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רנ"צ קובי שבתאי
מפכ"ל המשטרה

מכובדי,
הנדון :פניה דחופה להערכות ראויה של משטרת ישראל למניעת פגיעה באזרחים על רקע כוונות ארגון להב"ה
לאור כוונתו של ארגון להב"ה לקיים הערב תהלוכה מככר ספרא בירושלים לשער שכם ,ולאור התכנים שפורסמו לקראת האירוע
ברשתות החברתיות ביוזמת הארגון ופעיליו ,הריני לפנות אליכם בבקשה דחופה להערכות ראויה ,מקיפה ומספקת של משטרת
ישראל למניעת פגיעה באזרחים ובתושבים ערבים בירושלים ,לקראת האירוע ,במהלכו ולאחריו.
פניה זו נעשית על רקע תקדימי העבר ,בהם אירועים בהובלת ארגון להב"ה הפכו במהירות מהפגנות ומאירועי מחאה לאירועים
אלימים וקשים בהם פעילי הארגון הטילו אימה ונהגו באלימות קשה כלפי עוברי אורח ערבים ועובדים ערבים .בהקשר זה נזכיר
כי נגד ראש הארגון ומייסדו בנצי גופשטיין הוגש כתב אישום בבית משפט השלום בירושלים בגין הסתה לאלימות וגזענות.
פנייתי זו אינה נעשית בחלל הריק .בימים האחרונים אירעו אירועי אלימים רבים במרכז ירושלים בהם הותקפו עוברי אורח ועובדים
ערבים על ידי פעילי ימין קיצוני .על פי דיווחים שונים של עיתונאים המסקרים את פעילות המשטרה בירושלים ,תגובת המשטרה
היתה רפה ומאוחרת ,וזאת למרות קיומן של התרעות רבות ולמרות המתיחות הרבה השוררת בעיר.
לא למותר לציין כי יש לגנות בחריפות יתירה את אירועי האלימות שהופנו לאחרונה כלפי יהודים בעלי מראה חרדי ודתי בירושלים
ובערים אחרות .אירועים קשים אלה זכו לתגובה ברורה וראויה של המשטרה ולהתייחסות נרחבת של מנהיגי ציבור מכל החוגים
ושל התקשורת ,וטוב שכך הדבר .דווקא על רקע אירועים אלו ,הראויים כשלעצם לטיפול יסודי על ידי רשויות אכיפת החוק ,מוטלת
על המשטרה החובה למנוע החרפה במתיחות ו"-שפיכת שמן למדורה" על ידי ארגונים ואישים שעברם גדוש בהסתה ובמעשי
אלימות.
כולי תקווה וצפייה שמשטרת ישראל נערכת בכל האמצעים על מנת למנוע השתוללות אלימה הערב ברחובות ירושלים,
במסווה של פעולת מחאה והבעת דעה ,לרבות באמצעות נוכחות של מפקדים בכירים בשטח וניהול האירוע על ידי דרגים
אלו .לנוכח אירועי הימים האחרונים אבקשכם שלא להקל ראש בגודל האיום על שלומם של אזרחים ותושבים ערבים
ברחובות ירושלים ,ולהבטיח מתן מענה משטרתי מקדים ומלווה כדי למנוע כל התממשות של איום זה.
בברכה,
חה"כ הרב גלעד קריב
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מר משה ליאון – ראש עיריית ירושלים
ניצב דורון תורג'מן – מפקד מחוז ירושלים

