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 מכובדיי, 

  

 תלונה בדבר התנהלות בלתי תקינה לכאורה של גורמים בפרקליטותהחלטה בעניין הנדון: 

 המדינה, במח"ש ובמשטרת ישראל בנוגע למספר עניינים

 

 ,פורסמו בכלי התקשורת, אשר פרטים שונים מתוכה בימים האחרונים התקבלה במשרדי תלונה

טות המדינה, הועלו שורה של טענות בדבר התנהלות בלתי תקינה לכאורה של גורמים בפרקליובה 

 במח"ש ובמשטרת ישראל בנוגע למספר עניינים. 

 

בעקבות קבלת התלונה קיימתי בימים האחרונים מספר התייעצויות עם הצוות המקצועי 

שבמשרדי לצורך בחינת דרכי הטיפול המתאימות לביקורת המדינה בקשר לנושאים המועלים 

ב דוחות 70במסגרת הדוח השנתי  2020 כי משרדי פרסם בשנה החולפת במאילציין, בתלונה. אבקש 

וכן בעניין מעצרים  ביקורת מערכתיים בעניין המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים

משרדי עוסק במטלות ביקורת מערכתיות הנוגעות  2020כי במסגרת תכנית העבודה לשנת פליליים ו

י האכיפה כלפי יוצאי אתיופיה, גורמהתנהלות בהן  לגופי האכיפה ולמייצגי המדינה בערכאות,

כי לחלק מהביקורות אציין, . ואכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה ליווי משפטי לפעולות חקירה

 האמורות יש זיקה, הגם שלא במישרין, לסוגיות המועלות בתלונה.

 



 

 

פרסם מבקר המדינה דוח ביקורת מיוחד בנושא הטיפול המערכתי  2017כי באפריל  ,עוד אציין

בעבירות שוטרים, בו הועלו ממצאים שונים על הטיפול בתלונות על עבירות שוטרים המתבצע על 

התקבל דיווח של משרד המשפטים על פעולותיו למעקב אחר  2017ידי מח"ש והמשטרה. באוגוסט 

 בדוח.  תיקון הליקויים שהועלו

לאחר שבחנתי את הדברים לעומקם ושקלתי היבטים שונים של הנושא, לרבות האתגרים 

שבפניהם ניצבת מערכת אכיפת החוק ובשים לב לחוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה 

על פיו תפקיד ביקורת המדינה על מייצגי המדינה בערכאות הינו במיקוד על ביקורת  ,בערכאות

רור פרטני אלא לכלול במסגרת תכנית העבודה של ילא פרטנית, החלטתי לא לקיים במערכתית ו

 משרדי לשנת העבודה הבאה ביקורת מעקב מערכתית בנושא הטיפול המערכתי בעבירות שוטרים.

 

הנני סבור, ובטוחני כי אמצא לכך הסכמה בקרבכם, כי בכל מערכת ציבורית, קיים צורך והכרח 

יקויים ולתקנם, שכן העשייה אינה מתקיימת ללא ביצוע שגיאות במעלה מתמיד לבדוק, לזהות ל

הדרך. הדבר תקף לגבי כלל משרתי הציבור בישראל, וכמובן אף לגבי המערכות בראשן אתם 

עלינו לקיים בקרות ובדיקות לצורך  עומדים, אשר אמונות על חקר האמת ועשיית הצדק במדינתנו.

שיפורם, על מנת שנוכל לטייב את פעילותינו, ובלבד שהדבר זיהוי הפגמים, תוך חתירה מתמדת ל

נעשה בשקיפות, ביסודיות, בשיח מכבד ובשים לב לאתגרים ולמכלול הנסיבות הרלוונטיות באותה 

 העת.

 

אשר על כן, הנחיתי את הגורמים המקצועיים במשרדי לכלול במסגרת תכנית העבודה של משרדי 

בעניין הטיפול המערכתי בעבירות שוטרים, יה מערכתית ביקורת מעקב בראבאה לשנת העבודה ה

 , משטרת ישראל ופרקליטות המדינה.מח"שאשר עתיד לבחון גם את ממשקי העבודה שבין 

 

החלטתי על שילוב הביקורת האמורה התקבלה בהתאמה למדיניות המקצועית עליה הודעתי לאחר 

עתיד, תוך התמקדות בהיבטים כניסתי לתפקיד בדבר עריכת ביקורת רלוונטית וצופה פני 

המערכתיים של עבודת המגזר הציבורי. כמו כן, אציין את החשיבות שאני מייחס למעקב אחר 

תיקון ליקויים שהועלו בדוחות עבר ועקרונות אלו ינחו, מטבע הדברים, את הצוות המקצועי 

 שיערוך את ביקורת המעקב. 

 



 

 

נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה  בשולי הדברים, אעדכן כי שוחחתי היום בנושא עם

ומסרתי לו כי מתוקף סמכותי החלטתי לבחון את הנושא  בערכאות, השופט )בדימוס( דוד רוזן,

בכללותו במסגרת ביקורת מערכתית, כפי שהבהרתי לעיל.  עוד סוכם, כי נושאים פרטניים ייבחנו 

 בחוק.על ידי הנציב רוזן בהתאם לשיקול דעתו ולסמכותו כמוגדר 

 

 

 

 בכבוד רב,

 
 מתניהו אנגלמן

 מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור                                                                                    

 

 

 :העתק

 השופט )בדימוס( דוד רוזן

 נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות

 


