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 ,מכובדנו

 

 הנדון: דרישה לחקירת הצתת מכוניתו של מני נפתלי בעפולה

 

ה לטוהר המידות בדרישה שמשטרת ישראל תחקור את הצתת מכוניתו הננו פונים אליך בשם התנוע .1

 מני נפתלי, ליד ביתו בעפולה.מר של 

 

, זו אינה אנו רואים בחומרה רבה את המעשה הנפשע הזה. אי אפשר לטעות בכוונת המפגעים .2

. הם מנסים, כמנהג העולם התחתון, להפחיד את האיש, כדי שיפסיק את פעולתו למען מקריות

 תקין בישראל ולמען הדמוקרטיה בישראל. מינהל

 

מי ישורנו. בעולם התחתון יש המשך להתראה מן הסוג  –ההמשך  ;בקטן כביכול –כך מתחילים  .3

נפתלי לא יחדל ממעשיו ומהפגנותיו נגד משפחת נתניהו ונגד היועץ המשפטי לממשלה מר הזה. אם 

 ייעשה ניסיון לחסלו. –

 
מאיימים על פעילים חברתיים וגם על אחרים ויוצרים מסע  דרדרים משטרים דמוקרטיים.יכך מ .4

להמשיך בפעולתם וכל האחרים קאי ימונעת מן האזרח, העיתונאי, איש הרוח, הפוליטהשל הפחדה 

 –החוקית. אם החוק עומד לצידו של מני נפתלי, בכל פעולותיו, כפי שכבר הובהר במספר פסקי דין 

 להשתיקו בדרך אחרת.אזי פועלים 

 
ריות הישירה לחייו של מני נפתלי מוטלת על משטרת ישראל. אין היא יכולה לעצום עיניים. האח .5

אין מדובר בעניין נקודתי. גם אם היה זה אות סכנה לחייו של אדם בודד, הייתה זו חובתה של 

משטרת ישראל לחקור את הנושא ולהביא את הפושעים לדין. קל וחומר במקרה הזה. זה אות 

 לעקור את התופעה עכשיו ומן השורש.ויש לבאות 

 
מדובר כי אנו, כאזרחים, מצפים מן המשטרה למצוא את המפגעים ואת שולחיהם, ואף אם יסתבר  .6

ביוזמה מקומית של מספר קטן של אנשים, אי אפשר להתעלם גם מ"רוח המפקד" שמתירה את 

 דמם של אנשים, כמני נפתלי. 

 
 .המשטרה, ומצפים לפעולתכםאנו מאמינים במשטרת ישראל ובך, מפקד  .7
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יובהר כי . ימים ממועד קבלת מכתבנו זה 14התייחסותך בתוך למען הסדר הטוב, נודה על קבלת  .8

לרבות הזכות לפנות לערכאות המתאימות כדי שיתנו  –שומרת לעצמה כל זכות בהקשר זה  נומרשת

נה בכל הנוגע למיצוי דעתן והנחיותיהן בעניינים אלו. נבקשכם לראות במכתבנו זה פנייה אחרו

אין במכתבנו זה או במה שלא נאמר בו, כדי לפגוע  –הליכים טרם פנייה לערכאות כאמור. בנוסף 

 .נותבזכות כלשהי מהזכויות העומדות למרש

 

 

 

 בכבוד רב,
 
 
 

 
 

 , עו"דיובל יועז      ו"ד, עשמואל שנהר
 היועץ המשפטי      חבר הוועד המנהל  

 


