
 בס"ד

 ג תשרי התשע"ט

 

 לכבוד

 שר הביטחון מר אביגדור ליברמן,

 

 הרס בית המחבל שרצח את חברנו עדיאל קולמן הנדון:

 

 כבוד השר שלום רב. 

 אנו, חבריו, מכריו ושכניו של עדיאל כותבים לך בכאב גדול.

 

לפני חצי שנה עדיאל חזר מיום עבודה בעיר דוד דרך רחוב הגיא, רחוב שהתרחשו בו כבר עשרות פיגועים וניסיונות 

לפיגועים. שם, ליד מקום הירצחו של אלחנן אתאלי, המתין לו מחבל שפל ונתעב שקפץ עליו מאחור ודקר אותו למוות. 

 מחושבת וקטלנית, ישירות בכבד.  עדיאל שהיה בחור חסון, נאבק עם המחבל, אך הדקירה היתה

 

 עדיאל הותיר אחריו אלמנה צעירה וארבעה ילדים רכים. 

 

מיד אחרי הרצח תנועת החמאס לקחה אחריות על הרצח וברכה את המחבל. משפחתו של המחבל הקימה סוכת אבלים 

 ד". ענקית באולם המועצה בעקרבה. המשפחה מקבלת מימון מהרשות הפלסטינית על בנה "השאהי

 

 לתדהמתנו, התבשרנו היום על כך שבית המחבל לא יהרס בשל טענות על בעיות נפשיות של המחבל. 

המחבל אכן חולה, חולה במחלה של שנאת יהודים ושנאת החיים בין כל עוברי הדרך, השפל בחר דווקא בבחור היהודי. 

 המחבל עקב אחרי עדיאל בדעה צלולה ונחושה. לרצוח יהודי. 

 

ציא לבית המחבל צו הריסה אך בעקבות לחץ ארגון שמאל קיצוני של הקרן החדשה לישראל צה"ל פשוט נכנע צה"ל הו

 וביטל את צו ההריסה. מדובר בתקדים מסוכן שארגוני השמאל הקיצוני מתהדרים בו.
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אנחנו קוראים לך, כבוד שר הביטחון, לעשות מעשה. מניעת הרס הבית זו כניעה לטרור ויריקה בפרצוף של משפחתו של 

עדיאל, שלנו החברים, של עם ישראל ושל חיילי צה"ל. יותר מכל זוהי שחיקה של ההרתעה שעלולה לגרום לקורבנות 

 ל החלטה אמיצה ומנהיגותית לכבוד השנה החדשה והורה להרוס את בית המחבל השפל.נוספים. אנא, קב

 

 בברכה, 

 החברים של עדיאל

 

 
 אביחי אלקה

 אביחי מיכאל

 אברהם אפרת

 אברהם דורון

 אטינגר אריאל

 אלברט אלחנן

 אלברט מרים

 אלון מיכל

 אלון עמרי

 ארלן ליאת

 ארלן מיכאל

 בהרב אלרון

 בהרב תמר

 להבוקובזה איי

 בוקובזה ברק

 בן ישי אליה

בן ישי נחלה 

 שלמה

 

 בן שלמה ברכתיה

 בן שלמה ישראל

 גולדברגר נדב

 גולדפישר יהונתן

 גזית ראשית

 גזית שמואל

 גיספאן נעמי

 גליק בניה

 גליק פנינה

 גפן יוסף

 גרוסברג יוחאי

 גרוסמן משה

 גרוסמן עדי

 דגן טל

 דוד מרים

 דומן אמיר

 דומן דברת

 דריי עזרא

 שההויזמן מ

הירשפלד 

 אלישבע

 הירשפלד צמח

 הר נוי איילה

 הר שושנים מירי

 וייזל טל

 וייזל רפאל

 זוארץ רונן

 חן הלל

 חפץ שרה

קסט -יעוז

 אושרית

 קסט ארי-יעוז

 יפרח אבי

 יפרח דפנה

 כהן אביגל

 כספי אליהו

 

 כספי חווה

 כספי ידעיה

 לב ציון אילה

 לב ציון שי

 מאירי זהבה

 מדי אושרת

 מדי ערן

 מואטי טל

 מואטי יוני

 מרקוביץ קובי

 נויק אוריה

 נויק איריס

 נויק טוביה

 סטרז' שרגא

 סימון אהרון

 סנדמן ידידיה

 עוזיאל יוני

 פורקוביץ נתנאל

 

 פריינטי יוסף

 פרץ אדם

 פרץ אלירז

 קושלנד פנינה

 קנטור דליה

 קנטור יעקב

 רדלר צבי

רוזנפלד 

 אליעזר

 רונן איתן

 רונן דפנה

 רונן עותניאל

 רונן ענבל

 רחמים יהודה

 יג חגירט

שטיינמץ 

 אפרת

 

 

שטיינמץ 

 דודי

 שטרן נפתלי

 שילוח חנניה

 שמיס מוטי

שמרלינג 

 קרן

 שפיז אורת

 שפיז אייל

 שפילמן יפה
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