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: פנייה רשמית של עיריית רמת השרון בשם כל מועצת העיר בדרישה לקיים חקירה נמרצת  הנושא
 . 9/11/18של אירוע ראש החזיר שהתרחש בבית הכנסת "סוכת שאול" ב 

 
  9/11/18: אירוע הנחת ראש החזיר על שער בית הכנסת "סוכת שאול" בבוקר יום שישי ,  הרקע

 
 משפיע על מרקם החיים העדין ברמת השרון : אירוע חריג זה ועוצמתו הנימוקים

 
 יו"ר הכנסת , יולי אדלשטיין

 "מדובר בפשע שנאה חמור ומקומם.
אני קורא למשטרה לחקור מיד מי עומד מאחורי המעשה, ומקווה מאוד שלמבצעים אין קשר למערכת 

 הבחירות המקומית.
וההסתה  –לוניים , ערבים ויהודים דתיים וחי –אל לנו לשכוח כי גם לאחר הבחירות נמשיך לחיות יחד 

 לא תשנה זאת."
 

 שר הפנים , אריה דרעי
 "הזדעזעתי עד עמקי נשמתי מפשע השנאה המקומם והנפשע הבוקר ברמת השרון.

 מעשה תועבה שאם היה קורה באחת ממדינות העולם היינו כולנו זועקים ונזעקים.
 חייבים לחקור מיד , לעצור את האחראים ולהביאם לדין."

 
 שר החינוך , נפתלי בנט 

 "תליית ראש חזיר בכניסה לבית הכנסת ברמת השרון היא מעשה נבלה נורא.
 קמפיין ה'הדתה' המדומיין מביא לשנאת יהדות והעביר אנשים מסויימים על דעתם.

 מעשה זה אינו מייצג את הציבור החילוני במדינה ואפילו לא את מקצתו.
 ך לאהוב את המסורת שלנו . גאים בעמנו ובמדינתנו."כולנו חילונים ודתיים כאחד נמשי

 
 
 צעת החלטהה
 

עיריית רמת השרון תוציא פנייה רשמית בשם כל מועצת העיר רמת השרון אל השר לבט"פ , מ"מ 
 מפכ"ל משטרת ישראל ושב"כ

 
 - נוסח מוצע

 
 . 9/11/18: אירוע הנחת ראש החזיר על שער בית הכנסת "סוכת שאול בבוקר יום שישי ,  הנושא

 
עיריית רמת השרון דורשת כי גורמי החקירה הממלכתיים יפעלו בנחישות ובנמרצות על מנת למצות 

 את כל אפשרויות החקירה ולהגיע בהקדם לתוצאות.
הקהילה ברמת השרון מחייבים את הפעלת כל גורמי אירוע חריג זה ועוצמת השפעתו על מרקם חיי 

 החקירה ואמצעי החקירה הממלכתיים הרלבנטיים,
 במשטרת ישראל ובשב"כ , על מנת להגיע במהירות לחקר האמת ואיתור המבצעים והיוזמים.

עיריית רמת השרון תמשיך לסייע לכל גורמי החקירה ככל יכולתה וככל שתידרש על מנת לקדם את 
 לזרז את ההגעה לחקר האמת במהירות המירבית.החקירה ו
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