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ומימון משפטי".

 .1ארדואן" :המוסלמים גילו את אמריקה"
631

 .2חשד לסחיטת ענק :עובדי מוקד לאומי
קארד איימו להפיץ 571
 .3בוקר גשום :הצפות ופקקים ברחבי הארץ
380

 .4לפיד :התקציב שלנו  -או בחירות

379

 .5אבו סנאן :סכסוך על כאפיות בבית הספר
שהסלים עקב קללות 359

בזכויות רפואיות-
לבנת פורן
לפרטים לחץ >>

]http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4591971,00.html[16/11/2014 13:16:50

 ynetהסוכנת הסמויה שתובעת את המשטרה" :הופקרתי ,השתמשו בי כחפץ משומש"  -חדשות

לראשונה בישראל

השקעה במניות של
חברות הייטק
פרטיות
Privetequity
נתניה מיישרת קו
עם תל אביב

עו"ד אלוני-סדובניק (צילום :אורית אלון )

秒 土地の価格査定

זירת הקניות

たった

超カンタン入力 無料オンライン査定 入力した住所の売却価格がスグ判る
sell.yeay.jp

מודעת google

לרכישה >>

דירות יוקרה על
החוף עם נוף
פנורמי לים
לפרטים לחץ>>

לפי כתב התביעה ,לאחר שהותקפה לכאורה השוטרת ,היא פנתה למחלקה לחקירות
שוטרים (מח"ש) שיסייעו לה ,אך אלה התנו את הטיפול בתלונתה בכך שתדווח על שחיתויות
אחרות במחוז .רק בעקבות פרסום דבר התביעה בגלי צה"ל עוכב הקצין לחקירה ובהמשך
נעצר .לאחר החקירה שוחרר אמש למעצר בית בתנאים מגבילים לחמישה ימים.

מובילאיי -מצילה
חיים

כתב התביעה מגולל התנהלות קשה מצד כל הממונים על הסוכנת הסמויה לשעבר ,שאף
פנתה ללשכת מפכ"ל המשטרה כדי לקבל הגנה דחופה על חייה ולטפל בתלונתה נגד הקצין.
בעקבות ההטרדות המיניות החוזרות ונשנות מהם סבלה החליטה להגיש את התפטרותה,
וכאשר אותו קצין הבין כי היא מתכוונת להתלונן נגדו איים עליה לחשוף אותה בפני
העבריינים אותם הפלילה .רק לאחר שאזרה כוח ביקשה לחזור לשירות המשטרה ,אשר כבר
לא רצתה אותה.

מתריעה מפני
סכנות ותאונות
דרכים
לפרטים לחצו
 ₪ 97לחודש
והפסקת לעשן!

מפגש אחד עם
עישון ,לא נגמלת-
לא שילמת
לפרטים >>

שובר לרשת אפרתה ₪ 50
עבור שובר בשווי ₪ 100

שואב אבק ROOMBA870
במשלוח חינם ו 36תשלומים!
לרכישה >>

מקבלים עד  30%הנחה
במקיף לרכב ומרגישים
בטוחים
להצעת מחיר >>

מגפי  Blundstoneדגמים
 561/585ב!₪ 449-
לרכישה >>

הפרשה של הסוכנת עלולה
להשפיע בעתיד על גיוס סוכנים
סמויים ,ובייחוד גיוס נשים
לשורות המשטרה .ואם לא די
בכך ,מעצרו של הקצין ,ששייך
למערך הבכיר של המודיעין
בדרום ,יוצר זעזוע במערכת
לאור העובדה כי מדובר בקצונה
מקצועית שההכשרה לתפקיד
היא בעייתית וארוכה .הדבר
יוצר חלל שעלול להשפיע על
המאבק בפשיעה בדרום.

חדש ב :ynet -השוו מאות
אתרי מלונות בלחיצה אחת!
לפרטים נוספים >>

מותגים גדולים במחירים
קטנים הזמן עכשיו!
להזמנות>>

ממח"ש נמסר בתגובה כי "בכל
הנוגע לטענות בעניין חקירת
מח"ש ,לפני כשנה מסרה
המתלוננת גרסה במחלקה
לחקירות שוטרים ומטעמים הקשורים לפרטיותה ושלא נוכל לפרט לא נפתחה חקירה ,אם כי
מח"ש המשיכה לעקוב אחר השינויים באותן נסיבות .לאחרונה ,עם שינוי בנסיבות העניין,
פנתה מח"ש שוב למתלוננת והודיעה לה כי בכוונתה לחדש את פעילותה בקשר לתלונה.
מעבר לכך ומשיקולי חקירה לא נוכל להרחיב".
לפנייה לכתב/ת
שלחו כתבה
תגיות

מח"ש

הרשמה לניוזלטר

עשו מנוי לעיתון שתף ב-

שתף ב-

שתף ב-

משטרה

אולי יעניין אותך גם

]http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4591971,00.html[16/11/2014 13:16:50

 ynetהסוכנת הסמויה שתובעת את המשטרה" :הופקרתי ,השתמשו בי כחפץ משומש"  -חדשות

Recommended by

קישורים ממומנים

מחפש דירה למכירה?
עם מנגנון החיפוש החדש של יד 2מחפשים על גבי מפה בנוחות ובקלות!
www.yad2.co.il

מחפשים חבילת תקשורת לעסק?
חבילת תקשורת לעסק במחיר מדהים בבזק .לקבלת הצעה ללא התחייבות מלאו
פרטים!
/www.bezeq.bizבזק_עסקים

Telerik WPF Controls
.Highly Optimized UI Controls For Desktop Development +100
www.telerik.com

קישורים ממומנים
נתניה מיישרת קו
עם תל אביב

אולי די לזרוק כסף
לפח?

מבצע על ברי
המים תמי!4

דירות יוקרה על החוף
עם נוף פנורמי לים

זה הזמן למחזר את
המשכנתא ולחסוך
בגדול

בואו ליהנות ממים
קרים ,חמים ומוגזים.

לפרטים לחץ>>

sechel.biz

להזמנות>

לכתבה זו התפרסמו  67תגובות ב 51-דיונים
תגובה חדשה

פתיחת כל התגובות
הצג:

מהסוף להתחלה

 .52פשוט יש הרבה שוטרים מושחתים או חסרי כישורים ואופי לתפקיד!.!.
אסף ((16.11.14

 .51המשטרה לא מתפקדת
ורד ((15.11.14

 .50נראה לי שקרי ונקמני (לת)
מישום מה ((15.11.14

 .49השתמשת זרקת
כרמלה ,מרכז ((15.11.14

 .48חדשות מופלאות
דר יוסף צרניק ,תל-אביב ((14.11.14

 .47רוני אלוני
עורכת דין ,המרכז ((14.11.14

 .46מבלי להכליל קבוצה שלמה
טיןטין ((14.11.14

 .45מגיע לך מלשינה
עדי ,דרום ((14.11.14

ומה מגיע לך יא נעל (לת)
(a, a (14.11.14

תגובה מכוערת (לת)
)(14.11.14
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 .9משטרוע ,תפנימו ,אין בארץ משטרה
שחר ,ירושלים ((14.11.14

 .8אבל השר והמפכ״ל
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 .7הכושי עשה את שלו הכושי יכול ללכת?
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כל התגובות לכתבה הסוכנת הסמויה שתובעת את המשטרה" :הופקרתי ,השתמשו בי כחפץ משומש"
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