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 כ"ט כסלו תשפ"א שלישי יום
 2020דצמבר  15                                                                                                                            

 
 
 

 שוטרים ושוטרות, מפקדים ומפקדות יקרים,
 
 

על כוונתו למנות את ניצב קובי  ,אמיר אוחנהמר  ,השר לביטחון הפניםזמן קצר הודיעני לפני 

 ל משטרת ישראל."שבתאי למפכ

הצלחתו, הצלחת  -  שבתאיניצב חברי בקש למסור ברכת הצלחה כנה ואמיתית לא ,ראשית

 !הארגון כולו

בגופי הביטחון במדינת ישראל, בתחילה בצבא זכיתי לשרת  השנים האחרונות 40במהלך 

 ובהמשך במשטרת ישראל.

 ת ולהגןרמכריעות, לשהייתה לי הזכות לפקד על יחידות, להוביל שינויים, לקבל החלטות 

 , על אזרחי מדינת ישראל.יחד אתכם, שוטרים ומפקדים

 מפכ"ל.  מקום כממלאגון ים נתבקשתי להוביל את הארלפני כשנתי

כשאתם השוטרים  ,ירות אין קץבמסביצעתי אותה את המשימה בחרדת קודש וקיבלתי 

 וסגל הפיקוד של משטרת ישראל לצידי, אנשי מקצוע מהמעלה הראשונה.

מערכות בחירות עמוסות יצרים,  3אחת מהתקופות המורכבות שהיו, התמודדנו יחד עם 

רבות, מגפה בריאותית עולמית ועוד. כל זאת צפות שגבו חיי אדם, מחאות שריפות ענק, ה

לצד המשימה העיקרית והקבועה שלנו: שמירה על ביטחון הפנים והגנה על שלמות הרכוש 

 והנפש של אזרחי ישראל. 

 בכבוד רב !ו קצועיותבמ עם כל אלו התמודדנו

 לצלוח את האתגרים שהובאו לפתחנו.  ,ניסיון העבר אפשר לנו, מפקדים ושוטרים כאחד
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לצד האתגרים המוכרים, בתקופה האחרונה נאלצתי להתמודד גם עם אתגרים מסוג חדש, 

                                                               להתערבות בעבודת משטרת ישראל.  תניסיונו

 לה יד ! נתתימעורבות שאין לה מקום בארגון ולא 

עשיתי כל שלאל ידי על  ,חובת השמירה על עצמאות המשטרה. לכןעומדת כל העת לנגד עיני 

 ולהותיר את המשטרה נקייה מכל שיקול זר. אלומנת להדוף ניסיונות התערבות 

למנות מפכ"ל  שנתיים האחרונותכי ניתן היה במספר הזדמנויות במהלך ה ,סוד גלוי הוא

במשטרת ישראל קצינים בכירים רבים הראויים להמשיך ולהוביל את הארגון במינוי קבע. 

כי ההחלטה שלא למנות מפכ"ל קבע משך זמן כה ממושך,  נראה .בו יציבותובכוחם לייצר 

 לא הייתה נטולת שיקולים זרים.

ולמלא להמשיך בחרתי  ,מפכ"ל ועדייןממלא מקום כ בה שנתיים הן תקופה ארוכה לשמש

מתוך הבנה והכרה בגודל האחריות  זאת,. קבע לארגון מפכ"ל עד למינוי את התפקיד

ראשית עבור  .בתקופה לא יציבה זו , במיוחדותחושת השליחות בהובלת הארגון ובניהולו

 .הארגון, עבורכם השוטרים ועבור אזרחי מדינת ישראל

 שוטרים ומפקדים יקרים,

 .אצא לחופשה לקראת פרישתי מהארגוןבימים הקרובים 

כי בכל שעשיתי תמיד ראיתי את טובת הארגון  ,בנימה אישית אל כל אחת ואחד מכם אומר

 לפני טובתי האישית.והמדינה 

 אני מסיים את דרכי ממקום של אהבת הארגון ואנשיו.

 ! ומפקדיה שוטריה בהיותכםמדינת ישראל זכתה 

 תודה לכם על שירות משותף, כתף אל כתף.

 המשיכו לעשות חיל !

 שלכם,                                                                  

 ניצב                ,מוטי כהן 
 הכללי     המפקח    מ"מ  
 
 


