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TelecomNews

:מאת TelecomNews <AviW@telecomnews.co.il<
:נשלח 15:27 2019מרץ  22שישי יום
:אל ')state-attorney@justice.gov.il(פרקליטות המדינה '
:נושא FW :ד דנה נויפלד"שאלה בעניין החקירה בעניינה של עו
:קבצים מצורפים  Tluna Danba Noifeld Nigud Inyanim.pdf

:חשיבות גבוהה

 שלום רב ושובע טוב,
  (!). 2018בנובמבר  12מאז מתשובת המשטרה הנמצאת כאן למטה עולה שבניגוד לכתוב במצ"ב, החומר עדיין בפרקליטות, 

  יש הסבר לעיכוב הממושך הזה? מתי זה יועבר לחקירה כמו שנכתב במצ"ב?
  בברכה

  אבי וייס
  
 

From: דוברות משטרת ישראל [mailto:dovrut@police.gov.il]  
Sent: Friday, March 22, 2019 1:03 PM 
To: aviw@telecomnews.co.il 
Subject: RE: שאלה בעניין החקירה בעניינה של עו"ד דנה נויפלד 

 
  שלום רב,

  
  למענה לפנייתך יש לפנות לפרקליטות שכן התיק ברשותם.

  
  בברכה,

 דוברות משטרת ישראל
 

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Friday, March 22, 2019 7:11 AM 
To: ''דוברות משטרת ישראל  <dovrut@police.gov.il> 
Cc: ''פרקליט המדינה  <state-attorney@justice.gov.il> 
Subject: שאלה בעניין החקירה בעניינה של עו"ד דנה נויפלד 

 
 סוף שבוע טוב,

 (ועוד כמה שקשורים אליה). דנה נויפלד"ב, פרקליט המדינה (פלילי) החליט לפתוח בחקירה פלילית כנגד עו"ד על פי המצ
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 ?האם היה סיכום חקירה בעניין זה ומה קרה עם הנושא? בכלל נפתחה חקירה? החקירהמה קרה עם 
  בברכה

 אבי וייס
 

 
Avi Weiss, M.Sc. 
Editor-in-Chief 
TelecomNews 
Israel High-Tech News 
AviW@TelecomNews.co.il 
972-54-4660805 
Web: www.TelecomNews.co.il 
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TelecomNews

:מאת TelecomNews <AviW@telecomnews.co.il>
:נשלח 07:39 2019אפריל  14ראשון יום
:אל פרקליטות המדינה' (state-attorney@justice.gov.il)'
:נושא RE: ד דנה נויפלד"שאלה בעניין החקירה בעניינה של עו

 תזכורת
   047-99-2018-024704המדובר במסמך 

  .2-10.18 -מ 60816בתגובה לפנייתי סימוכין   004-99-2018-018087 -זאת, בהמשך ל
  בברכה

  אבי
 

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Friday, March 22, 2019 3:27 PM 
To: 'פרקליטות המדינה (state-attorney@justice.gov.il)' 
Subject: FW: שאלה בעניין החקירה בעניינה של עו"ד דנה נויפלד 
Importance: High 

 
 שלום רב ושובע טוב,

 (!). 2018בנובמבר  12מאז מתשובת המשטרה הנמצאת כאן למטה עולה שבניגוד לכתוב במצ"ב, החומר עדיין בפרקליטות, 
  זה? מתי זה יועבר לחקירה כמו שנכתב במצ"ב?יש הסבר לעיכוב הממושך ה

  בברכה
  אבי וייס

  
  

From: דוברות משטרת ישראל [mailto:dovrut@police.gov.il]  
Sent: Friday, March 22, 2019 1:03 PM 
To: aviw@telecomnews.co.il 
Subject: RE: שאלה בעניין החקירה בעניינה של עו"ד דנה נויפלד 

 
  שלום רב,

  
  נייתך יש לפנות לפרקליטות שכן התיק ברשותם.למענה לפ

  
  בברכה,

 דוברות משטרת ישראל
 



2

From: TelecomNews [mailto:AviW@telecomnews.co.il]  
Sent: Friday, March 22, 2019 7:11 AM 
To: ''דוברות משטרת ישראל  <dovrut@police.gov.il> 
Cc: ''פרקליט המדינה  <state-attorney@justice.gov.il> 
Subject: שאלה בעניין החקירה בעניינה של עו"ד דנה נויפלד 

  
 סוף שבוע טוב,

 (ועוד כמה שקשורים אליה). דנה נויפלדעל פי המצ"ב, פרקליט המדינה (פלילי) החליט לפתוח בחקירה פלילית כנגד עו"ד 
 ?האם היה סיכום חקירה בעניין זה ומה קרה עם הנושא? בכלל נפתחה חקירה? החקירהמה קרה עם 

 בברכה
  אבי וייס

 

 
Avi Weiss, M.Sc. 
Editor-in-Chief 
TelecomNews 
Israel High-Tech News 
AviW@TelecomNews.co.il 
972-54-4660805 
Web: www.TelecomNews.co.il 
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TelecomNews

:מאת TelecomNews <AviW@telecomnews.co.il<
:נשלח 22:53 2019אפריל  30שלישי יום
:אל 'פרקליט המדינה'
:נושא RE :ד דנה נויפלד"שאלה בעניין החקירה בעניינה של עו

:חשיבות גבוהה

 תזכורת
  בברכה

  אבי
 
  

   047-99-2018-024704המדובר במסמך 
  .2-10.18 -מ 60816בתגובה לפנייתי סימוכין   004-99-2018-018087 -זאת, בהמשך ל

  

From: פרקליט המדינה [mailto:state-attorney@justice.gov.il]  
Sent: Sunday, April 14, 2019 7:41 AM 
To: TelecomNews 
Subject: RE: שאלה בעניין החקירה בעניינה של עו"ד דנה נויפלד 

 
 שלום וברכה,

  
ה. י לאשר בתודה ובברכה את קבלת הדוא"ל אשר שלחתם ללשכת פרקליט המדי   הרי

ים על כך. ו עבר לטיפול ולתגובת הגורמים הממו   תוכ
   

יה יתקבל בהקדם. ה לפ   מע
   
   

  בברכה, 
   

  לשכת פרקליט המדינה
  02-6467006פקס:     02-6466688טלפון: 

__________________________  

              פרקליטות המדינה
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