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 692/20מספר תלונה: 

 

 תמצית החלטה

אוימה על ידי שוטרים לעיני ילדיה,  אזרחית נורמטיבית, עורכת דין דתיה ושומרת שבת,

, על לא עוול במשטרה נפתח נגדה תיקו, נחקרה משטרההלתחנת בניידת וסעה בשבת ה

  בכפה

הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה בנוגע על התנהלות משטרת ישראל, עורך דין הלין 

לבית כנסת הסמוך למקום מגוריה במהלך יום עורכת דין  צעדה לאירוע, אשר במהלכו

את , סיננה היא לעברו יועץ המשפטי לממשלהשבת, ומשדרכה הצטלבה בדרכו של ה

 המילים 'פרשת משפטים, בושה'.

עוכבה ואוימה לעיני ילדיה, כי בעקבות כך, ניידת משטרה הוזעקה למקום ועורכת הדין 

ירה לשוטרים כי לא הסב . עורכת הדיןלניידת תיעצר ותאזק באופן מיידי אם לא תעלה

הוסעה אך הדבר לא הואיל והיא היא שומרת שבת עברה כל עבירה וציינה בפניהם, כי 

, אשר שם נחקרה באזהרה, נלקחו טביעות אצבעותיה ונפתח נגדה תיק ,לתחנת המשטרה

 לפרקליטות והטיפול בו התעכב משך חודשים רבים. הועבר

, כי העיכוב בטיפול בתיק נגרם עקב תקלה טכנית פרקליטת המחוז בהתייחסותה, ציינה

כפיילוט להעברת תיקים המשטרה בממשק הדיגיטלי, אשר הופעל על ידי תחנת 

ת כן, עם חשיפ-כמו לפרקליטות ולאור ריבוי תקלות, הוחלט על הפסקת השימוש בו.

המקרה, ביקשה היא כי התיק יושב מהמשטרה לפרקליטות, ומשהובא התיק לפתחה, 

הורתה היא על גניזתו בעילה של 'היעדר עבירה פלילית' והודעה על כך נמסרה לעורכת 

 הדין.

באשר לטענות נגד היועץ המשפטי לממשלה ופרקליטות בהחלטתו, קבע הנציב, כי 

המדינה, הרי שהיועץ המשפטי לממשלה הבהיר בהתייחסותו, כי הוא לא הגיש תלונה 

נגד עורכת הדין, לא התבקש למסור עדות ולא היה מעורב כלל בטיפול באירוע, אשר בוצע 

 על ידי המשטרה והפרקליטות כאמור. 

 .מוצדקתה נמצאה כי התלונ ,הנציב קבע בהחלטתו
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מדובר בתיק דיגיטלי לגניזה שבמוקדו אזרחית נורמטיבית, המצפה לסגירת תיק 

 המשטרה שנפתח בעניינה על לא עוול בכפה.

תקלה אחת  תקלה טכנית בממשק הדיגיטלי להעברת תיקים, שלבכאמור, העיכוב נגרם 

 . האמורהשימוש בממשק הדיגיטלי מיני רבות, שבעקבותיהן, הופסק, בשלב זה, 

הציפה מכשלה שלפיה הפרקליטות, לאחר קבלת התיק בממשק  התלונהעם זאת, 

הדיגיטלי, השיבה אותו למשטרה לצורך השלמת מסמכים ובכל העת הזו, שכאמור, 

נפרסה על פני חודשים ארוכים, נתייצגה הפרקליטות כמי שדוממת על מקומה ונסתם 

 הגולל על טיפולה.

פני המשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים( לבחון ל מצא הנציב להמליץהילכך, 

 הנושא ולקבוע נהלים מחייבים שיהא בהם למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד.

בהתאם לא נדרש להתנהלות המשטרה במקרה זה מאחר שעוד מצא הנציב לציין, כי 

בשבת ת זו אינה חוסה בצל ביקורת הנציבות. עם זאת, הובלת אזרחית נורמטיבילחוק, 

כשלא עשתה לתחנת משטרה ברכב משטרתי, בעקבות התבטאות מותרת בהחלט ובוודאי 

 דבר וחצי דבר בניגוד לחוק הינה התנהלות המחייבת תיקון והפקת לקחים. 

 הנושא למ"מ המפקח הכללי לכל טיפול שיימצא לנכון.הנציב את  ריהילכך, העב
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