19/10/2022
כ"ד תשרי תשפ"ג
לכבוד
רב ניצב יעקב שבתאי,
מפכ״ל משטרת ישראל
הנדון :דרישה להשעייה מיידית של שוטר שתקף עיתונאי בעת ביצוע עבודתו
שלום רב,
אנחנו פונים אליך כדי ליידע אותך ואת הגורמים הרלוונטיים במשטרה ולדרוש השעייה מיידית
ובירור דחוף של נסיבות המקרה של שוטר שתקף באלימות ובביריונות עיתונאי בעת שזה ביצע את
עבודתו ,חטף את הטלפון הסלולארי שלו ,מחק מתוכו קטעי וידיאו ותמונות שצולמו על ידי
העיתונאי והיוו חלק מהארכיון העיתונאי שלו .
כמו כן ,אנחנו דורשים לקבל את פרטיו של השוטר התוקף  -שמו ,דרגתו והמספר האישי שלו ,כדי
שהעיתונאי שהותקף יוכל להגיש תלונה מסודרת במח״ש.
אנחנו ,ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל ,מייצגים את רוב העוסקים במקצוע העיתונות
בארץ ,בכל התפקידים ,בכל כלי התקשורת ,עיתונאים שכירים ועצמאים ,בכלי תקשורת ממוסדים
ובכלי תקשורת עצמאיים .בנוסף לטיפול שאנחנו מעניקים בנושא איגוד מקצועי וזכויות העובדים
של העיתונאים והעיתונאיות ,הארגון מקדיש חלק משמעותי מעבודתו לשמירה על חופש העיתונות,
מתוך הנחה יסודית שעיתונאים פועלים למען זכות הציבור לדעת ולמען האינטרס הציבורי ולכן יש
לאפשר להם לבצע את עבודתם באופן עצמאי וחופשי .
ביום שלישי 18.10.2022 ,סביב השעה  20:45בערב ,עיתונאי  YNETחסן שעלאן סיים לראיין את
בני משפחתו של וואליד שהאב ,הילד שנורה ומת מפצעיו בכפר ג׳סר א-זארקה .בדרכו החוצה
כשהגיע למרכז היישוב ,ראה פעילות משטרתית במקום ,עצר את רכבו בצד הדרך ועמד לצלם את
המתרחש בטלפון החכם שלו.
זמן קצר אחר כך ,ניגש אליו שוטר ,שלא הזדהה בשמו או בתפקידו ,ודרש ממנו להפסיק לצלם.
שעלאן הסביר לו שהוא עיתונאי ואף הציג לו את תעודת העיתונאי שלו .השוטר התעלם מכך ,ותקף
את שעלאן באלימות ,תוך שהוא מכה בו באגרופים באזור החזה .שעלאן הסביר לו שוב שהוא
עיתונאי ,שמבצע את עבודתו ושאין איסור לצלם במרחב הציבורי.
השוטר לא התרשם ,בלשון המעטה ,מתעודת העיתונאי ,והמשיך לצעוק ולתקוף את שעלאן ולדרוש
שיפסיק לצלם ויעזוב את המקום .השוטר שב ותקף את שעלאן תוך שהוא מכה בו באגרופים לכיוון
החזה .בנסיון לשמור על שיווי המשקל ,נפל הטלפון של שעלאן על הקרקע .כשהוא התכופף להרים,
אותו ,השוטר  -שכאמור לא הזדהה בשמו ואף לא נשא על המדים שום תג זיהוי שם ו/או מספר
אישי  -חטף ממנו את הטלפון האישי שלו .
שעלאן ביקש ממנו את הטלפון בחזרה ,אבל לא די שהוא סירב ,אלא אף נכנס לטלפון ששיייך
לעיתונאי ומחק מתוכו את הסרטונים שבהם צולם כשהוא תוקף את שעלאן ,ואף חלק מהסרטונים
שבהם צילם שעלאן את הראיון עם בני משפחתו של הילד שמת מפצעיו אחרי שנורה בפיצרייה.

שעלאן הסביר לו שוב שהוא עיתונאי ,שיש לו זכות לצלם וכי לשוטר אסור לחדור לטלפון של
עיתונאי ובוודאי שחל עליו איסור למחוק מתוכו חומרים עיתונאיים .
בשלב הזה השוטר דרש משעלאן להראות לו תעודת זהות .שעלאן ביקש שיילך איתו לרכב ,שכן
תעודת הזהות נמצאת שם .אחרי שבדק את תעודת הזהות של העיתונאי ,הוא הודיע לו שהוא רשאי
ללכת  .שעלאן דרש את הטלפון שלו בחזרה ,ורק אחרי דין ודברים נוספים בצעקות ,הסכים השוטר
להחזיר לו את הטלפון שלו  .שעלאן ביקש את פרטיו של השוטר התקוף  -שם ,דרגה ומספר אישי -
אבל השוטר סירב ,ואמר לשעלאן שאם הוא רוצה הוא יכול ללכת לתחנת המשטרה ולשאול.
שעלאן נאלץ לנסוע ממקום האירוע לחדר המיון בבית החולים הילל יפה בחדרה ,בשל כאבים
חזקים בחזה ובראש .
לשוטר לא הייתה כל זכות לעצור את העיתונאי מביצוע תפקידו .אסור היה לו לתקוף אותו פיסית,
ואסור היה לו לחדור לטלפון הסלולארי של העיתונאי ,ובוודאי שלו למחוק ממנו חומרים עיתונאיים
וחומרים אישיים .
אנחנו רואים את ההתנהגות הפרועה הזאת בחומרה רבה .
ולכן אנחנו דורשים:
.1

להשעות במיידי את השוטר התוקף מעבודתו עד לבירור המקרה

.2

לקבל את שמו ,דרגתו ומספרו האישי של השוטר התוקף

.3

להתנצל בפני העיתונאי חסן שעלאן על האלימות שננקטה נגדו ללא כל הצדקה

לטובת העניין ,מצורפים סרטונים וחומרים ויזואליים אחרים מהאירוע שהגיעו לידינו.

בברכה,
אלי גרשנקרוין ,מנכ״ל ארגון העיתונאים והעיתונאיות
ענת סרגוסטי ,אחראית חופש העיתונות בארגון העיתונאים והעיתונאיות

העתקים:
עו״ד עמית איסמן ,פרקליט המדינה
עו״ד קרן בר-מנחם ,ראשת מח״ש
נורית קנטי ,יו"ר ארגון העיתונאים והעיתונאיות

