 .3על אף הסכנה המיידית שפרסומים אלה מייצרים והקורבנות הרבים ,שטף עבירות השנאה וההסתה
לגזענות ולאלימות הנ"ל לווה בחוסר מעש ,בלשון המעטה ,מצד רשויות אכיפת החוק ועד כה לא קיבלנו
כל מענה לפניותינו הנ"ל.
 .4ועוד ,בחלק מהערים נראו שוטרים מלווים את התוקפים היהודים מבלי לנסות למנוע את מעשי
התקיפה ,ובחלק מהמקרים שוטרים אף תועדו כשהם נוטלים חלק פעיל בתקיפת אזרחים ערבים ,יד
ביד עם התוקפים היהודים (תיעוד לכך נמסר במכתבים ששלחנו עד כה).
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 .5העקביות בחוסר המעש מצד רשויות אכיפת החוק וההתעלמות הטוטאלית מפניותינו בנושא ,מעלה
חשש סביר כי החלטות פסולות ובלתי חוקיות בעניין התקבלו בדרגים הגבוהים הקובעים את מדיניות
רשויות אכיפת החוק בהקשר הזה.
 .6הדברים הנ"ל מתחזקים נוכח הודעת פרקליטות המדינה מיום  19.5.2021ממנה עולה כי עד לתאריך
הנ"ל לא הוגשו כתבי אישום כנגד מי מחברי קבוצות התקיפה היהודיות או כנגד מי מהמסיתים
לגזענות ולאלימות מביניהם או כנגד התוקפים או מי מהמתכננים לביצוע עבירות שנאה נגד אזרחים
ערבים.
 .7בנוסף לפי פרסומים מהימים האחרונים ,רק כ 15% -מבין כ 890 -העצורים על ידי המשטרה היו יהודים
שחלקם שייכים לפעילי שמאל.
 .8לאור כל האמור לעיל ,נבקש לקבל תשובה עניינית לפניותינו וכן נבקשכם להודיע לנו:
א .כמה כתבי אישום הוגשו עד כה בעקבות האירועים החל מיום  10.5.2021כנגד אזרחים יהודים בגין
הסתה לגזענות ו/או לאלימות ו/או עבירות שנאה ו/או תקיפה כלפי אזרחים ערבים או רכושם?
ב .כמה נעצרו ו/או נחקרו על ידי המשטרה עד כה וכמה מביניהם היו יהודים שנעצרו ו/או נחקרו
בחשד לעבירות כנגד אזרחים ערבים ,ובין היתר עבירות של הסתה לגזענות ו/או לאלימות ו/או
עבירות שנאה ו/או תקיפה כלפי אזרחים ערבים?

המחדל הקיצוני מטעם רשויות אכיפת החוק ואי ההיענות לפניותינו יאלצנו לשקול פנייה מיידית
לערכאות בעניין.
אודה למענה מיידי.

בכבוד רב,
סוהאד בשארה ,עו"ד
העתקים:
 מפכ"ל המשטרה ,רנ"צ יעקב שבתאי  -פקס02-5428118 : מפקד מחוז צפון ,ניצב שמעון לביא  -פקסMAHOZ.ZAFON@POLICE.GOV.IL 04-6509524 : מפקד מחוז תל אביב ,ניצב עמיחי אשד  -פקסMAHOZ.TEL.AVIV@POLICE.GOV.IL 03-6802167 : מפקד מחוז חוף ,ניצב יורם סופר  -פקסMAHOZ.HOF@POLICE.GOV.IL 04-6458766 : מפקד מחוז מרכז ,ניצב משה ברקת  -פקסMAHOZ.MERKAZ@POLICE.GOV.IL 08-9279590 :מפקד מחוז ירושלים ,ניצב דורון תורג'מן  -פקסMAHOZ.JERUSALEM@POLICE.GOV.IL 02-5898988 :
 -מפקד מחוז דרום ,ניצב פרץ עמר  -פקסMAHOZ.DAROM@POLICE.GOV.IL 08-6464531 :
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לכבוד
רנ"צ יעקב שבתאי
מפכ"ל המשטרה
פקס02-5428118 :

לכבוד
ניצב שמעון לביא
מפקד מחוז צפון
פקס04-6509524 :

לכבוד
ניצב עמיחי אשד
מפקד מחוז תל אביב
פקס03-6802167 :

לכבוד
ניצב יורם סופר
מפקד מחוז חוף
פקס04-6458766 :

11.5.2021

MAHOZ.ZAFON@POLICE.GOV.IL

MAHOZ.TEL.AVIV@POLICE.GOV.IL

MAHOZ.HOF@POLICE.GOV.IL

לכבוד
ניצב דורון תורג'מן
מפקד מחוז ירושלים
פקס02-5898988 :

לכבוד
ניצב פרץ עמר
מפקד מחוז דרום
פקס08-6464531 :

MAHOZ.JERUSALEM@POLICE.GOV.IL

MAHOZ/DAROM@POLICE.GOV.IL

לכבוד
ניצב משה ברקת
מפקד מחוז מרכז
פקס08-9279590 :

לכבוד
עו"ד אביחי מנדלבליט
היועץ המשפטי לממשלה
פקס02-6467001 :

MAHOZ.MERKAZ@POLICE.GOV.IL

שלום רב,

-בהול ביותר-

הנדון :הסתה לאלימות ולגזענות תכנון וקשירת קשר לביצוע עבירה
הריני לפנות אליכם בזאת באופן בהול ביותר לפעול מיידית למניעת פרסומים של הסתה לגזענות
ואלימות ,תכנון וקשירת קשר לביצוע עבירות שנאה אשר מתרחשים בימים האחרונים ברשתות
החברתיות וכן לפתוח בחקירה מיידית כנגד האחראים לכך.
 .1בימים האחרונים היינו עדים לפוסטים אשר התפרסמו ברשתות החברתיות תחת הכותרת
"צבא האזרחים – תגובת הימין" ובו נדרשו פעילי ימין להגיע למיקומים שונים במזרח
ירושלים ולישובים ערבים וערים מעורבות ברחבי המדינה שבהם מתנהלות הפגנות מחאה כנגד
המדיניות הממשלתית במזרח ירושלים .באחת המודעות הוכרז כי "יש אלות ואגרופים לכל
משתתף" כמו גם ניתנו הנחיות למשתתפים כולל "מומלץ להגיע רעולי פנים"" ,מומלץ מכות
יבשות או לא לצלם בכלל" וכן "כל כלי תקיפה אשר שישמש להגנה עצמית" .כמו כן הודע כי
"בהמשך נפרסם איפה להתארגן על אמצעי תקיפה".
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 .2מידע נוסף בצ'ט של הקבוצה מעלה תמונה מדאיגה ביותר של התארגנות בנושא והודע כי
יחולקו אלות למשתתפים ולדוגמא כי "ההפגנה תהיה חמושה בנצרת עילית אתמול נהרג להם
אחד בלוד" .כמו כן פורסמו דווחים על הנעשה בלוד אתמול בערב ,כאשר אי אפשר להתעלם
בהקשר הזה מהאירוע המצער אתמול בערב בעיר לוד במסגרתו נורו שלושה אזרחים ערבים
של העיר כאשר אחד מהם – המנוח מוסא חסונה – קיפח את חייו כתוצאה מכך.
 .3תכתובת נוספת כללה למשל קריאה לאנשים להצטרף" :יש פה אנשים מראשון רוצים לצאת
לעשות סיבוב קטן על ערבים עכשיו?"; קריאה לאלימות" :שיבואו ערבים הם מתים"; "נסיים
אותם"; "כל ערבי מת או פצוע זה טוב" וקריאה להביא נשק חם" :גבי מביא גלוק  19תביא לי
אחד" או "תביא אתה נשק אין לי" .להלן דוגמאות לכרזה והתכתובות שפורסמו:
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 .4לא יכולה להיות מחלוקת כי מדובר בכרזה ותכתובות שתוכנן מהווה ,בין היתר ,הסתה
לאלימות בניגוד לסעיף  144ד 2לחוק העונשין ,תשל"ז( 1971-להלן" :החוק"); החזקת פרסום
המסית לאלימות בניגוד לסעיף  144ד 3לחוק; הסתה לגזענות בניגוד לסעיף  144ב לחוק ,וכן
עבירות שנאה בניגוד לסעיף 144ו לחוק .כמן גם התאגדות אסורה בניגוד לסעיף 2(145א) לחוק,

הטפה להתאגדות אסורה בניגוד לסעיף  145לחוק ושידול אדם לבצע עבירה בניגוד לסעיף
 33לחוק.
 .5בנסיבות האמורות ,ולאור המאורעות אתמול בלוד וכן המתרחש במזרח ירושלים בתקופה
האחרונה ,כולל בשיח' ג'ראח ,נבקשכם א) לפתוח בחקירה מיידית על מנת לחקור ולהעמיד
לדין את האחראים לכרזה ולתכתובות הנ"ל; ב) לפעול למניעת המשך פרסומים עברייניים
מסוג זה.

תגובה מיידית בעניין דרושה על מנת למנוע קיפוח חיי אדם ופגיעות בגוף.

בכבוד רב,
סוהאד בשארה ,עו"ד

4

לכבוד
רנ"צ יעקב שבתאי
מפכ"ל המשטרה
פקס02-5428118 :

לכבוד
ניצב שמעון לביא
מפקד מחוז צפון
פקס04-6509524 :

לכבוד
ניצב עמיחי אשד
מפקד מחוז תל אביב
פקס03-6802167 :

לכבוד
ניצב יורם סופר
מפקד מחוז חוף
פקס04-6458766 :

12.5.2021

MAHOZ.ZAFON@POLICE.GOV.IL

MAHOZ.TEL.AVIV@POLICE.GOV.IL

MAHOZ.HOF@POLICE.GOV.IL

לכבוד
ניצב דורון תורג'מן
מפקד מחוז ירושלים
פקס02-5898988 :

לכבוד
ניצב פרץ עמר
מפקד מחוז דרום
פקס08-6464531 :

MAHOZ.JERUSALEM@POLICE.GOV.IL

MAHOZ.DAROM@POLICE.GOV.IL

לכבוד
ניצב משה ברקת
מפקד מחוז מרכז
פקס08-9279590 :

לכבוד
עו"ד אביחי מנדלבליט
היועץ המשפטי לממשלה
פקס02-6467001 :

MAHOZ.MERKAZ@POLICE.GOV.IL

שלום רב,

-בהול ביותר-

הנדון :הסתה לאלימות ולגזענות תכנון וקשירת קשר לביצוע עבירה
סימוכין :מכתבנו מאתמול21.5.2021 ,

בהמשך למכתבנו שבסימוכין בו התבקשתם לפעול באופן מיידי למניעת פרסומים של הסתה לגזענות
ואלימות ,תכנון וקשירת קשר לביצוע עבירות שנאה אשר מתרחשים בימים האחרונים ברשתות
החברתיות וכן לפתוח בחקירה מיידית כנגד האחראים לכך ,הריני פונה אליכם שוב לפעול בנושא באופן
דחוף ביותר וללא כל דיחוי ,במיוחד על רקע המשך הקריאות לשימוש באלימות נגד האזרחים הערבים
ומקרי אלימות רבים ביממה האחרונה.
 .1מאז מכתבנו מאתמול ,אנו עדים להתארגנות הולכת ומתרחבת של קבוצות ימין קיצוני
חמושות באלות ,אגרופים ונשק חם המסתובבות ברחובות ערים רבות ותוקפים עוברי אורח
ערבים ומסיתים כנגדם.
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 .2כך למשל ,התארגנה אתמול ( )11.5בערב קבוצה בשם "מוות לערבים בחיפה – קבוצת
מלחמה" .בפוסט שפורסם נקראו חברי הקבוצה להגיע לקריית חיים בקריאה מסיתה ברורה
בה תוארו האזרחים הערבים כעבדים.

 .3דוגמא נוספת מגיעה מפרסומים אודות דברי ממלא מקום ראש עיריית לוד אשר דווח על
"מאות יהודים חמושים מיהודה ושומרון העושים את דרכם לעיר ומזהיר" :אני מציע היום
לכל תושב ערבי לא לצאת מהבית" .ארגון "לה פמיליה" גם פירסם הודעה בה הסתה ואיומים:
"היום משעה  6בערב אנחנו ארגון לה פמיליה יוצאים לרחובות ולשכונות בירושלים ,ולוד .כל
מי שיעמוד מולנו יקבל את מה שמגיע לו".
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 .4בעיר עכו גם מתארגנת קבוצה של אזרחים יהודים על מנת לתקוף את תושבי העיר הערבים:
" שלום לכל אזרחי המדינה היהודים הנני מתכבד להזמינכם לקחת חלק בקטלה המונית על
ערבים שתתקיים מחר בשעה  20:00ברחבת העם בעכו .נא הגיעו עם הציוד המתאים אגרופנים,
חרבות ,סכינים ,קרשים ,סלעים ,אקדחים ,רכבים עם מגן חזירים הכל".
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 .5אתמול בערב גם תועד אזרח יהודי שולף אקדח כלפי קבוצה של ערבים ברח' בן גוריון בעיר
חיפה.
 .6סרטונים רבים של מעשי אלימות והסתה כלפי אזרחים ערבים ברמלה ולוד למשל ,אף הם
פורסמו ברשתות החברתיות כפי שניתן למצוא חלק מהם בלינק להלן:
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
 .7חשוב לציין כל המאורעות ,התכתובות וההתארגנות לקראת עבירות שנאה הנ"ל התרחשו
וממשיכים להתרחש לאחר פנייתנו הדחופה מאתמול שטרם קיבלה כל התייחסות עניינית
מצידכם .מחדל זה מטעמכם ,כרשויות אכיפת החוק ,המתבטא ,בין היתר ,באי פתיחה
בחקירה מיידית בנושא ,בנקיטת פעולות למניעת המשך פרסומי ההסתה וההתארגנות לביצוע
עבירות ,הינו בבחינת מתן לגיטימיות למתרחש ,כולל ברגעים אלה ,בעיר לוד ,חיפה ,חדרה,
רמלה ועכו.
 .8ושוב ,מדובר באלימות ממניע שנאה ,גזענות ולא יכולה להיות מחלוקת כי מדובר ,בין היתר,
בהסתה לאלימות בניגוד לסעיף  144ד 2לחוק העונשין ,תשל"ז( 1971-להלן" :החוק"); החזקת
פרסום המסית לאלימות בניגוד לסעיף  144ד 3לחוק; הסתה לגזענות בניגוד לסעיף  144ב
לחוק ,וכן עבירות שנאה בניגוד לסעיף 144ו לחוק .כמן גם התאגדות אסורה בניגוד לסעיף

2(145א) לחוק ,הטפה להתאגדות אסורה בניגוד לסעיף  145לחוק ושידול אדם לבצע עבירה
בניגוד לסעיף  33לחוק ומעשי תקיפה לפי סימן ח' לחוק.
 .9בנסיבות האמורות ,ולאור האירועים ביומיים האחרונים ,כפי שאלה תועדו בין היתר
בסרטונים ובתכתובות הנ"ל ובמכתבנו הקודם ,המשך המחדל מטעמכם מחייב אותנו לראות
בכם כאחראים על אי מניעת ביצוע עבירות שנאה נגד האזרחים הערבים.
 .10ודוק ,אנו כארגון זכויות אדם המודע לחשיבות חופש הביטוי ולגבולותיו ,רואים באופן וודאי
כי קיים קשר ישיר בין הפרסומים לבין ביצוע מעשי תקיפה נגד האוכלוסייה הערבית .היינו,
המעשים שבוצעו על רקע הפרסומים מוכיחים באופן ממשי וודאי את הקשר בין הפרסומים
לבין המעשים המתרחשים.
 .11נבקש שוב את תגובתכם המיידית לפנייתנו ולפיה הינכם מתבקשים :א) לפתוח בחקירה
מיידית על מנת לחקור ולהעמיד לדין את האחראים לתכתובות ולמעשים הנ"ל; ב) לפעול
למניעת המשך פרסומים עברייניים מסוג זה .שאם לא כן נשקול פנייה לערכאות בעניין.

4

המשך חוסר המעש מטעמכם אל מול המתרחש ,יביא להמשך מעשי האלימות וההסתה הנ"ל
שיכולה לעלות בעוד קיפוח חיי אדם ופגיעות בגוף.

בכבוד רב,
סוהאד בשארה ,עו"ד
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רנ"צ יעקב שבתאי
מפכ"ל המשטרה
פקס02-5428118 :

לכבוד
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מפקד מחוז תל אביב
פקס03-6802167 :
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מפקד מחוז ירושלים
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לכבוד
ניצב פרץ עמר
מפקד מחוז דרום
פקס08-6464531 :
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לכבוד
ניצב משה ברקת
מפקד מחוז מרכז
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לכבוד
עו"ד אביחי מנדלבליט
היועץ המשפטי לממשלה
פקס02-6467001 :

MAHOZ.MERKAZ@POLICE.GOV.IL

שלום רב,

-בהול ביותר-

הנדון :הסתה לאלימות ולגזענות תכנון וקשירת קשר לביצוע עבירה
סימוכין :מכתבינו מיום 11.5.2021 ,ו12.5.2021 -

בהמשך למכתבים שבסימוכין מאתמול ושלשום ,בהם התבקשתם לפעול באופן מיידי למניעת
פרסומים של הסתה לגזענות ולאלימות ותכנון וקשירת קשר לביצוע עבירות שנאה אשר מתרחשים
בימים האחרונים ברשתות החברתיות וכן לפתוח בחקירה מיידית כנגד האחראים לכך ,הריני פונה
אליכם שוב לפעול בנושא באופן דחוף ביותר וללא כל דיחוי.
 .1אתמול במהלך היום והערב היינו עדים למראות מחרידים של התארגנות אזרחים יהודים
פעילי ימין קיצוני בערים רבות כגון לוד ,רמלה ,חיפה ,עכו ,חדרה ,באר שבע ,בת ים וערים
נוספות אשר החלו במסע תקיפת עוברי אורח ערבים ,החרבת רכוש של אזרחים ערבים ,חסימת
שכונות ערביות ועוד .לצערנו ,חלק מהמעשים מהקבוצות הנ"ל נצפו מלוות על ידי כוחות
משטרה אשר נראו כמי שמלווים על מנת לשמור על התוקפים היהודים כאשר לא ננקטו כמעט
כל מהלכים למניעת התקיפות שהתרחשו.
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 .2בהמשך למעשי התקיפה מאתמול ,עליהם התרענו במכתבים בשלושת הימים האחרונים,
ממשיכות להתארגן להן קבוצות תקיפה נוספות בערים ,אשר מתכננות להיפגש שוב הערב
להמשך מעשי התקיפה ,כאשר המשתתפים מתבקשים להביא איתם נשק ובקבוקי תבערה.
לשם הדגמה בלבד ,להלן תכתובות ומודעות לגבי חלק ממה שמתארגן להערב בחיפה ,עפולה,
יפו ,לוד ,באר שבע ,ירושלים ועוד:
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 .3להלן קישורי למספר מסרונים קוליים אשר הופצו:
https://www.youtube.com/watch?v=vWdc2bn7kvU
 .4להלן קישור לוידאו להתארגנות קבוצה עם נשקים בלוד:
https://www.youtube.com/watch?v=GgtxzbC1pks
 .5בהקלטות של פעילי קבוצות התקיפה נשמע אחד מחברי אחת הקבוצות מסביר:

4

"שכולם יבואו עם ציציות וכיפות ונשקים והשם איתנו ואין לנו מה לדאוג
המשטרה לא תעשה גם כלום יתנו לנו גיבוי אחי ויעלימו עין .זה הזמן המדינה
נותנת לנו הרי יד חופשית בואו ננצל את זה".
להלן לינק להקלטהhttps://www.youtube.com/watch?v=vWdc2bn7kvU :
 .6בנסיבות המתרחש עד כה ,מחדל או חוסר המעש של המשטרה למניעת התארגנות קבוצות
אלה לביצוע עבירות שנאה וכן ליווי המשטרה לחלק מהקבוצות כשהן מבצעות עבירות ,הופך
את השוטרים ואת המערכת המשטרתית בכלל לשותפה לביצוע עבירות שנאה אלה אשר גבו
עד כה חיי אדם ,פגיעה בגוף ,והיזק לרכוש רב של אזרחים ערבים.
 .7זהו מכתבנו השלישי ובו אנו חוזרים שוב על בקשתנו א) לפתוח בחקירה מיידית על מנת לחקור
ולהעמיד לדין את האחראים לתכתובות ולמעשים הנ"ל; ב) לפעול למניעת המשך פרסומים
עברייניים מסוג זה; ג) לפעול על מנת למנוע הוצאה לפועל של תכנון תקיפות אזרחים ערבים
ורכוש של אזרחים ערבים.

המשך חוסר המעש מטעמכם אל מול המתרחש ,יביא להמשך מעשי האלימות וההסתה הנ"ל
שיכולים לעלות בעוד קיפוח חיי אדם ופגיעות בגוף וברכוש.

בכבוד רב,
סוהאד בשארה ,עו"ד
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שלום רב,

-בהול ביותר-

הנדון :הסתה לאלימות ולגזענות תכנון וקשירת קשר לביצוע עבירות שנאה כלפי אזרחים ערבים
סימוכין :מכתבינו מיום 11.5.2021 ,ו 12.5.2021 -ו13.5.2021 -

בהמשך למכתבינו שבסימוכין משלושת הימים האחרונים ,בהם התבקשתם לפעול באופן מיידי למניעת
פרסומים של הסתה לגזענות ואלימות ,תכנון וקשירת קשר לביצוע עבירות שנאה כנגד אזרחים ערבים
אשר מתרחשים בימים האחרונים ברשתות החברתיות וכן לפתוח בחקירה מיידית כנגד האחראים
לכך ,הריני פונה אליכם שוב לפעול בנושא באופן דחוף ביותר וללא כל דיחוי.
 .1שוב חזינו אתמול במהלך שעות הערב במראות מחרידים של התארגנות אזרחים יהודים
השייכים לימין הקיצוני בערים רבות ,כולל לוד ,רמלה ,חיפה ,עכו ,חדרה ,באר שבע וערים
נוספות ,אשר החלו במסע תקיפת עוברי אורח אזרחים ערבים ,החרבת רכוש של אזרחים
ערבים ,חסימת שכונות ערביות ועוד.
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 .2סרטוני וידאו לא משאירים מקום לכל ספק ,כי כוחות המשטרה ומשמר הגבול לא רק מלווים
את התוקפים ולא מנסים למנוע מהם מלתקוף אזרחים ערבים ורכושם ,אלא אף בחלק
מהמקרים נוטלים חלק פעיל ותוקפים אף הם .להלן קישורים לסרטונים שמתעדים את
השוטרים פועלים יד ביד עם קבוצות של אזרחים יהודים בעת תקיפת אזרחים ערבים ורכושם:
תקיפה במסגד לוד בליווי שוטרים:
https://www.youtube.com/watch?v=dWM9RXmsiMM
תקיפת בניין מגורים בלוד בנוכחות שוטרים:
https://www.youtube.com/watch?v=WoJcX0e74XA
ליווי שוטרים לקבוצה בחיפה:
https://www.youtube.com/watch?v=deR9-P0BC_E
 .3בהמשך למעשי התקיפה מהימים האחרונים ,עליהם התרענו במכתבינו שבסימוכין ,ממשיכות
להתארגן להן קבוצות תקופה נוספות בערים ,אשר תכננו להיפגש היום להמשך מעשי
התקיפה:

2

 .4מראות של קבוצות חמושים יהודים נראו בערים רבות ,כולל ביפו ובלוד ללא כל מפריע.
חמושים יהודים ביפוhttps://www.youtube.com/watch?v=3sIGXd1oG3A :
חמושים יהודים מסתובבי בלודhttps://www.youtube.com/watch?v=04kz4jW_Jwk :
 .5כבר מספר ימים אנו עדים לחוסר מעש של המשטרה ,ליווי משטרתי לקבוצות של יהודים
המבצעים עבירות שנאה בערים ללא שינסו למנוע זאת ואף השתתפות פעילה של שוטרים,
בחלק מהמקרים ,יחד עם התוקפים שמבצעים עבירות שנאה ,כפי שניתן לראות בסרטונים
הנ"ל.
 .6הערב היתה החמרה נוספת במתרחש .קבוצות רבות של חמושים יהודיים נצפו שוב מתהלכים
להם ברחובות העיר לוד .לפי עדויות שקיבלנו ,בקבוק תבערה הושלך לעבר בית ביפו וגרם
לפגיעה בילדים ,אחד מהם בטיפול נמרץ והשני במצב בינוני בבית חולים ,ולשריפה בבית.
הקבוצות שהתארגנו אף נכנסו לבית הקברות המוסלמי בעיר לוד ,חיללו והשחיתו את הקברים
שבו.

3

 .7מכוניות של אזרחים ערבים נשרפו והוחרבו ללא מפריע:
https://www.youtube.com/watch?v=Ldyv0yPPbqU
https://www.youtube.com/watch?v=9gYenHc0iWQ
 .8בנסיבות המתרחש עד כה ,קיים חשד כי החלטות פסולות ובלתי חוקיות בעניין התקבלו
בדרגים הגבוהים הקובעים את מדיניות המשטרה בהקשר הזה .החלטות אלה מתורגמות
בחוסר מעש של המשטרה לגבי המתוכנן והמתרחש על ידי קבוצות התקיפה היהודיות וליווי
משטרתי שיטתי המאפשר את המשך תכנון וביצוע עבירות השנאה כלפי אזרחים ערבים.
 .9זהו מכתבנו הרביעי בעניין ואי המענה מחזק עוד יותר את החשדות כלפי דרג קבלת ההחלטות
במשטרה .המשך התנהלותכם בצורה זו אל מול המתרחש יביא להמשך ההסתה וביצוע
עבירות שנאה תחת חסות המשטרה.

אודה למענה מיידי.

בכבוד רב,
סוהאד בשארה ,עו"ד
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שלום רב,

-בהול ביותר-

הנדון :הסתה לאלימות ולגזענות תכנון וקשירת קשר לביצוע עבירות שנאה כלפי אזרחים ערבים
סימוכין :מכתבים מיום 11.5.2021 ,ו 12.5.2021 -ו15.5.2021 ,13.5.2021 -

בהמשך למכתבים שבסימוכין מהימים האחרונים ,כולל מכתבנו מוקדם יותר היום ,הרינו לפנות
אליכם בעוד התפתחות מזעזעת ומדאיגה בעיר לוד שמלמדת על המשך התכנון לביצוע עבירות שנאה.
 .1מסרטוני וידאו שהגיע לידינו ,עולה כי קבוצות התקיפה היהודיות החלו לסמן בתי אזרחים
ערבים בלוד .להלן קישור לשני סרטונים שהגיעו לידינו:
https://www.youtube.com/watch?v=HyfKq242BEY
https://www.youtube.com/watch?v=XUdXF613cNQ

P.O. Box 8921 Haifa 31090 Israel Tel: (972)-4-950-1610 Fax: (972)-4-950-3140
حـــيــفا  ، 3 1 0 9 0ص.ب  8 9 2 1هــاتــف  0 4 - 9 5 0 1 6 1 0فاكس 0 4 - 9 5 0 3 1 4 0
ח י פ ה  ,3 1 0 9 0ת  .ד  8 9 2 1 .ט ל פ ו ן  0 4 - 9 5 0 1 6 1 0פ ק ס 0 4 - 9 5 0 3 1 4 0
Email: adalah@adalah.org
http://www.adalah.org

 .2סימון בתי אזרחים ערבים שבתכליתו שנאה על רקע שיוך אתני הינו חמור ביותר ומזעזע בפני
עצמו ומזכיר לכולנו תקופות אפלות בהיסטוריה האנושית .החשש הוא גם שסימונים אלה הנם
חלק מתכנון תקיפה הבתים המסומנים בקרוב .למותר לציין כי הסימון מייצר תחושת בהלה,
פחד וחוסר בטחון בקרב המשפחות דבר שמחייב טיפול מיידי מצדכם.
 .3זוהי הסלמה נוספת באירועים ובתכנון ההתקפות על אזרחים ערבים ובתיהם ,כאשר כולנו
היינו עדים אתמול למראה המחריד של שריפת בית משפחה ערבית בשכונת עג'מי ביפו ואשר
גרמה לפגיעה בשלושה ילדים ,אחד מהם במצב קשה.
 .4זוהי פנייתנו החמישית בעניין ושוב נבקשכם לפעול למניעת ההסתה ,התכנון וההוצאה לפועל
של עבירות שנאה כלפי אזרחים ערבים.
עד כה לא קיבלנו כל מענה לפניותינו ונבקשכם שוב לקבל מענה מיידי.

בכבוד רב,
סוהאד בשארה ,עו"ד
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16.5.2021
לכבוד
רנ"צ יעקב שבתאי
מפכ"ל המשטרה
פקס02-5428118 :

לכבוד
ניצב שמעון לביא
מפקד מחוז צפון
פקס04-6509524 :

לכבוד
ניצב עמיחי אשד
מפקד מחוז תל אביב
פקס03-6802167 :

לכבוד
ניצב יורם סופר
מפקד מחוז חוף
פקס04-6458766 :

MAHOZ.ZAFON@POLICE.GOV.IL

MAHOZ.TEL.AVIV@POLICE.GOV.IL

MAHOZ.HOF@POLICE.GOV.IL

לכבוד
ניצב דורון תורג'מן
מפקד מחוז ירושלים
פקס02-5898988 :

לכבוד
ניצב פרץ עמר
מפקד מחוז דרום
פקס08-6464531 :

MAHOZ.JERUSALEM@POLICE.GOV.IL

MAHOZ.DAROM@POLICE.GOV.IL

לכבוד
ניצב משה ברקת
מפקד מחוז מרכז
פקס08-9279590 :

לכבוד
עו"ד אביחי מנדלבליט
היועץ המשפטי לממשלה
פקס02-6467001 :

MAHOZ.MERKAZ@POLICE.GOV.IL

שלום רב,

-בהול ביותר-

הנדון :הסתה לאלימות ולגזענות תכנון וקשירת קשר לביצוע עבירות שנאה כלפי אזרחים ערבים
סימוכין :מכתבים מיום 11.5.2021 ,ו 12.5.2021 -ו15.5.2021 ,13.5.2021 -

בהמשך למכתבים שבסימוכין מהימים האחרונים ,הרינו לפנות אליכם בעוד התפתחות שמלמדת על
המשך התכנון לביצוע עבירות שנאה כלפי אזרחים עברים ,כשברקע רצף בלתי פוסק של אירועי תקיפה
בערים השונות כנגד אזרחים ערבים.
 .1זהו מכתבנו השישי בו אנו מתריעים על הסתה לגזענות ואלימות ,תכנון וביצוע עבירות שנאה
על ידי קבוצות מאורגנות של אזרחים יהודים בערים שונות כגון לוד ,רמלה ,עכו ,יפו ,באר שבע
וערים נוספות .אתמול התרענו על סימון בתי אזרחים ערבים בלוד וכיום קיבלנו תלונות על
סימון בתים דומה גם ברמלה ובחיפה .ראו קישור להלן:
https://www.youtube.com/watch?v=XUdXF613cNQ
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 .2כפי שכבר הזכרנו ,זוהי הסלמה נוספת באירועים ובתכנון לביצוע עבירות שנאה ,כאשר כולנו
עדים להתקפות מתמשכות כמעט בכלל הערים הנ"ל כלפי אזרחים ערבים ורכושם.
 .3זוהי פנייתנו השישית בעניין ושוב נבקשכם לפעול למניעת ההסתה ,התכנון וההוצאה לפועל
של עבירות שנאה כלפי אזרחים ערבים.
עד כה לא קיבלנו כל מענה לפניותינו ונבקשכם שוב לקבל מענה מיידי.

בכבוד רב,
סוהאד בשארה ,עו"ד
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לכבוד
רנ"צ יעקב שבתאי
מפכ"ל המשטרה
פקס02-5428118 :

לכבוד
ניצב שמעון לביא
מפקד מחוז צפון
פקס04-6509524 :

לכבוד
ניצב עמיחי אשד
מפקד מחוז תל אביב
פקס03-6802167 :

לכבוד
ניצב יורם סופר
מפקד מחוז חוף
פקס04-6458766 :

17.5.2021

MAHOZ.ZAFON@POLICE.GOV.IL

MAHOZ.TEL.AVIV@POLICE.GOV.IL

MAHOZ.HOF@POLICE.GOV.IL

לכבוד
ניצב דורון תורג'מן
מפקד מחוז ירושלים
פקס02-5898988 :

לכבוד
ניצב פרץ עמר
מפקד מחוז דרום
פקס08-6464531 :

MAHOZ.JERUSALEM@POLICE.GOV.IL

MAHOZ.DAROM@POLICE.GOV.IL

לכבוד
ניצב משה ברקת
מפקד מחוז מרכז
פקס08-9279590 :

לכבוד
עו"ד אביחי מנדלבליט
היועץ המשפטי לממשלה
פקס02-6467001 :

MAHOZ.MERKAZ@POLICE.GOV.IL

שלום רב,

-בהול ביותר-

הנדון :פנייה שביעית בעניין הסתה לאלימות ולגזענות נגד אזרחים ערבים

סימוכין :מכתבים מיום  15.5.2021 ,13.5.2021 ,12.5.2021 ,11.5.2021ו16.5.2020 -

"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
מי שהוא ערבי צריך לעוף מכאן לעזה מוות לערבים השרמוטות האלה אני שונא אותכם
מקווה שתמותו כמו ג'וקים אחרי ריסוס שונא אתכם וכל היהודים צריך לצאת לרחובות
לרצוח אותם לאנוס אותם במכות את כל מה שהמשטרה והצבא לא עושים ולא יעשו
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
ברחוב לבד […] לפתוח קבוצות בטלגרם לצאת בקבוצות  10-20ולדקור כל ערבי […]"
"בשעה  21:00כולנו מתגבשים לכיוון הצומת של נין
יש גלגלים להצית ויש בקבוקי תבערה!
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"היום אנחנו עושים פיגוע המוני"
"צריך להרוג גם תינוקות ילדים זקנים הכל"
"תביאו סכינים קטנות אם יש דקירות תתנו רק בצוואר"
"שלום לכל אזרחי מדינת ישראל היהודים הנני מתכבד להזמינכם לקחת חלק בקטלה
המונית על ערבים שתתקיים היום בשעה  23:00ברחבת הבימה בתל אביב"
 .1זהו חלק מהמתרחש ברשתות החברתיות ובתכתובות בין קבוצות תקיפה יהודיות שמתארגנות להן אל
מול עיני כולם .לא יכולה ל היות מחלוקת כי התכתובות הנ"ל ,כמו גם רבות נוספות אליהם הפנינו
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.
 .2חוסר המעש המתמשך של רשויות שלטון החוק אל מול המתרחש הינה מחרידה לא פחות מהמעשים
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.
 .3זהו מכתבנו השביעי בעניין ,כשבכל מכתב התבקשתם שוב ושוב לפעול באופן מיידי למניעת פרסומים
של הסתה מפורשת לגזענות ואלימות ותכנון וקשירת קשר לביצוע עבירות שנאה כנגד אזרחים ערבים
אשר מתרחשים בימים אלה ברשתות החברתיות ,וכן לפתוח בחקירה מיידית כנגד האחראים לכך.
הרינו פונים אליכם שוב לפעול בנושא באופן דחוף ביותר וללא כל דיחוי.
 .4תכתובות בין פעילים בקבוצות התקיפה אינן משאירות מקום לכל ספק לגבי אופי ההתארגנות
הגזענית ,ההסתה לגזענות לאלימות ותכנון עבירות שנאה כנגד אזרחים ערבים .לצורך הדגמה ,בקבוצת
תקיפה יהודית הפעילה בצפון ובה היו כ 281 -בעת התכתובת נמסר לחברים:
"בשעה  21:00כולנו מתגבשים לכיוון הצומת של נין
יש גלגלים להצית ויש בקבוקי תבערה!
היום אנחנו עושים פיגוע המוני"
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בקבוצה נוספת נכתב" :צריך להרוג גם תינוקות ילדים זקנים הכל"

"אנחנו העם צריכים להתאחד לצאת בקבוצות לרחוב ולפנדל ולשבור ערבים ככה סתם ברחוב
לבד […] לפתוח קבוצות בטלגרם לצאת בקבוצות  10-20ולדקור כל ערבי […]"

"שלום לכל אזרחי מדינת ישראל היהודים הנני מתכבד להזמינכם לקחת חלק בקטלה
המונית על ערבים שתתקיים היום בשעה  23:00ברחבת הבימה בתל אביב"
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בקבוצה תחת השם "מחזירים מלחמה – ביפו" נכתב" :חברים הולכים לפוצץ להם את
הצורה!! היום ב  "]…[ 23:30ותחת תמונת מסגד חסן בק היפו נכתב" :זה מה שכייף לראות
עולה באש"

בקבוצה "צבא אזרחים – תגובת הימין!" נכתב "תביאו סכינים קטנות אם יש דקירות תתנו
רק בצוואר"
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"צריך לעשות שואה לערבים להשמיד אותם לרצוח להם את הילדים ["]...

 .5התארגנויות והסתה אלה מניעות אזרחים יהודים של המדינה ,כמעט באופן יומיומי לתקוף
אזרחים ערבים ורכושם .היום גם נשרף בית הקברות המוסלמי "אלאסתקלאל" בחיפה.
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 .6אל מול חוסר המעש של רשויות שלטון החוק ,קבוצות תקיפה יהודיות של פעילי ימין קיצוני
ממשיכות להתארגן ולהתרחב באופן מדאיג ביותר וממשיכות לתכנן עבירות שנאה כלפי
אזרחים ערבים .הקבוצות שכללו לעצמן נוהל הצטרפות פעילים הכולל אמצעי אימות זהות,
שבועה וכד' .כך למשל ,בקבוצה שנקראת צבא הימין – קבוצת עדכון ,בה מאות חברים,
מתבקשים המצטרפים לצלם תעודת זכות ,לשלוח וידאו בו הם שבועה בנוסח "עם ישראל חי
ואמסור את נפשי למענו" ועוד .קבוצה נוספת תחת השם "צבא האזרחים" ובה מאות חברים
פרסמה נוהל דומה .ראו תכתובת להלן.
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 .7העקביות בחוסר המעש מצד רשויות אכיפת החוק מחזקת עוד יותר את החשש כי החלטות
פסולות ובלתי חוקיות בעניין התקבלו בדרגים הגבוהים הקובעים את מדיניות המשטרה
בהקשר הזה.
 .8כאמור ,זהו מכתבנו השביעי והמשך התנהלותכם בצורה חמורה זו אל מול המתרחש ימשיך
לתת גיבוי להמשך ההסתה וביצוע עבירות שנאה כלפי אזרחים ערבים תחת חסות המשטרה.

אודה למענה מיידי.

בכבוד רב,
סוהאד בשארה ,עו"ד
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