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ה המשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים(, מר שלמ לשכתבלטיפול  נתקבלה שבנדוןפנייתך 

  :ועל דעתו הרינו להשיבך כדלקמן, למברגר

 . בעניינו של מר שחר שיליאן 6.8.18הפנית לכך שטרם ניתן מענה לפנייתך מיום בפנייתך זו  .1

בזמנו,  הדברים, נבקש להתנצל על העיכוב במענה לפנייתך, אשר התקבלה ונבדקהבפתח  .2

פנייתך זו הושמט תאריך , 30.1.20 במענה שנשלח אליך ביוםבשוגג, אך , בסמוך לקבלתה

שהעניין לא  ,שנוצר הוא המוטעה , כך שהרושםולא נכלל ברשימת מועדי פניותיך האחרות

 טופל. 

רת חבבמדובר בפניה במסגרתה העלית טענות שונות ביחס לכך שמר שיליאן, עובד לשעבר  .3

פעל בניגוד להסדר ניגוד משרד התקשורת, מועד הרלוונטי לפנייתך בבד בסלקום אשר ע

 . הענייניים עליו חתם עם מעברו לחברת סלקום

 הוא בטלות.  מר שיליאן דינם של ההסכמים עליהם חתוםכי  ,טענתבהתאם לכך  .4

הועברה במקביל הן למשרד התקשורת והן  הפניהכי לפי פנייתך,  ,להשלמת התמונה יוער .5

 . שכן, לעמדתך, ראוי שהנציב יבחן את הדברים, לנציבות שירות המדינה

תלונה עצמה, אינם אמור בגם לפי הפנייתך, מכי הדברים העולים  ,לגופם של דברים נשיב .6

 לטיפול בעניין זה.גורם הרלוונטי מהווים עבירה פלילית ומשכך לשכתנו אינה ה
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לבדיקת הגורם הרלוונטי במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד פנייתך הועברה עוד נעדכן, כי  .7

המשפטים, אשר נדרש לדברים, ולא מצא כי החומר הקיים מבסס קיומה של פעולה בניגוד 

 עניינים. הלהסדר ניגוד 

משרד התקשורת, לצורך הלשכה המשפטית בפנייתך ותשובתנו תועבר גם לעיון בכל מקרה,  .8

 תם. בדיקתם את הדברים, בהתאם לשיקול דע

כי אין באמור לעיל כדי לחסום אותך מלפנות למשטרת ישראל, מקום  ,לפני סיום יודגש .9

 שתמצא כי ראיות המצויות בידיך מצדיקות פתיחה בחקירה פלילית. 
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