
Sent: Friday, October 23, 2015 9:00 AM
To: Sarat Mishpatim
Subject: -ExtemamaiHniJir??^^ משרה ונושאי המשפס ממערכת שנפגעו לאזרחי□ לאפשר בקשה
. ארבל עדנה

שקד איילת המשפטים לשרת שלום . 
פלמור אמי המשרד מנכ״לית אל .

בבחירתך. לתמוך ובאנו המשפטים בשרת לכהן נבחרת כי כשנודע מייד 2015 ביוני 08 שבת במוצאי ביתך מול נפגשנו לך כזכור

 של לבדיקתו העניין את והעברת ארבל עדנה דאז המדינה פרקליטת של 2.5 בהנחייה בטיפול כבר שהתחלת חגיגית לנו הבטחת
המדינה. פרקליט

 ארבל עדנה וביניהם - הציבורי" בשרות משרה של"נושאי השמצות למניעת הוועדה לראשות ארבל עדנה את דווקא מינית שכך, אף
מובהק. אינטרסים ניגוד כאן שיש אף - עצמה

דבר! להן שיאונה מבלי במשטרה שווא תלונות ספור אין להגיש אישה לכל מאפשרת 2.5 הנחייה להזכירך,

כדי למשטרה בדרכם לב דום חטפו חלקם דוהתאב חלקם מנך, פגעונ גירושין בהליכי אבות אלפי
^ השונא תלונת את לבטל ■ ■ ן י ם ד ג נ

 אותו! שקראתי מבלי כולל גירושים הסכם על אותי החתים הרבני הדין בית עת לכך, קרוב הייתי עצמי אני ואף

| נגד המשפטים למשרד שהגשתי בתלונה בידיכם, נמצא הרבני הדין בבית שהיה מה של תייעור | ^ ^ ^ ץ ; ע ו ט  |0ה

ארבל. בוועדת להעיד כדי הפייסבוק דף דרך המשפטים למשרד פניתי

 בלבד. אינטרנט אתר דרך או פקס' באמצעות אליה לפנות לאזרחים קוראת הוועדה בה תמונה לי מסר המשפטים משרד
!,מייל לא וגם טלפון לא זו לוועדה אין

 תקין... לא הפקס שגם משום נכשל, הוועדה עם קשר ליצור שלי ניסיון כל
הוועדה!.. של האינטרנט דף את לפתוח ניתן לא וגם

זאת? לעשות ממנו נמנע אך - אליה לפנות נקרא הציבור בה המשפטים, משרד של וועדה שקמה ייתכן איך לדעת אבקש כך, אם

 הפקס', וגם מייל', אין טלפון, אין
!!זמינים! אינם האינטרנט אתר וגם

למענה. כה עד זכיתי לא -אך המשפטים ולמשרד המשפטים לשרת הפייס דף באמצעות פניתי

 נפגעי לאזרחים, ותאפשר ארבל, לוועדת האזרחים של הבקשות הגשת מועד את תדחה המשפטים שרת כי אבקש האמור לאור
 הפנייה כי לוודא ניתן בו וטלפון email וגם אינטרנט, פקס, האמצעים: בכל ארבל לוועדת לפנות - הציבורי" בשרות משרה "נושאי

המשפטים. במשרד התקבלה

1



 שחלקם קורבנות הם אבות שאלפי משום הוועדה, לראשות ארבל עדנה של מינוייה פסילת את אבקש האינטרסים ניגוד בשל כן כמו
ארבל. עדנה המדינה פרקליטת של 2.5 הנחייה בשל בחייהם, שילמו

ארבל' לוועדת יועבר המשפטים שרת של המייל באמצעות ארבל לוועדת פנייתי כי אבקש במקביל

רבה, תודה

שלי, Samsmig Gaiaxy-;r ממיאוטפון נשלח


