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 טיפול בתיקי רוה"מ  -תלונה בעניין מנהלת מח"שהנדון:    
 
 

ולבקשתך   מהיום,  לפגישתנו  לכבודו  בהמשך  לפנות  מתכבד  הדברים הריני  את  כתב  על    ולעלות 

 כדלקמן: 

 : הקשורים לתיקים שבנדוןבמסגרת עבודתי במח"ש התנהלו מספר עניינים  .1

I.   של חוקר בלהב, ואי דיווח למח"ש במועדתיק בדיקה שעניינו חשד לניגוד עניינים-  

 . חיפוי של צמרת המשטרה בניסיון להסתיר את הדבר

II. בלהב  תיק רוה"מאופן חקירת מניעת בדיקה ב . 

 

   והעלמת חומר חקירה  ניגוד עניינםמניעת חקירת 

כל  )במח"ש התקבל דיווח מר' אח"מ באיחור של שנה וחצי, שעניינו חשד לניגוד עניינים   .2

 . (מצוי במח"ש ואינו ברשותישכולל מיילים וחוות דעת החומר המפורט 

  חוות דעת, לפיהן העניין מחייב חקירה, וכך המליץ מנהל מח"ש היוצא   2הוכנו במח"ש    .3

 .אורי כרמל

תפקידה, החומר המורכב והנפיץ הועבר לעיונה במייל  משמנהלת מח"ש הנכנסת החלה את   .4

 ובע"פ, הן על ידי הח"מ והן על ידי משה סעדה. 

 . הנפיץ מנהלת מח"ש עשתה כל אשר לאל ידה על מנת שלא לטפל בתיק .5

כי אינה מכירה את החומר )יש מייל מפורש(, ולאחר פניות רבות    ,כך מנהלת מח"ש גרסה .6

 החליטה לפעול.

, המסבירה מדוע נוכח חלוף הזמן יש לסגור  בחשאי  נת חוות דעת חדשה הכ  -אופן הפעולה   .7

לטפל חרף  וסירובה    והתנהלותה,  את התיק. דע עקא, חלוף הזמן מקורו במנהלת מח"ש

כמו כן, האשמות לפיהן אי הטיפול במועד קשור לח"מ )התיק נח על    הפניות בכתב ובע"פ.

 המדף...(. 

כי מדובר בחומר רלוונטי    מפורש,  במייל קרן    שלחמור מכך, הח"מ הסב את שימת ליבה   .8

כי החומר לא הועבר    ,. למותר לצייןבבית המשפט המחוזי בי"ם  המתנהל  בתיק המעונות

 לא לסנגורים. וממלא ,לעיון פרקליטות מחוז י"ם

מח"ש .9 שלישיים,    , מנהלת  לצדדים  חקירה  כחומר  להעביר  מחובתה  אשר  מידע  העלימה 

 ת.  וחמור מכך לגורמים בפרקליטו

 

 

 

 



 

 מניעת בדיקה באופן חקירת תיק רוה"מ בלהב. 

איש משטרה המקורב    לח"מפנה  לעיל,  בד בבד עם הרצון להימנע מלטפל בחומר הנפיץ   .10

 רוה"מ.   לתיקי

הבהיר .11 פלילית  , האחרון  אינו מעורב בביצוע עבירה  על    ,כי  המצביע  מידע  בידיעתו  אולם 

 בפלילים. לדידו גובלות אשר חקירות פסולות ע  ביצו

והוא לא יהיה מעורב   , באופן אנונימי  למח"שביקש להיפגש בתנאי שהמידע יימסר  שוטר ה .12

 כל חלקו מסתכם בידיעה על עבירות לכאורה. כן ש

מח"ש.   .13 למנהלת  אותי  הפנה  סעדה  הקמ"ן.  נבות  עומרי  את  וידעתי  סעדה  למשה  פניתי 

אין להתעסק עם תיקי    כאשר לדידה,   ,קבלת המידעלהפגישה  קיום  מנהלת מח"ש אסרה על  

 רוה"מ, מדובר באיש משטרה, ולפיכך שיפנה רשמית למח"ש והעניין יטופל.

פורסם לימים בתקשורת  לכאורה  מעולם לא התקבלה. העניין  כאמור  למותר לציין כי פניה   .14

 במסגרת העברת חומרי החקירה לסנגורים.

דיעה הברורה על אם בכך לא די, מנהלת מח"ש פרסמה הודעת דוברות שיקרית, חרף הי .15

ודוק,   ועידה.  בשיחת  וסעדה  הח"מ  ידי  על  מח"ש  לדוברת  המפורשת  והאמירה  המידע 

 הדוברת הוזהרה שלא לשקר בעניין. 

במסגרת התנהלות נפסדת זאת, במזיד מנהלת מח"ש הוציאה הודעת דוברות שקרית ולא   .16

 העבירה את המידע לגורמי הפרקליטות. 

וק. המודיעין בהמצאת  יתרה מכך, מנהלת מח"ש   .17 האשימה את הח"מ, סגן מנהל מח"ש 

 דברים שלא היו ולא נבראו, כאשר מנהלת מח"ש מחפה על שקריה ומחדליה. 

 

  

 בברכה,         
 דובי שרצר         


