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לכבוד, 

ממלא מקום מפכ״ל המשטרה, ניצב מוטי כהן 

הנדון: חקירת עיתונאים ומגבלות על עבודתם 

אנחנו פונים אליך בשם קבוצה של עיתונאים עובדי הטלוויזיה הפלסטינית. אחת העיתונאיות, כריסטין 

רינאווי, היא אזרחית ישראלית ומשמשת כתבת הטלוויזיה הפלסטינית כבר תשע שנים, והשאר 

נושאים תעודות זהות ישראליות בהיותם תושבי ירושלים המזרחית. ואלה שמותיהם: דנה אבו 

שאמסייה, עלי יאסין, אמיר עבד רבו, אסיל עיד, דינה דאנה, נאדר באיברס וג׳אבר פאוד.  

ארגון העיתונאים הינו הארגון היציג של העיתונאים בישראל, שעוסק, בהיבטים של חופש העיתונות 

ודואג לזכויות עובדים ותנאי העסקה של עיתונאים.  

  

הטלוויזיה הפלסטינית היא תחנת הטלוויזיה הציבורית ברשות הפלסטינית, וניתן להשוותה לתאגיד 

השידור הישראלי כאן, או לכל תחנת טלוויזיה ציבורית אחרת בעולם.    

בחודשים האחרונים נעצרה רינאווי ארבע פעמים והובאה לחקירות במשטרה בירושלים, בעילות 

שונות ומשונות. בפעם האחרונה הוזמנה לחקירה באמצע חודש אפריל. בחקירות איימו עליה שאם 

לא תחדל מהשידורים, יוגש נגדה כתב אישום.  

בנוסף פעלה המשטרה נגד עיתונאים אחרים בתחנה:  

ב-5 בדצמבר 2019 נלקחו אנשי צוות של הטלוויזיה לחקירה, תוך כדי שידור חי, שנקטע. הם עוכבו 

למשך חמש שעות.  

בינואר השנה אף החרימו שוטרים ציוד שידור שהיה במשרדי התחנה במזרח ירושלים, והודיעו על 

סגירת המשרדים. העורכים בטלוויזיה הפלסטינית החליטו שלא לפתוח בינתיים את המשרדים, אך 

ביקשו מן הכתבים להמשיך לדווח ממקומות שונים בירושלים. 

הטלוויזיה הפלסטינית דיווחה, כמובן, על מגיפת הקורונה, ואחרי ההחלטה לסגור את מסגד 

אל-אקצה ב-22 במרץ, ביקש העורך הראשי מרינאווי לעלות לשידור בסקייפ, ולדווח על סגירת 

המסגד, וכך עשתה. 

כעבור ימים אחדים, סיפרה כי קיבלה טלפון מ״נדב מהשב״כ״, אחד מחוקריה, ששאל איפה היא. 

לאחר שאמרה שהיא בבית, הגיעו שוטרים לעצור אותה, אך לא מצאו אותה בבית. היא זומנה 



לחקירה שנמשכה חמש שעות, שבה הסבירה שאת השידור ביצעה מביתה ברמאללה, ולא מביתה 

בירושלים.  

עיתונאים ישראלים, שעובדים עבור כלי תקשורת ישראלים בעברית, מדווחים לעיתים קרובות משטחי 

הרשות הפלסטינית ואיש מהם לא נעצר לחקירה, ועבודתם מתאפשרת. אין תחליף לדיווח מהשטח, 

שבו הכתב-העיתונאי משמש שליח של הציבור אליו הוא משדר או מדווח, ורואה ובודק בעיניו את 

המציאות ומדווח עליה. דיווחים של עיתונאים ישראלים משטחי הרשות, ראיונות שהם מקיימים עם 

פלסטינים בכלל, ועם אנשי הרשות הפלסטינית בפרט, מאפשרים לקהל ישראלי ללמוד ממקור ראשון 

על מגמות, תהליכים, דעות וכמובן על עובדות כפי שכל אלה באים לידי ביטוי בצד השני. זרימה 

חופשית של אינפורמציה היא חלק מהותי מחופש העיתונות, ולכן אבן יסוד בדמוקרטיה בריאה.  

גם עיתונאים פלסטינים מעוניינים לקבל ממקור ראשון עובדות, דעות, ראיונות על מה שקורה בתוך 

ישראל ולדווח לציבור שאותו הם משרתים, תושבי הרשות הפלסטינית.  

ארגון העיתונאים מבקש לאפשר לעיתונאים עובדי הטלוויזיה הפלסטינית לעבוד בתוך מדינת ישראל, 

להפסיק לחקור ולעכב אותם לחקירות במה שנראה על פניו כהטרדות חסרות בסיס, ולהחזיר להם 

את הציוד שנלקח ממשרדי המערכת. 

בברכה, 

אלי גרשנקרוין, מנכ״ל ארגון העיתונאים 

ענת סרגוסטי, אחראית חופש העיתונות, ארגון העיתונאים 

העתק: דוברות המשטרה 


