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  התלונה מדברת בעד עצמה.
  
  

  התחל הודעה מועברת:

  >sinai libal >sinai_libal@hotmail.com מאת:
   GMT +3 8:04:58בשעה  2020ביוני  9 תאריך:

  >attorney@justice.gov.il-state> "attorney@justice.gov.il-state" אל:
  >pniyot@justice.gov.il> "pniyot@justice.gov.il" עותק:
  pdfאיזנשטיין שלום תל אביב.-תלונה כנגד פרקליטת מחוז תל אביב פלילי בעניין המפורט בהליך ליבל נ' גז נושא:

  
  פניות הציבור במשרד המשפטים

   או תעבירו מייל רלוונטי להעברה). נא העבירו עותק מפנייתי לכבוד היועמ״ש (ואשרו העברה. 
  

  מ״מ פרקליט המדינה
   אדוני

   מרת שלך ?!* ככה במש
    איגוד עובדות מבעלי תפקידים שונים). -שמסמכי התלונה מפורטים בהמרצת הפתיחה (שעניינה טכני במהותו  -במחובר קובץ התלונה 

  
  בקליפת האגוז:

   . אזרחים נפגעו מפרשת איקיוטק 100,000- א. כ
   ם לדין בעבירות מסוג פשעלאחר חקירה המליצה להעמיד  ב. המשטרה השקיעה ים משאבים בחקירת החשודים. 

   אחרי שלוש שנים החליטה להעמיד לדין את עו״ד נועם קוריס (ובן אופק) בכפוף לשימוע והעבירה כתב חשדות. - הפרקליטות ג. 
   . 2018שימוע נערך במאי  ד. 

  , על ידי מאן דהו, ללא המלצות או כיוון להמשך. יש תרשומת פנימית בכתב יד שקשה לקרוא, באיזה שהוא שלב, באיזה שהוא תאריך ה. אין החלטה בשימוע. 
  .. מכתב הגונז את כל תיקי החקירה כנגד עו״ד נועם קוריס.28.10.2019ו. יש מכתב מלשכת פרקליטת מחוז תל אביב לעו״ד (בוטיק שהיה פעיל בלשכת עורכי הדין) מיום 

   נועם קוריס פרסם אותו. ראה במחובר.  כד תשובה פשוטה.  מכתב שפרקליטת המחוז תוהה כיצד הגיע למתלונן. 
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  ז. לא יצאה הודעה לציבור על גניזת כל התיקים כנגד עו״ד נועם קוריס (כאמור התיקים נגנזו לפני שיש החלטה בשימוע).
  

   העובדות מתוארות בהליך ליבל נגד גז איזנשטיין (שלום ת״א) שבמחובר
  

    נכון צודק וראוי כי תנחה על בדיקת הטענות. 
  יש בכך גם עניין ציבורי וקונקרטי.

  
  ככה* נסגר תיק פשע בפרשה שהסעירה את המדינה מתאדה במשמרת שלך ?!  
  

   בכתב בתביעה) 6( נספח  7.6.20כמפורט במכתב נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות מיום  - * ככה 
  בכבוד רב
   סיני ליבל


