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 לכבוד

 ניצב מוטי כהן 

 מ"מ מפכ"ל 

 משטרת ישראל

 

 שלום רב, 

 סדרת טלוויזיהצילום לצורך בעיסאוויה רובה בבית משפחה  שתילתפיטורי השוטרים המעורבים בהנדון: 

 

ממחוז ירושלים במשטרת ישראל, בשיתוף עם חברת ההפקה "קודה", שתלו  שוטריםעיתון הארץ מדווח היום כי 

 רובה בבית משפחת סלימאן  בעיסאוויה שבמזרח ירושלים, לצורך צילומי סדרת הטלוויזיה "מחוז ירושלים". 

ארים את "מציאתו" של רובה בפרק הסידרה ששודר ב"כאן", נראים השוטרים במרתף בית משפחת סלימאן, מת

. אבל המשפחה בעיסאוויה"שנראה צה"לי", כשאחד מהם שיושב באולפן מתאר את אשר לכאורה התרחש בבית 

הנשק לא היה בבית משפחת סלימאן, אלא הובא לשם על ידי השוטרים,  .תומצאמסתבר שכל הסצנה הזו היתה מ

 שקרי. ג שווא שתיארה מצשללא ידיעת בני המשפחה צילמו בביתה סצנה 

משטרת ישראל אמורה לשרת את תושבי המדינה, לא לצלם בביתם וללא הסכמתם סדרות תיעודיות, בטח ובטח 

את הרובה אותו לבית שלא לייצר מצג שווא של מציאת רובה בביתו של אדם, כשבפועל השוטרים הם שהביאו 

 לכאורה "מצאו". 

רים היו חושבים בכלל לצלם סצנה שקרית שכזו בגבעה הצרפתית השכנה, או בשכונה יהודית טאותם שוהאם 

ששוטרי משטרת ישראל משקרים במודע לצופים על חשבון תושב ירושלים בעינייך האם הגיוני כנראה שלא. אחרת? 

תוכנית טלוויזיה אל מול לכן, שוטרים ששיקרו במודע, ועוד בר. אמינות היא דרישת יסוד מכל שוטר ושוט ? חף מפשע

 מאות אלפי צופים, אין להם מקום במשטרת ישראל. 

מצג השווא המצולם על כן אבקשך להביא בהקדם לפיטוריהם ממשטרת ישראל של כל השוטרים שהיו מעורבים ב

כמו גם מהנזק ששידור  צולם,הזה. מצג שווא שנעשה תוך התעלמות מוחלטת מזכויותיה של המשפחה שבביתה הוא 

הכתבה יכול לגרום לה )וברור לכל כי טשטוש פנים לא באמת עוזר שכשמדובר בצילום בבית ששכניו יודעים יפה 

 . (מאוד לזהותו

 לצורך פרסומם האישי. ם אין מקום במשטרת ישראל לשקרנים ולמי שמנצלים תושבי

 תודה רבה  

 
 `ח"כ עיסאווי פריג  


