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ה המשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים(, מר שלמ לשכתבלטיפול  נתקבלה שבנדוןפנייתך 

 , אשר מילא ידי להשיבך כדלקמן:למברגר

במענה הפנינו, בין היתר, לכך ה לשכתנו מענה לפנייתך בנושא זה. העביר 21.5.20ביום  .1

בדרך בה הועברו אלינו, לא עלה בידנו להבין מה הם החשדות למעשים  מעיון בדברים,ש"

 ."פליליים אליהם אתה מכוון

, העברת פניה חוזרת במסגרתה, הפנית לחלקים הרלוונטיים במאמר 25.5.20ביום בתגובה,  .2

 במקרה זה.  תשתית לפתיחה של חקירה פליליתאשר מבססים, לטענתך, 

באפשרותך לפנות ולהגיש תלונה מסודרת לפיה תנו עוד טענת, כי אינך מקבל את תשוב .3

וזאת, לאור העובדה ש"התלונות מוגשות נגד השר", ומשכך, אנחנו "הכתובת"  במשטרה

 לבירור ראשוני של העניין. 

מעיון בדברים, נראה כי בתלונה זו אתה מתמקד בשני עניינים הנוגעים במשרד התקשורת  .4

 או משמעתית. ומצדיקים לדעתך פתיחה בחקירה פלילית 
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על ידי משרד לוועדת הרבנים , הפנית לאירוע במסגרתו הועבר באשר לאירוע הראשון .5

על  רקע חסימת קו/קווים התקשורת מידע הנוגע לתלונתו של אזרח חרדי אשר פנה למשרד, 

לעמדתך, האירוע מצדיק פתיחה בהליך משמעתי ואף בחקירה פלילית, שכן  בבעלותו.

העברת המידע ללא הסכמתו מהווה פגיעה בשמו ובמעמדו של אדם בקהילה ממנה בה, 

 ולדברייך, אף מסכנת חייו. 

, נטען על ידך להסתרת מידע על ידי חברת פרנטר ו/או על ידי משרד באשר לאירוע השני .6

ביחס לכך שמשרד התקשורת העניק לכונס ה שפורסמה לציבור התקשורת בהמשך להודע

, לא ברור מה היו ךהנכסים עו"ד סול אישור להפעיל בעצמו אמצעי שליטה בחברה. לטענת

 השיקולים שהנחו את משרד התקשורת בהענקת אישור זה. 

לאחר בחינת הדברים ועיון בתלונה שהועברה על נספחיה, מצאנו כי אין בדברים שהועברו  .7

כדי לעורר חשד כלשהו נגד שר התקשורת לשעבר, מר דוד אמסלם, ומשכך, אין הדברים 

 דורשים בדיקה והתייחסות ראשונית של הפרקליטות. 

, וזאת מבלי להביע 29.5.20בתשובתנו מיום  4בהתאם לכך, אנו מפנים וחוזרים לסעיף  .8

 עמדה לגופם של דברים. 
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