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 לכבוד
 

 מר יוסף גריף
 קצין הכנסת

 
 שלום רב,

 
 הנדון: בחינת אמצעי אבטחה נוכח הסתה המבוצעת על ידי השר לביטחון הפנים גלעד ארדן

 
השר לביטחון הפנים גלעד ארדן, פרסם אתמול פוסט מסית ומסוכן נגדי ונגד חברי לסיעת מרצ, יו"ר מרצ 

 ח"כ תמר זנדברג וח"כ מוסי רז )מצ"ב(. 
קאסם, אשר מוחזקת -הפוסט שאף כלל תמונה שלנו, עסק בביקורנו אצל הסטודנטית האמריקאית לארה אל

ר אותנו, אבל הפוסט כפי שנכתב היה פוסט מסית שפרסומו במתקן המעוכבים בנתב"ג. זכותו של השר לבק
 יוצר סכנה מוחשית לביטחוננו האישי. 

בציניות חסרת גבולות, עשה ארדן שימוש מכוער ברצח המתועב ומהמזוויע  של זיו ח'גבי וקים לבנגרונד 
 :י שעלול לפרש אותה כקריאה למעשהיחזקאל, כדי להסית נגדנו, הסתה שיש מ

 
ישראל אבלה וקוברת את קים וזיו הי''ד, שנרצחו בברקן בפיגוע אכזרי בסגנון דעא"ש על ידי  "בימים בהם

פלסטיני מוסת, ישנה חבורה קולנית בשמאל הקיצוני )ובשיתוף האוניברסיטה העברית ( שעסוקה בקמפיין 
"בעוד " )טענה שלא נמצא לה דרך אגב ולו בדל הוכחה(, כתב השר המסית והוסיף  bdsלטובת פעילת 

גופות חללינו מונחות לפני קבורתן ולב כולנו נשבר, מצאו מספר חברי כנסת ממרצ זמן, ללכת ולבקר 
 ולהזדהות עם פעילת החרם לארה אל קאסם". 

 
חוץ מלהפוך אותנו לשותפים לרצח, עשה ארדן כל שהוא יכול בכדי להסית כנגדנו. מיותר לציין כי הציניות 

לקדם עצמו פוליטית בליכוד באמצעות הרצח, מעידה על כך שהמתים הם המכוערת באמצעותה ניסה ארדן 
בשבילו רק כלי לקידום מטרותיו הפוליטיות ואין בליבו צער אמיתי. אבל פנייתי אלייך, איננה נוגעת לכהות 

הרגשות של ארדן, כי אם לסכנה המוחשית הנשקפת לנו, שלושה חברי כנסת שהשר לביטחון הפנים, פוגע 
 האישי באמצעות פוסט שיש מי שיכול לפרש כקריאה למעשה. בביטחונם 

כשאני קורא פוסט שכזה שמפורסם על ידי השר האחראי על משטרת ישראל, פוסט שתמונתי כלולה בו, אני 
חושש. חושש לשלומי ולשלום חברי. על כן אבקשך לנקוט בצעדי האבטחה הנחוצים על מנת להבטיח את 

 שלומנו. 
 

 בכבוד רב,
     

 ח"כ עיסאוי פריג' 
 העתקים:

 ח"כ יואל )יולי( אדלשטיין, יו"ר הכנסת. 
 מר אלברט סחרוביץ', מנכ"ל הכנסת

 
 
 
 


