
 

 

 02/04/2022                                                                              לכבוד   

 השר לביטחון  הפנים  

                                                         לב -ח"כ עמר בר

 באמצעות אימייל 

      ירושלים 

                                                             

הנדון : הבעת תמיכה והערכה לפועלך החשוב והאינטנסיבי במיגור הפשיעה  

מדינת ישראל בהשבת  כל אזרחי   הצלחתך היא הצלחת  . במגזר הערבי 

 השנים האחרונות.   12 -והסדר הציבורי  ,דבר שלא נעשה ב  המשילות

 . לב-כבוד השר לביטחון פנים עמר ברנכבדי 

פעילים חברתיים ופוליטיים חברי מפלגת העבודה     , החתומים ו אנ -1

מזכירי סניפים ומחוזות ,מבקשים להביע את הערכתינו על פועלך  

למען השגת המטרות   והמוצלח    האינטנסיבי  , המעולה, המסור 

י חוקי  : מיגור הפשיעה  והעבריינות ,איסוף הנשק הבלת ן החשובות וה

 מדרום ועד צפון.   ץובעיקר  החזרת המשילות בכל רחבי האר

של ממשלת השינוי והתקווה הספקת לחולל  , בחודשים הספורים    -2

שר  המפנה  מהותי בפעילות המשטרה בנושאים אילו,  וביחד עם סגן 

בה אתם פועלים בסינרגיה   ,לביטחון הפנים  ח"כ יואב סגלוביץ  

הפעילות   ףהראשוניות של היקכבר רואים את התוצאות ומוחלטת 

 שלכם  ושל המשטרה. 

שבעשור האחרון היה שלטון מושחת ומשחית שדגל    ,אין זה סוד  -3

שב ואל  "ופעל בסגנון  בלבד ,   בהישרדות הפוליטית  שלטונית שלו 

הישראלית   )לה סאפר ( ואת התוצאות ההרסניות לחברה "  תעשה

 )כמו בבריאות ובכל תחום (. אנו מרגישים עתה 

שמי שעושה גם טועה  אבל במבחן התוצאה ההישגים  , אין זה סוד  -4

 . שאו ברכה והצלחה.  שלך /שלכם הם אדירים  ואתם בדרך הנכונה

החשוב לאזרחי   מבקשים להביע תמיכה מלאה בפועלך  ו,אנ  . -5

 . ואל תיחת אל תירא המדינה כולה ולחזק את ידך בהמשך העשייה 

כל להחליש את המשטרה בעשור האחרון  -מי שעשה ה , היה -6

  צלחה דרכו, וכמעט תופעה המוכרת במדינות של רפובליקת בננות 

אתה חייב להתעלם מרעשי הרקע של תקשורת  מגויסת   , ולכן

חוצבי להבות וחלולים   ומים  עיתונאי ושופרי  חצר ובעיקר מנא 

 במעש ובעשייה. 



 מחזקים את ידך ואת ידי סגן השר  ואת משטרת ישראל,  -7

 

 בברכה

 מזכיר סניף גילה ירושלים.    -נגר עזי

 . יו"ר הועדה למיגור האלימות  -ציפי שטארק

 . יו"ר המוסד לבירור עתירות במפלגה )לשעבר(-עו"ד יגאל שפירא

 . מזכירת סניף אפקה, תל אביב-נאווה מלכה  

 ם. -חבר מועצת מחוז י  ,הסופר אלי חי )רו"ח( 

 מזכ"ל מפלגת העבודה.  -ערן חרמוני 

 . אביב -מזכיר מחוז תל  -שמוליק מזרחי

 . מזכיר מחוז ירושלים –ערן בן יהודה    

 . מזכיר המחוז הדרוזי -פהאם גאנם   

 . אשקלון -מחוזמזכיר –ישראל זיו   

 יו"ר מזכירי הסניפים במגזר הבדואי.   -פרחאן אבו ריאש   

 מזכיר סניף ראש פינה.   -עמית הרפז  

 מזכיר סניף רחובות. –ויום יקי ניסנב 

 . וקריית אונ מזכיר סניף-אורי בן דוד   

 יפו  -אביב -תל מזכיר סניף רמת החייל.–אבי חזקיהו  

 הבירה תל אביב. מזכיר סניף לב -דני בילקר

 מזכירת סניף בחיפה.  -מרים פרקש

 מזכיר סניף ביר אל מכסור  -מוחמד גדיר 

 ם. -מזכיר סניף רחביה י–אורי בץ  

 מפלגה מרכזיים: וחברות    םחברי

  מקס אטיאס ,עלי בלום   תמר אלקושי, אייבי בנימין , משה אשכנזי , 

לורין פורס ,סמי  , גלר יוסי   ,אבו סולטן,   גדעון בן דרורד"ר   יוסי שוחט, 

  אלקלעי, משה בן עטר, צביה סולימינוף ,דוד בטוט, עו"ד קובי קיסוס 

קרקובסקי, צרפתי גוטמכר יעקב ,רחל    ודי 'אלי  רוקח ,פנינה שלג, ג

יעקב כרמל, משה לוי ,עדינה ולטמן    הגלר, רפי בן מרדכי. –שגיא 

,עודד  ם משה בן אבו ,אייזנברג  יעקב, נורית ירדני הלוי ,יצחק טיי

 . כהן

 

 נפתלי בנט ח"כ  -ראש הממשלה  ים:  העתק

 . יאיר לפיד ח"כ     -שר החוץ                

 ח"כ בני גנץ.    -שר הביטחון                

 מרב מיכאלי.  -שרת התחבורה ויו"ר מפלגת העבודה                

 ח"כ יואב סגלוביץ.   -סגן השר לביטחון הפנים              

 


