
נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות (נת''ם) 
משרד המשפטים 

נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, משרד המשפטים 
ת.ד. 29216 מיקוד 6129102 תל אביב טלפון: 03-5112777 פקס: 02-6467928 

Nabtam@justice.gov.il : דואר אלקטרוני

עמוד 1 מתוך 2

ל' בסיון,  התשע''ט
        03 ביולי, 2019
מספר תלונה: 269/19

לכבוד 

il.co.telecomnews@aviw :מר אברהם וייס, בדוא"ל

שלום רב,

הנדון: מכתבך מיום 25.6.2019
סימוכין: החלטתי מיום 25.06.2019

             תלונתך מיום 12.5.2019

במכתבך שבנדון טענת כי נפלה אי הבנה באשר למהות תלונתך מיום 12.5.2019,  .1

מושא החלטתי שבסימוכין. לדבריך, תלונתך התייחסה רק לאי פתיחה בחקירה על 

ידי משטרת ישראל, אף שהתקבלה החלטה של פרקליט המדינה לפתוח בחקירה 

פלילית ביום 12.11.2018, ולא לשיהוי בקבלת מענה מהפרקליטות. עוד טענת, כי 

חרף ההחלטה הנזכרת לא הועבר החומר הראייתי מהפרקליטות לידי המשטרה, 

בשל מה שלדבריך הינו נסיון ברור "לטייח" חקירה ולהעלים אותה, ועניין זה הוא 

שמטריד אותך.

בעקבות מכתבך שבנדון שבתי ועיינתי בתלונתך שבסימוכין על כלל נספחיה ולא  .2

מצאתי כי יש בסיס לטענתך, כי חרף החלטת פרקליט המדינה על פתיחה בחקירה 

זו לא בוצעה על ידי משטרת ישראל. 

עיון בנספחים לתלונתך שבסימוכין מלמד, כי אינם כוללים החלטה של פרקליט  .3

המדינה, המורה על פתיחה בחקירה פלילית בעניינים המועלים בתלונה, אלא מכתב 

מטעם מנהלת לשכת פרקליט המדינה, מיום 12.11.2018, ולפיו פנייתך "הועברה 

לטיפול ראש אגף לחקירות במשטרת ישראל ".

נוכח הנטען בתלונתך שבסימוכין ולאור תכתובות הדוא"ל שצורפו אליה, במסגרתן  .4

הינך מלין על אי קבלת מענה לפניותיך השונות לפרקליטות המדינה (מענה שהתקבל 

לבסוף עקב הגשת תלונתך אלינו),  עמדה סוגיה זו במרכז החלטתי שבסימוכין.
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כאמור בהחלטתי שבסימוכין, בעקבות פנייתנו לקבלת התייחסות פרקליט המדינה  .5

לתלונתך שבסימוכין, נשלח אליך, ביום 19.6.2019, מכתב מלשכת המשנה לפרקליט 

המדינה (עניינים פליליים), ולפיו פניותיך עודן מצויות בבירור, וטרם התקבלה כל 

החלטה בעניינן. עוד הובהר במכתב כי לאחר גיבוש החלטה תעודכן בהתאם.

לא מצאתי כי החלטתי שבסימוכין ניתנה בשל אי הבנת תלונתך שבסימוכין כדבעי  .6

ומשכך אין בידי לקבל את הנטען במכתבך שבנדון.

כאמור בהחלטתי שבסימוכין, שערי הנציבות פתוחים בפניך ככל שתמצא לנכון  .7

לשוב ולפנות אלינו.

בכבוד רב,

דוד רוזן, נציב
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