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 253/19מספרי תלונות: 
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73/20 

 
 תמצית החלטה

 

העלה שרשרת כשלים בהתנהלות הפרקליטות בפרשת הונאה רחבת היקף,  תלונותבירור 

 שיש בה כדי לפגוע באמון הציבור ולהעמיד מתלוננים בפני שוקת שבורה.

שעוררה סערה בפרשת הונאה  הפרקליטותה של התנהלותנגד  בפני הנציבות הלין פונה

 עבירות במיליוני שקלים כלפי עשרות אלפי מתלוננים. לכאורה בוצעובמסגרתה , ציבורית

 .בירור התלונה העלה תמונה מטרידה לא מעט באשר לאופן הטיפול בתיק, כפי שיפורט להלן

 

  – הימשכות ההליכים

עלה במהלך בירור טענת הפונה בדבר אי קבלת החלטה בעניינו של אחד החשודים בפרשה, 

מחמש , והיה מצוי בטיפולה זה למעלה 2013כי התיק הועבר לטיפול הפרקליטות בנובמבר 

   חודשים בהשלמות חקירה. 30-כ , מתוכןוחצי שנים

 סבוכה ובעלתמדובר בתיק מורכב, אשר כלל חקירה כי  ,מסרה בהתייחסותההפרקליטות 

, התיק בשל נסיבותיו המיוחדות , וכירשויות נוספותשל הן המשטרה ושל הן  נרחב היקף

  . נשלח להשלמות חקירה ארוכות

כדי לפגוע בה יש הליכים שאינה סבירה, ו תמדובר בהימשכוכי  ,עניין זהבהנציב קבע 

 ,המשפטיים עליהם יוחלט בסופו של יום, ולא פחות חשובפגיעה לא מבוטלת בהליכים 

לא נכון להשלים עם מצב דברים, לפיו טיפול בתיק לפגוע באמון הציבור ברשויות החוק. 

לא ספר שנים בין רשויות אכיפת החוק, וחקירה ובהמשך ההכרעה בו, ישתרכו לאורך מ

  .מדובר בגזירת מצב ללא מענה

 

 – בדבר גניזת התיקהמתלוננים עדכון  היעדר

  .בהחלטת הפרקליטות לגנוז תיק החקירה המתלוננים לא עודכנוהפונה כי  עוד טען
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 אחד החשודיםהודעת עדכון למתלוננים משום שעניינו של  לטענת הפרקליטות לא נשלחה

רק לאחר  ולאור ריבוי המתלוננים בתיק, מצאה הפרקליטות לעדכנםבפרשה טרם הוכרע, 

 בפרשה.ים חשודכל ה של םקבלת ההחלטה בעניינ

 .מוצדקת תלונהמצא את ההנציב 

קבע, כי משנתקבלה ההחלטה בעניינו של חשוד אחד, מוחוור כי היה על הנציב 

הפרקליטות לשלוח את הודעת הסגירה, לא רק לבא כוחו של החשוד, אלא גם למתלוננים 

המעוגנת עלי חוק להגיש  בה כדי לפגוע בזכותםהימנעות מעדכון המתלוננים יש  בפרשה.

 . ערר על החלטת הסגירה בזמן אמת

נוכח האמור, הנציב הביא הנושא בפני המשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים( על 

שגם במקרים בהם קיימים מתלוננים רבים ו/או מספר  כך ,מנת להעמיד הלכה על מכונה

נגד כל חשוד מיד עם קבלת ההחלטה בעניינו, הן  חשודים, תימסר הודעה על סגירת תיק

 . לחשוד והן למתלונן

 

  – היעדר תיעוד ההחלטה בשימוע

  .של החשוד שנגדו נסגר התיק היעדר תיעוד ההחלטה בשימועעל הלין עוד הפונה 

כי השימוע שנערך לחשוד תועד באופן הלוקה בחסר, בלשון המעטה. בבירור התלונה עלה, 

בכתב יד הקשה לקריאה, ונעדרו ממנה פרטים רבים ומהותיים. כך התרשומת נרשמה 

למשל, לא ניתן היה ללמוד הימנה מועד עריכת הרישום, הנוכחים בשימוע, הסיכום ו/או 

לטה, שמו ההחלטה שנתקבלה ותמצית נימוקיה, הגורם המחליט ומועד קבלת ההח

 והנחיות לגבי המשך הטיפול בתיק.  וחתימתו של עורך הרישום

הנציב קבע בהחלטתו, כי התרשומת אינה מתיישבת, כל עיקר, עם הנחיית פרקליט 

בעלת חשיבות רבה, הן לשם סיוע השימוע את הליך לתעד לרשום וחובה ה. המדינה

בעבודת הפרקליט והן למערכת כולה, אך לא רק, כי אם גם, על מנת שתתאפשר בקרה 

 . פנימית וחיצונית

להשלים עמו, ויש בהתנהלות זו כדי להעמיד המעוניין להשיג מדובר בכשל חמור, אשר אין 

 .ולערור על ההחלטה לסגור את התיק בעקבות השימוע, בפני שוקת שבורה

 .מוצדקת תלונההנציב את ההילכך, מצא 
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בהתאם לסמכותו בחוק, המליץ למשנה לפרקליט המדינה, לעשות בכוחו כדי למנוע 

 .ניעת הישנות מקרים דומים בעתידהתנהלות שכזו בפרקליטויות השונות למ

 

  – השימוע למתלונן תחלטנימוקי המסירת עיקרי 

האם נכון להביא לשינוי שיטת העבודה  – , שעניינהשאלה עקרונית ףהתלונה הציבירור 

 הנהוגה בפרקליטות, כך שעיקרי ההחלטה בשימוע ימסרו למתלונן. 

 , הטלת חובה כאמור, תהווה נטל בלתי סביר, שאין לה מקום. פרקליטותאליבא ד

כי מדובר במידע ששכיחות הינו מהותי ביותר למתלונן ושומה על הפרקליטות, הנציב קבע, 

  .חרף המטלה שאינה מבוטלת, למסור עיקרי נימוקי ההחלטה בכתב

 יבותהפרקליטות קיבלה בעבר את המלצת הנציב, אשר ניתנה בתלונה שנתבררה בנצ

, לפיה הפרקליטות תמסור למתלונן, המבקש לערור על החלטה לסגור תיק, את [429/18]

עיקרי הנימוקים בכתב. בעקבות ההמלצה האמורה, תוקנו הנחיות פרקליט המדינה 

 ננו. דברים אלה יפים גם לעניי .העוסקות בכך

, )עניינים פליליים( בהתאם לסמכותו בחוק, המליץ הנציב למשנה לפרקליט המדינה

לעשות בכוחו כי תיקון ההנחיות כאמור, לא יוותר עלי דף, ובמקרים בהם מתלונן מבקש 

לערור על החלטת סגירת התיק, בין אם בעקבות שימוע ובין אם לאו, הפרקליטות תמסור 

  .למתלונן את עיקרי הנימוקים שעמדו בבסיס החלטת הסגירה, בכתב
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