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אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי
 31באוגוסט2008 ,

הודעה לעיתונות
ועדת הפנים של הכנסת תערוך דיון במתרחש במשטרת ישראל
יו"ר ועדת הפנים של הכנסת ,ח"כ אופיר פז-פינס ,הודיע לתנועת אומ"ץ כי הוא נענה
לדרישתה ויקיים דיון במתרחש במשטרת ישראל.
בפניית אומ"ץ אל יו"ר ועדת הפנים של הכנסת ,שהעתקיה נשלחו אל השר לבטחון
פנים אבי דיכטר ,אל היועץ המשפטי לממשלה עו"ד מני מזוז ואל מפכ"ל המשטרה
רב ניצב דודי כהן ,נאמר בין היתר:
"תנועת אומ"ץ פונה אליך בבקשה לכנס בדחיפות את ועדת הפנים של הכנסת לדיון בשורה של
מחדלים ,לכאורה ,שנחשפו באחרונה בכלי התקשורת ומחייבים ,לדעתנו ,התערבות מיידית של
המערכת הפרלמנטארית.
 .1בעיתון "ידיעות אחרונות" פורסמה ביום שישי  15.8.08כתבת תחקיר ,מאת יובל יועז ,תחת
הכותרת "יש מחדלים ,אין אשמים" שבה נחשפה שורה של פרשות שבהם היו מעורבים
חוקרי משטרה ,שנכשלו במילוי תפקידם וננזפו ע"י בית המשפט ,וכתוצאה מכך הצליחו
לחמוק מהעמדה לדין פלילי.
 .2בעיתון "הארץ" פורסמה ביום שישי  15.8.08כתבת תחקיר ,מאת אמיר זוהר ,שבה הוא
חשף בין היתר ,כי ניצב משנה אורי מכלוף מבכירי היחידה לבכירת פשעים כלכליים הוא
חברו הטוב של בעל חברה לשירותי אבטחה ,שמספק שירותים לראש ארגון פשע ,שמחלוף
ממונה על חקירתו.
 .3בעיתון "ידיעות אחרונות" ,פורסם לפני כחודש ,ע"י העיתונאי בוקי נאה ,כי מפקד משטרת
התנועה ,ניצב משנה ראובן אדרי ,סירב להתפנות לבית החולים ,לאחר תאונה שבה היה
מעורב .קצינים במשטרה סיפרו ,כי לפני התאונה השתתף במסיבה ושתה אלכוהול ולא עבר
ככל הנראה בדיקות דם כדי לברר אם היה שתוי.
 .4בעיתון "ישראל היום" התפרסמה היום כתבה פרי עטה של הדס שטייף ,תחת הכותרת
"משטרה בהקפאה" שממנה השתמע ,כי המפכ"ל רנ"צ דודי כהן סבור שאין עתודת שוטרים
מקצועיים מספיקה במשטרה.
 .5בנוסף לנאמר לעיל ,פורסם בימים האחרונים בכלי התקשורת ,כי המשטרה סובלת ממחסור
חמור בכוח אדם ,מתקשה לגייס שוטרים ואינה עומדת במשימות החיוניות של בטחון פנים
המוטלות עליה".
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