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 לכבוד

 המשטרה מפכ״ל

 שבתאי יעקב ניצב רב

 

 שוטרים בידי עיתונאים מעצר של מגונה תופעה הנדון:

 

 פעילות בסיקור שעסק בעת עוקבי יאסר יתונאיהע מעצר של ביותר חמור לארוע בהמשך אליך פונים אנחנו

 שוטרים, ידי על עיתונאי מעצר של נוסף לאירוע מצטרף עוקבי של מעצרו בנגב. קק״ל לנטיעות קרקע הכשרת

 הללו הארועים שני בכפו. עוול לא ועל הצדקה שום ללא וייץ, גידי הארץ עיתונאי של במעצרו חודש לפני

 העיתונאית. עבודתם ביצוע כדי ותוך בכפם עוול לא על עיתונאים עצרמ של מטרידה תמונה לכדי עולים

 

 העיתונאים נעצרו בהם האחרונים הארועים את לעומק לחקור בדרישה אלייך פונים אנו זאת, לאור 

 ועל ציבור שליחי הם העיתונאים כי ישראל שוטרי לכל וברור חד מסר ולהעביר לקחים להפיק המדוברים,

 עבודתם. כדי תוך עיתונאים ולעכב לעצור אין כן,

 

 העיתונות לשכת ושל בישראל העיתונאים ארגון של עיתונאי תעודת נושא ותיק, עיתונאי הוא עוקבי יאסר

 במועצת הארגון ונציג בישראל העיתונאים ארגון של המנהל הוועד חבר הוא עוקבי בנוסף הממשלתית.

 ממוסדים - התקשורת כלי בכל בארץ העיתונות במקצוע העוסקים רוב את מייצג וןהארג העיתונות.

 העבודה ביחסי עוסק הארגון ופרילאנסרים. עצמאיים שכירים, - והעיסוקים המקצועות בכל - ועצמאיים

  העיתונות. לחופש הנוגעות בסוגיות גם דומה חשיבות ובמידת העיתונות, בענף

 

 ביום לישראל הקיימת הקרן של נטיעות לקראת הקרקע הכשרת התקיימה שבו לאזור הגיע עוקבי יאסר

 המשטרה לכוחות התושבים בין עימותים תחלהתפ החלו במקום בבוקר. 9:30 השעה סביב 10.1.22 שני,

 על המשטרה אסרה מסוים בשלב הקרקע. להכשרת הכבדים הכלים של עבודתם את לאבטח כדי שהגיעו

 שהיו וצלמים לעיתונאים כניסה איפשרו השוטרים אבל העבודות, למקום הקרוב לשטח להיכנס אזרחים

 תעודת את לשוטרים שהציג לאחר התאפשרה למקום שכניסתם העיתונאים בין היה עוקבי יאסר במקום.

 שלו. תונאיהעי

 בשלב חיים. שידורים ושידר ידיעות שלח הוא ערב.-אל כל החדשות ולאתר נאס לרדיו מהשטח שידר עוקבי

 יואב, מיחידת קצין אליו התקרב משדר, בעודו ).כאן( שלו הפייסבוק בדף חי שידור לשדר חלה מסוים

 התקיפה על דיווח עוקבי העיתונאים. שהו שבו החיץ באזור כשהוא לדחוף והחל העבודות, באבטחת שעסקה

 עם יחד לשדר. כשיסיים ותההזדה את שיבצע ולצופים, להזדהות ממנו שדרש לקצין, מודיע כשהוא בשידור,

 הוועד וחבר העיתונות, במועצת החבר עיתונאי, שהוא לקצין הסביר הוא בסרטון, לראות שניתן כפי זאת,

  אותו. דחף שהקצין כך על שיתלונן הוסיף, עוד העיתונאים. ארגון של המנהל
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 השעה סביב לחקירה. אותו מעכב שהוא לעוקבי מדלובסקי, יורי כנראה ששמו הקצין, הודיע רגע באותו

  בנגב. העיירות משטרת לתחנת ונלקח משטרה לניידת עוקבי הוכנס 12:30

 מעצר. לתא הוכנס והוא דבר, נמצא לא שבו גופני, חיפוש עליו נערך לתחנה הגעתו עם עוקבי, שהעיד כפי

 שהגיע אחר ושוטר לאכול, עליו ששמר השוטר יצא ההמתנ כדי תוך לחקירה. להמתין צריך שהוא לו נאמר

  הסבר. כל ללא נוסף, גופני חיפוש עליו לערוך החליט חודורוב, אלכס בשם להחליף,

  לביתו. עוקבי נשלח חקירה, כל וללא מעצר, שעות שלוש כעבור

 לפעילות הפריע לא בשטח העדויות כל פי שעל עוקבי של עצרומ את רבה בחומרה רואה העיתונאים ארגון

 את שמסקר עיתונאי שהוא לשמוע מוכן שהיה מי לכל הסביר האירוע, מתחילת כעיתונאי הזדהה המשטרה,

 וכל נאס רדיו - למקום נשלח שמטעמם התקשורת כלי לשני חיים שידורים משדר כשהוא נצפה ואף האירוע,

 המשטרה. כוחות נגד פרובוקטיבית עולהפ בשום נקט ולא ערב, אל

 עבודתם את בצעל יוכלו שהם כדי לדעת. הציבור זכות את ומשרתים ציבור משרתי הם עיתונאים נדגיש:

 עבודתם את לבצע להם ולאפשר האפשר, ככל רחב תנועה חופש להם לאפשר יש הציבורי, האינטרס למען

 דמוקרטי, משטר של לקיומו תנאי הוא העיתונות חופש המיטבי. באופן

 הוא חטאו שכל עיתונאי לעצור עצמו דעת על יחליט שיהיה) ככל (בכיר ששוטר הדעת על מתקבל לא ולכן

 גורמי לבקשת פעמים וכמה כמה עיתונאי שהוא שהצהיר שעיתונאי, יתכן לא עבודתו. וביצוע סיקור

 של שמעצרו יתכן משטרה.ולא בתחנת שעות 3 במשך מעצר בתא ויושב מעוכב עצמו את יימצא האכיפה,

  וחשבון. דין כך על לתת נדרש אחד שאף ומבלי כלום בלא יסתיים העיתונאי

 

 ישראל: משטרת בראש שעומד כמי ממך, דורשים אנחנו לכך, אי

 

 התחקיר ממצאי את ולפרסם עוקבי יאסר של מעצרו פרשת את בהקדם לתחקר .1

 המתבקשים. המשמעתיים בצעדים עוקבי של למעצרו האחראים כנגד לנקוט .2

 את הסיור שוטרי אחרון ועד הבכירים הפיקוד מדרגי החל האפשר, ככל רחבה בצורה לחדד .3

 ביצוע בעת עיתונאים לעכב או לעצור אין כי הפשוט הכלל ואת העיתונאית העבודה של החשיבות

 העיתונאית. עבודתם

 

 

 בברכה,

 

 בישראל העיתונאים ארגון יו״ר קנטי, נורית

 

 העתקים:

 ערב אל וכל נאס רדיו עיתונאי – עוקבי יאסר

 

  

 


