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שלום רב לעו"ד אלון סיון,
לשכת המשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים(,
 .1מכתבך מ 30-בינואר  2020המצ"ב ,הקובע שלאחר בחינת 7תלונות שלי )מ 14.6.18-ועד  (30.4.19לא נמצא חשד לפלילים בכל התלונות הללו ,מעלה כמה שאלות
מאוד כבדות:
 .2יש אי התאמה בין התשובות ששלחתם אלי בנגע לסטטוס הטיפול בתלונותיי .בתגובה מ 30.6.19-מוזכרים  5תלונות ,ואילו במכתב הטרי מ 30.1.20 -מוזכרים 7
תלונות.
מצ"ב  3מכתבי העדכון אלי ברצף ,זה אחר זה ,כך שקל לזהות את אי ההתאמה בין התשובות.
בכל מקרה ,המספר הנכון הוא  10תלונות )החסרות נמצאות בהמשך המייל וגם מצורפות שוב(.
 3אתר  Telecom Newsכמו כל אתר אינטרנט מודרני ,מפעיל בו זמנית כמה כלים למדידת תעבורה לאתר ומעקב אחרי התעבורה לאתר )כלומר :קליקים של קוראים( ,ושני
הכלים המרכזיים שמופעלים )בין יתר הכלים המופעלים בתחום הניטור של האתר( באתר הם גוגל אנליטיקס ו.Bitly-
ב 7-התלונות המוזכרות במכתבך אלי ,יש הפנייה ל 7-מאמרים ,שבהם יש עשרות לינקים ועשרות מסמכים תומכים ,המחוברים בלינקים במאמרים.
כלומר :כדי לקרא את  7תלונותיי ,היה צורך להקליק עשרות פעמים על כל תלונה ,כדי לקרא אותה ואת המסמכים הנלווים אליה.
אולם ,לא נרשמה אצלי כל תנועה של הקלקות מהכיוון שלכם ,בעת האחרונה ,או בכלל.
כלומר :ככל כנראה ,הגעתם להחלטה שאין פלילים בתלונותיי ,בלי לקרא בכלל את שלל הראיות ששלחתי אליכם ,בשנתיים שחלפו.
אני אשמח שתזימו את מה שכתבתי בשורה הקודמת ,אם תשלחו למשל לוג של הקליקים מהמחשב שבו קראו את תלונותיי )או מכמה מחשבים ,אם מספר אנשים קראו
את  7תלונותיי ,לרבות המסמכים הנלווים(.
באם עולה הטענה שהמידע הזה )לוג של תנועה לאינטרנט לאתר  ,Telecom Newsממחשבי הפרקליטות( הוא מידע רגיש וחסוי ,אני בהחלט מוכן להסתפק בהודעה של
בעל סמכות במרכז המחשבים של הפרקליטות ,שיאשר שלפי בדיקתו המקצועית את התעבורה ממחשבי הפרקליטות ,הייתה הקלקלה בכמות משמעותית ,ממחשבי
הפרקליטות לעניינים פליליים ,לכיוון של אתר  ,Telecom Newsמהמחשבים של אלו שעסקו ב 7 -תלונותיי ,בתקופה בה הם בדקו את תלונותיי.
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 .4יתרה מכך 7 .התלונות לא היו התלונות היחידות באותם זמנים ו\או בנושאים הללו והיו תלונות נוספות ומשלימות ,עם ראיות משלימות ,שמשום מה לא התייחסתם אליהן ובכלל
זה:
 סימוכין  60816מ) 2.10.18-מצ"ב( .במסמך זה יש את הראיות המרכזיות שמתייחסות לחלק מתלונות ההמשך.
 קיבלת אישור ממכם על קבלת התלונה הזו –  60816ואח"כ גם החלטה להעביר את התלונה לחקירת המשטרה – מצ"ב )אולם ,היא לא הגיעה מעולם למשטרה(
 סימוכין  65108מ) 5.7.19-מצ"ב(.
 סימוכין  65702מ) 6.8.19-מצ"ב(.
 .5לגבי חלק מהתלונות הללו ,גם הגשתי תלונה לשופט בדימ .רוזן )נת"מ( ,על טענה לניסיון להעלים את התלונות ואי שליחתם למשטרה ,ואף קיבלתי התייחסותו בשני מכתבים,
לאור טיפולו מולכם בנושא )מצ"ב(.
 .6כ"כ קיימתי התכתבות עם הפרקליטות לעניינים פליליים בנושאים הללו ,לאורך שנת ) 2019מצ"ב  3מיילים ,שהוחלפו בעניינים הללו עמכם(.
 .7לסיכום קצר :עולה הרושם שהחלטתם מראש או בדיעבד ,שכל מה שאני שולח ,לא צריך לקרא אותו ,ואפשר לקבל החלטות ולגנוז את הכל  -בלי לקרא.
 .8אודה לבדיקה חוזרת של החלטתכם ,לאור הבעיות העולות )לכאורה( מתשובתך.
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From: criminal-deputy [mailto:criminal-deputy@justice.gov.il]
Sent: Thursday, January 30, 2020 3:49 PM
To: aviw@telecomnews.co.il
Subject: פניותייך בנוגע לחשד לשחיתות במשרד התקשורת

,שלום
.מצ"ב מענה מלשכת המשנה הפלילי
,ב ב ר כ ה
לשכת המשנה הפלילי
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