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
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