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 'לכב
 

 ,פרקליט המדינה       ,מפכ"ל המשטרה ,היועץ המשפטי לממשלה
 שי ניצןמר        ניצב יוחנן דנינו-רב  מר יהודה ויינשטיין

 דואר אלקטרוני באמצעות      8.15335-01פקס:  באמצעות 0.07003-01: פקס באמצעות
 

 

 גנה אתמול בכיכר הבימה בת"אחקירת האלימות בהפ: הנדון
 

 ,ינכבדי

 בת"א.ה אירועים הקשים שהיו אתמול בהפגנבהמשך לאליכם  פונים ואנ

אמש התקיימה הפגנת פעילי שמאל בכיכר הבימה בתל אביב. במהלך ההפגנה התפרצו כמה 
עשרות אנשי ימין תקפו ופגעו במפגינים בעודם מאיימים עליהם ומקללים אותם. מפגין אחד פונה 
לאיכילוב ונזקק לטיפול רפואי לאחר שהוכה על ידי פעילי הימין. האלימות התרחשה עם תחילת 

. זה עצמו אירוע שיש הכרח לחקור בדחיפות וביסודיות 13:00מעט אחרי השעה  האזעקות בעיר,
ולוודא שהתוקפים נותנים על כך את הדין ולא פחות חשוב מכך מועבר המסר הברור שאלימות 

 כזאת לא יכולה לעבור במדינת ישראל.

תיעוד במצלמות לאירועי האלימות יש ויודגש: אלא שבנוסף לכך, במקום נכחו כעשרים שוטרים. 
וידאו, וקטעים ממנו התפרסמו באתר האינטרנט של עיתון "הארץ". על פי דיווח עיתון "הארץ", 

אמרו ל"הארץ" כי בהפגנה לא היו עצורים, לא דווח  11:00שוטרים שנכחו במקום לאחר השעה 
 על פצועים וכי "האירוע תחת שליטה".

נכתב לאחר האירוע: "חברה י המוכר בכינוי "הצל", , מוזיקאבעמוד הפייסבוק של יואב אליאסי
אנשים מול אפס שלהם. זה  180-וסיימנו ב 500תודה לכל מי שהגיע , התחלנו בשלושה אנשים מול 

היה מטורף לעשות את כל זה עם אזעקות ברקע ופיצוצים בשמיים, אבל לא זזנו ועמדנו על שלנו 
ס"מ את הגאווה עד הסוף. נציג המשטרה )שאגב יצאו אתנו אחלה וראינו על הפנים של הי

והאיפוק לצד שלנו( לקח אותי לצד וביקש לראות מי החברים באריות של הצל, וככה הוא גם נתן 
שם לקבוצה שאני מארגן שזה בעצם כולכם. תודה לארגון "להבה" שהגיעו, תודה לחברה של 

של  בית"ר ירושלים ותודה לחברה של מכבי תל אביב , תודה לכנופיית 'אל יהוד' ותודה לחבר'ה
"כהנה חי". ביחד אנחנו כוח מול האויב האמיתי שמסתובב בינינו ,השמאל הרדיקלי, ותודה 

 לחבר'ה שלי שמסתבר שנקראים האריות , ותודה רבה לצה"ל כל זה בישבילכם!!".

 מדברים אלה עולים בבירור כמה דברים:
 אלימות מצד פעילי הימין כלפי מפגיני השמאל.. היתה 3
 . אחד מהם לפחות מזדהה בשמו ומודה בפה מלא )ומתרברב( שהוא אחראי לאלימות הזאת. 1
. שוטרים שאמורים לשמור על מפגינים ברשיון ועל הסדר הציבורי עמדו בחיבוק ידיים ובמחדל 1

 אפשרו את האלימות.

בחקירה יסודית של אירוע קשה זה. אסור אליכם בדרישה לפתוח לאלתר  ות ופוניםפונ ואנ
שהפגנה חוקית מעין זו שהתקיימה אתמול תיתקל באלימות קשה, מבלי שהשוטרים יעשו את 

יגנו על המפגינים וייעצרו את הפורעים. קל וחומר שלפחות חלק מהמתפרעים מופיעים  -מלאכתם 
 ים.בסרטי הוידאו מהאירוע, וכותבים קבל עם ועדה על מעשיהם הפוגעני
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העלמת עין ממעשים כאלו מהווים, דה פקטו, עידוד מסוכן למעשה לאלימות ופתח להסלמה בין 
נדרש כדי לשמור על שלמותה של החברה ה ,חייבת להעביר כאן מסר חד משמעי אחים. המשטרה

 והדמוקרטיה בישראל. 

הן מול השוטרים ששהו במקום והן למיצוי בדחיפות לכם לפעול לחקירת האירוע  יםקורא ואנ
 דין כלפי המתפרעים.ה

 ,רב בכבוד
 

 
 חברות וחברי סיעת העבודה בכנסת:

 

 ח"כ יצחק הרצוג
 ח"כ שלי יחימוביץ'

 ח"כ איתן כבל
 מיכאלי מרב כ"ח

 ח"כ בנימין בן אליעזר
 ח"כ חיליק בר
 ח"כ עמר בר לב

 כ סתיו שפירח"
 אבישי ברוורמןח"כ 

 ח"כ אראל מרגלית
 ק שמוליח"כ איצי

 ח"כ מיקי רוזנטל
 ח"כ מיכל בירן
 ח"כ נחמן שי

 כ משה מזרחיח"
 

 
 העתק: שרת המשפטים, ח"כ ציפי לבני

 יצחק אהרונוביץ'ח"כ השר לביטחון פנים,  
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