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אישור זה נועד לצורכי בירורים בעניין התלונה בלבד.
חותמת יחידת המשטרה ________________________
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דף מידע לאחר הגשת תלונה
זה עתה סיימת להגיש את תלונתך בתחנת המשטרה ,להלן עדכון בדבר הליך הטיפול בתלונתך:
שלב א'
קבלת התלונה והעברת החומר לקצין החקירות.
שלב ב'
בחינת מכלול הראיות והשיקולים הרלוונטיים לתלונה ע"י קצין חקירות.
שלב ג'
 .1חקירה :החלטה לבצע הליכי חקירה אפשריים בתיק כגון :חקירת עדים ,איסוף ראיות וכיו"ב.
 .2סגירת התיק :ללא המשך טיפול או לאחר ביצוע פעולות חקירה )עבריין לא נודע  /חוסר עניין לציבור  /חוסר ראיות  /חוסר אשמה(.
במידה והוחלט על סגירת התיק ,הודעה על כך תשלח אליך לכתובת שנמסרה על ידך ובה הנימוקים להחלטת המשטרה לסגירת התיק.
ניתן להגיש ערר בכתב לקצין החקירות בתחנה לא יאוחר מ 30 -יום מרגע קבלת ההודעה.
שלב ד'
בסיום החקירה ,יועבר התיק לקצין הממונה לצורך קבלת החלטה בנוגע להמשך הטיפול בתיק ,לרבות העברה לתביעות/פרקליטות ו/או גניזה.
במקרים המתאימים התיק יועבר לבחינה של התביעות/פרקליטות לשם קבלת החלטה ,האם להמשיך בהליכי תביעה והעמדה לדין או לסגור את התיק.
גם במקרה זה תישלח אליך הודעה בדבר סגירת התיק וקיימת לך זכות ערעור על החלטה זו בפני הממונה על החקירה.
לתשומת ליבך:
ייתכן ובמהלך הטיפול בתלונתך יינקטו פעולות חקירה הדורשות זמן רב ,אנא התאזר/י בסבלנות.
שמור את טופס "אישור הגשת התלונה" והסיסמא שנמסרו לך לצורך ברורים.
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