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 יוחנן דנינומפכ"ל המשטרה, רנ"צ 
 'יצחק אהרונוביץהשר לביטחון פנים, השר 

 סגל הפיקוד הבכיר, משטרת ישראל
 קציני ושוטרי משטרת ישראל

   944קציני ושוטרי יחידת להב 
   

 ילמפקדי, לפקודיי ולחברי

 שנות שירות בכוחות הביטחון.  42החלטתי היום לפרוש ממשטרת ישראל לאחר 

זהו יום לא קל עבורי, נתתי את כל כולי לטובת ביטחון אזרחי המדינה. לנגד עיני 

 י נאמנה.תיד עמדה טובת אזרחי המדינה אותה שירתתמ

עוד בשירותי כחייל צעיר בצנחנים ראיתי את עתידי בשירות המדינה. התגייסתי  

לימ"מ, שם שירתתי עשר שנים מלאות במסגרתם לקחתי חלק בעשרות מבצעים 

בתחומי המדינה ומעבר לגבולותיה. לא פעם סיכנתי את חיי ומצאתי עצמי 

 בשם הזכות להילחם על הארץ שאני כה אוהב. מסתער קדימה 

עם עזיבתי את הימ"מ מילאתי שורה של תפקידי ליבה, פיקוד על אנשים וטיפול 

 בפשיעה החמורה ובביטחון אזרחי ישראל ובשחיתות הציבורית. בכל תפקידי

כיתי להערכה רבה הן מצד מפקדיי, פקודיי ובמיוחד מצד האזרחים שאותם ז

 שירתתי כל חיי. 
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גם בתפקידי האחרון כמפקד יחידת להב הפכתי את  היחידה למותג מוביל 

 בלחימה בפשיעה החמורה.

 , ןהיום, לאחר ארבעה שבועות, בהם אני מתמודד מול  סוללה של עורכי די

אמצעי תקשורת ובעיקר מול התנהלות בלתי ברורה שלא נאמר תמוהה של משרד 

 המשפטים. 

כולו לטובת המדינה נשפט על ידי התקשורת דווקא אני, האזרח שנתן את כל 

והציבור מבלי שאף גורם מוסמך יקרא לי ויאמר לי מהן "החשדות כלפי". אינני 

יכול להשלים עם התנהלותה של המערכת שהייתי חלק בלתי נפרד ממנה וכעת 

מגלגלת אותי ואת משפחתי בזפת ונוצות. זעקתי בגרון ניחר, זמנו אותי לבדיקה, 

שאדרש להתייחס לכל טענה, אם קיימת כזאת כלפי. אינני עוד  לחקירה, ככל

 .   !"די"של אדם שהוא אומר לעצמו  ובמשחק ולעומק צערי, ישנם רגעים בחיי

י, מסע של יבתוך זה חווה משפחתי, אשתי, ילדיי, אחי ואחיותיי, חבריי ופקוד

החלטה שטובה לי, לבני  ,והשמצות. החלטתי לקחת החלטה פיקודית עינויים

ובמיוחד לאזרחי המדינה. החלטתי לפרוש מהמשטרה  , למשטרת ישראלמשפחתי

פרקליט המדינה להעניק לאדם שכתב אישום חמור לולא לאפשר ליועמ"ש או 

בעבירות , האיש ששמו נקשר הואשהנות מעסקת טיעון שבה יתלוי על צווארו ל

ואתייצב לכל בירור  כיח את חפותיואיזכה להקלות. אם וכאשר אדרש   חמורות 

לקבל את ההחלטה הציבורית  על הרשויותבהחלטתי זו, אני מקל . שאקרא אליו

המסוכנת של שלטון החוק ואזרחי מדינת ישראל.  הסחיטההנדרשת ומונע בכך  

שיוגש כתב אישום חמור, בהתאם לטיוטה שהונחה זה כבר על שולחנו של ראוי 

 יאשיהו פינטו, יוגש לבית המשפט וזה יפסוק את דינו.פרקליט המדינה,  נגד הרב 

כקצין משטרה ומפקד בכיר אינני יכול להשלים עם מהלכים אלה שתוצאתם אי 

 העמדת עבריין לדין על פשעים חמורים ורבים.  
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אני הולך הביתה בציפייה, כפי שביקשתי היום בבוקר בשיחתי עם המפכ"ל רב 

ה יזמן אותי לפגישה במסגרתה הוא לממשלניצב יוחנן דנינו שהיועץ המשפטי 

ישמע ממני את האמת שלי. לא היה ולא נברא הכל השמצות ובדיות שאין בהם 

  וחצי דבר זולת סיפורי בדים ועמיםדבר 

 

לסיום לכם פקודיי וחבריי לדרך, אני מרגיש גאווה על התקופה שבה שירתתי את 

יות שרכשתי ממפקדיי ומקצוערבה אזרחי המדינה, עשיתי זאת עם מוטיבציה 

יוחנן דנינו. הם היו ו נישקילאורך השנים אסף חפץ, אליק רון, שלמה אהרו

המודל לחיקוי ולאורך כל שנות חיי כמו גם הוריי ז"ל,   הם אלה שתמיד ליוו 

אותי כל חיי והיו גאים לראות את בנם מטפס בסולם הדרגות ואני גאוותם. 

         והעמידה האיתנה בתקופה זו. תמיכה לרעייתי, לילדיי ולמשפחתי תודה על ה

לקציני ולשוטרי משטרת ישראל, אני מבקש שתמשיכו לשמור על שלטון החוק,  

אמצא הגונה  ולשרת נאמנה את אזרחי המדינה. אני ו להיות משטרה מקצועית

 בדרכי כפי שנהגתי לעשות לאורך כל שנותיי.     את דרכי להוסיף ולשרת את הציבור
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