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נבקש לשוב ולהסב את תשומת הלב ,כי באתר האינטרנט של הנציבות -
 ,WWW.CIVIL-SERVICE.GOV.ILניתן להיכנס מדף הבית ליח' הנציבות ומשם ל"בית הדין
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במתכונת שצוינה לעיל ,והעלאתו ע"ג אתר האינטרנט של הנציבות.
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 . 1עש " מ  – 10970 /05לתכונות היושרה הנדרשות מעובד הוראה

תמצית פסק הדין
ערעור המדינה על גזר דינו שבית הדין למשמעת בחיפה )בד"מ  92/04בהרכב עו"ד ציפורה
פיגנבאום ,יו"ר ,גב' חנה שמש וגב' חסון סודקי ,חברי בית הדין( ,אשר הטיל על המשיבה אמצעי
משמעת שונים שלא כללו את פיטוריה .לאחר שהורשעה בעבירות משמעת רלבנטיות לאחר
שהגישה לשלוחת אונ' לטביה עבודות שונות שאותן לא הכינה בעצמה ,כאשר בית הדין התחשב
בנסיבותיה האישיות .המדינה בערעורה ביקשה לפטר את המשיבה ולפסול אותה משירות המדינה
לתקופה שתיקבע.
בית המשפט העליון קיבל את ערעור המדינה והורה על פיטוריה ועל הטלתם של אמצעי משמעת
נוספים של :נזיפה חמורה ,ופסילה משירות המדינה למשך שנתיים.
בית המשפט העליון בפסק דינו עמד על תכונות הבסיס הנדרשות מעובד הוראה כמי שמקנה ידע
ודעת לתלמידיו ,ממנו גם נדרשת רמת מוסר גבוהה בכל התנהלותו במסגרת התפקיד ומחוצה לו,
כאשר השגת תואר על ידי מעשי תרמית פוגעת באותן תכונות בסיס של יושרה וניקיון הדעת ,כפי
שנפסק בשורת פסקי דין שהובאו בפסק דינו של בית המשפט העליון.
ניתן ביום כ"ז בתשרי תשס"ח – . 9.10.07

ההרכב :כב' השופטת א .פרוקצ'יה.
בא כח המדינה :עו"ד מלי אומיד
בא כח המשיבה :עו"ד עמית סופר
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בבית המשפט העליון
עש"ם 10970/05
בפני:

כבוד השופטת א' פרוקצ'יה

המערערת:

מדינת ישראל
נ ג ד

המשיבה:
ערעור על גזר דינו של בית הדין למשמעת
של עובדי המדינה בבד"מ  92/04מיום
 ,16.10.05שניתן על-ידי עו"ד צפורה
פיגנבוים  -יו"ר ,גב' חנה שמש ומר חסון
סודקי
בשם המערערת :
בשם המשיבה :

עו " ד מלי אומיד
עו " ד עמית סופר
פ ס ק -ד י ן

זהו ערעור המדינה על גזר דינו של בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בחיפה
.1
) בד " מ  , 92/04עו " ד צפורה פיגנבוים  -יו " ר  ,גב ' חנה שמש ומר חסון סודקי (  ,אשר הטיל על
המשיבה נזיפה חמורה  ,הפקעת משכורת קובעת  ,הורדה בדרגה למשך שנה וחצי והשבת
סכומי כסף שקיבלה מהמדינה עבור לימודיה  ,ככל שהיו כאלה  .הערעור מכוון כנגד קולת
אמצעי המשמעת אשר הוטלו על המש יבה .
המשיבה  ,ילידת  , 1961הועסקה במשרד החינוך בתפקיד הוראה מאז  . 1983היא
.2
שימשה בעת מתן גזר הדין המשמעתי בעניינה במעמד של מורה בכירה  .המשיבה למדה
לימודי תואר ראשון בחינוך בשלוחת אוניברסיטת לטביה בישראל  ,אשר הופעלה על -ידי
חברת " מודום "  ,במסגרת כיתת לימוד בגוש חלב .
במהלך לימודיה  ,נדרשה המשיבה להגיש מספר עבודות  ,לרבות עבודת גמר  .על -פי הכרעת
הדין בהליך המשמעתי שהתנהל בעניינה  ,הגישה המשיבה לאוניברסיטה  15עבודות  ,ובהן
עבודת גמר  ,אותן לא חיברה בעצמה  ,תוך מצג שווא כאילו הן פרי עבודתה שלה  .עבודות
אלו הוכנו על -ידי מנחה הסטודנטים מרואן מסאלחה  ,אשר גבה כסף בעבור מתן שירות
זה  .כתוצאה ממהלכים אלה  ,המשיבה קבלה תואר ראשון מאוניברסיטת לטביה על יסוד
עבודות אקדמיות שלא הוכנו על -ידה  .בית הדין למשמעת שדן את המשיבה בהליך
המשמעת הרשיע אותה בעבירות משמעת  ,וקבע כי התנהגותה מהווה פגיעה ממשית
במשמעת בשירות המדינה  ,העלולה לפגוע באופן קשה בתדמיתו ובשמו הטוב של השירות
הציבורי  .חומרה מיוחדת הוא מצא בכך שמדובר במורה  ,האמורה לחנך את תלמידיה
לערכים של טוהר מידות ויושר .
בגזר הדין  ,עמד בית הדין על חומרת מעשיה של המשיבה  .עם זאת  ,הוא לא ראה
.3
להיענות לבקשת המדינה לפטר את המשיבה ממשרתה כמורה בשירות המדינה  .בצד
חומרת מעשיה  ,ציין בית הדין כי המשיבה הביעה חרטה כנה על מעשיה  ,וביקשה לראות
בהם בבחינת מעידה חד -פעמית  .בנסיבות העניין הוא סבר כי אין למצות עם המשיבה את
הדין עד כדי פיטוריה מ השירות  .עוד הוא קבע כי מקרה זה אינו דומה למקרים אחרים
בהם זוייפו מסמכים לצורך השגת תארים  ,ויש בהם יסודות לקולא במובנים שונים  .הוא
התייחס להמלצות החמות שנתקבלו מהממונים על המשיבה  ,ועמד על כך כי היא אם ל4 -
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ילדים  ,ומפרנסת יחידה  .בסופו של דבר  ,גזר בית הדין על המשיבה נזיפה חמורה  ,הפקעת
משכורת קובעת  ,והורדה בדרגה אחת למשך שנה וחצי  ,תוך שנמנע מפיטוריה ומפסילתה
לעבודה בשירות המדינה  .כן נקבע  ,כי על המשיבה להחזיר כל הטבה כספית שקיבלה מן
המדינה בעבור לימודיה  ,ככל שקיבלה הטבה כזו .
בערעורה  ,מבקשת המדינה להחמ יר באמצעי המשמעת שהוטלו על המשיבה .
.4
לעמדתה  ,טיב מעשיה אינם מתירים את השארתה בתפקידה  ,והמשך עבודתה במסגרת
שירות המדינה  ,וראוי להורות על פיטוריה ופסילתה להמשך שירות במדינה לתקופה
שתיקבע  .העבירות בהן הורשעה המשיבה פוגעות לטענת המדינה באימון הציבור בצורה
קשה  ,ג ם אם לא נעברו במסגרת מילוי התפקיד  ,והאמצעים שננקטו על -ידי בית הדין
מקילים מדי  ,ואינם מעבירים את המסר לציבור בדבר הפסול החמור שבמעשים  .על -פי
הטענה  ,בית הדין לא ייחס משקל לעובדה כי המשיבה שילמה פעמיים קנס למוסד
האוניברסיטאי בשל העתקת שתי עבודות  ,והיא קיבלה ב כך אזהרה והתראה  ,וחרף זאת
היא המשיכה בהגשת עבודות אקדמיות בשמה  ,אף שהיא לא חיברה אותן .
היא לא הפנימה את האזהרות שניתנו לה  ,והמשיכה בשיטתיות בפרקטיקה פסולה
האמורה  .לגישת המדינה  ,לנסיבותיה האישיות של המשיבה ניתן משקל -יתר בידי בית
הדין  ,תוך שהוא הקל יתר על המידה בדינה  .לאור כל אלה  ,ביקשה המדינה בערעורה
להחמיר באמצעי המשמעת שהוטלו על המשיבה  ,ולגזור עליה עונש של פיטורין ופסילה
משירות המדינה למשך  3שנים .
בתשובתו  ,טען ב " כ המשיבה כי אין להתערב בגזר דינו של בית הדין למשמעת
.5
משהוא איזן כראוי בין השיקולים לחומרה ולקולא במסגרת אמצעי המשמעת שהטיל .
הוא הדגיש את הנסיבות לקולא הקשורות במשיבה  ,ובין היתר  ,את הוותק הרב שצברה
במקצועה  ,את ההערכה המקצועית הרבה לה זכתה בעבודתה  ,ואת מסירותה הבלתי
רגילה לתפקידה  .כן עמד על נסיבותיה האישיות והמשפחתיות הלא -קלות  ,וביקש שלא
להתערב באמצעי המשמעת שננקטו .
.6

דין ערעורה של המדינה להתקבל .

חובתו הראשונה והבסיסית של עובד ציבור היא לנהוג בטוהר מידות ובנקיון כפיים
במסגרת שירותו הציבורי  ,כמו גם במסגרת חייו הפרטים  .בלא עמידה בחובה זו  ,החלה על
עובד הציבור  ,מתערער הי סוד המוסרי עליו בנוי השירות הציבורי  ,ועמו נפגע אמון הציבור
בעובדי השירות הציבורי ; בלא אמון זה  ,אין השירות יכול לתפקד .
בתחום המגזר הציבורי ישנן מערכות תפקידים בהן נדרש מעובד הציבור לשמש
דוגמא אישית מיוחדת  ,ולעמוד בנורמות התנהגות ברף גבוה במיוחד  .תפקידי הוראה
וחינוך נמנים על אותם תפקידים  ,על שום היותם של אנשי חינוך מציבי נורמות ההתנהגות
לדור הצעיר  ,ומעצבי אישיותם של בני הנוער לא רק כבעלי ידע ודעת  ,אלא  ,בראש
וראשונה  ,כבעלי רמה אתית -מוסרית גבוהה  ,כמי שבעתיד יהוו התשתית האנושית עליה
תיבנה החברה הישר אלית  ,על ערכיה המוסריים והתרבותיים .
אחת התופעות הקשות שנחשפנו להן בשנים אחרונות נוגעת ל " גניבת הדעת "
.7
שפשטה בקרב גורמים שונים  ,ובין היתר במערכת החינוך  ,אשר פעלו לקבלת תארים
אקדמיים בדרכים נלוזות  ,בלא שהשקיעו זמן  ,משאבים ומאמץ כדי לרכוש דעת ותואר
בדרכים כשרות  .דרכים אלה השתקפו בהערמה על המוסדות האקדמיים להם השתייכו ,
ולעיתים גם הערמה על רשויות המדינה  ,כדי להשיג טובות הנאה כספיות וקידום בתפקיד ,
תוך הצגת תארים כוזבים שנקנו באמצעות עבודה ומאמץ של אחרים .
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אין צורך להרבות מילים בגינוייה של התופעה  ,המשקפ ת מעשי תרמית חמורים בתחום
הדעת וההשכלה  .על פני הדברים  ,אין ניגוד גדול ממעשי תרמית וכזב בתחום ההשכלה ,
הדעת והתרבות  .נכונותו של איש חינוך להערים על מוסדות אקדמיים ומוסדות המדינה
כדי לזכות בתואר אקדמי בלא לקיים כנדרש את כל החובות האקדמיות לצורך כך היא
עדות ני צחת לחוסר מודעות והפנמה של נורמות התנהגות מוסריות אלמנטריות בתחום
ההשכלה  ,המחייבות  ,ראשית לכל  ,כל אדם באשר הוא  ,וביתר שאת  ,איש חינוך  .מעשי כזב
ותרמית בהשכלה פוגעים פגיעה אנושה בתדמיתו של אדם כאיש חינוך  ,ופוגעים במערכת
החינוך והשירות הציבורי כולו  .חומרתם של מעשי מרמה בתחום ההשכלה על -ידי עובד
מדינה  ,ולא כל שכן על -ידי מורה בישראל  ,המופקד על חינוך הדור הצעיר  ,אינה צריכה
הדגשה  .התנהגות עובד ציבור שנילווה לה יסוד של מרמה מוגדרת בדרך כלל כהתנהגות
שנילווה לה קלון ) עש " מ  4123/95יוסף אור נ' מדינת ישראל -נציב שירות המדינה  ,פד " י מט ) ( 5
 ; ( 1996 ) 184עש " מ  4/81שלמה אוחיון נ' מדינת ישראל  ,פד " י לה )  .(( 1981 ) 494 ( 4אולם  ,קלון
מיוחד נלווה למעשי כזב ותרמית שנועדו להשיג הישגים מדומים בהשכלה  ,הבנויה  ,מעצם
טיבה  ,על נקיון הדעת  .אכן  ,נקיון הדעת אינו מתיישב עם גניבת דעת  ,ומכאן הדופי
המ יוחד הנלווה להשגת תארים אקדמיים באמצעים פסולים  .הדרך להתמודד עם התופעה
הקשה של עבירות מרמה בהשכלה שנלווה להן קלון היא באמצעות הטלת אמצעי משמעת
אשר ישקפו ביחס ראוי את עוצמת הפגיעה ומשקל הנזק שנגרם לציבור ולשירות הציבור
מהמעשים המתוארים .
המשיבה כשלה כשלון חמור בדרך השגתה את התואר האקדמי שניתן לה  .היא
.8
הגישה  15עבודות ובהן עבודת גמר בשמה  ,אף שהן חוברו על -ידי אחר  .היא פעלה תוך
גניבת דעת ומרמה כלפי המוסד האקדמי  ,בו היתה רשומה  ,כדי לקבל תואר אקדמי  .היא
קיבלה את התואר על יסוד הישגים אקדמיים לא לה  ,תוך שימוש באמצעי תרמית ומצג
כוזב  .המשיבה נקנסה פעמיים על הגשת עבודות בתרמית  ,ולא הפיקה מכך לקח  .היא
המשיכה בשיטתיות בהגשת עבודות בשמה אף שלא חוברו על -ידה  ,וזאת בהיקפים
ניכרים  .מעשיה מהווים הפרה עמוקה של נורמות ההגינות ותום הלב הנדרשים מכל עובד
מדינה  .עוצמת הפר ה זו מתחזקת נוכח היות המשיבה אשת חינוך  ,האמורה לייצג במעמדה
ערכים של הגינות וטוהר מידות בהתייחסותה לפרט ולכלל  .וכי איך תוכל המשיבה לדרוש
ולצפות מתלמידיה לכנות ויושר באורחות לימודיהם  ,בעריכת עבודותיהם  ,בנקיון דעתם
במענה למבחנים  ,ובביצוע יתר מטלותיהם הלימודי ות  ,כאשר היא עצמה חטאה בכל אלה ?
המסר המשמעתי המתבקש  ,דרך כלל  ,לגבי איש חינוך שחטא כאמור הוא הרחקתו
הן ממערכת החינוך והן משירות המדינה בכלל  ,עקב הפגיעה בליבה של חובת ההגינות
ותום הלב הנדרשים מעובד מדינה  ,ובמיוחד מאיש חינוך  .בהעדר נסיבות חריגות  ,אמצעי
משמעת אלה של הרחקת העובד משירות המדינה אמורים להחדיר מסר נורמטיבי ברור
בקרב עובדי המדינה לחובות המוטלות עליהם בתחום האתיקה  ,נקיון הכפיים  ,ונקיון
הדעת  ,ולצורך שישמשו דוגמא ומופת בעיני הציבור לקיום חובות אלה ) עש " מ 978/03
בנדקובסקי נ' נציבות שירות המדינה ) לא פורסם  ; ( 24.4.03 ,עש " מ  2699/01חלף נ' מדינת
ישראל  -נציבות שירות המדינה ) לא פורסם  ; ( 15.5.01 ,עש " מ  6713/96מדינת ישראל נ' בן
אשר  ,פד " י נב ) .(( 1998 ) 678 , 650 ( 1
אין להתעלם בהקשר המשמעתי גם מהנסיבות האינדיבידואליות לקולא של
המשיבה  ,ויש לתת להן את משקלן הראוי  .בין היתר  ,יש לציין כי המשיבה לא ניצלה את
התואר שקיבלה לצורך קבלת הטבות שכר מהמדינה  ,וזאת בניגוד למקרים אחרים בהם
השתמשו מקבלי תארים פסולים באמצעי תרמית גם לצורך קבלת הטבות שכר ודרגות
מקצועיות מהמדינה  .כן יש להצביע על הצלחתה ומסירותה של המשיבה בעבודתה בחינוך
והוותק הרב אותו צברה בתפקידה  ,ואת נסיבותיה המשפחתיות והכלכליות .
שיקלול כלל הנסיבות  ,אינו מותיר מנוס מפיטוריה של המשיבה משירות המדינה .
עם זאת  ,נראה כי משך זמן פסילה לשנתיים מעבודה בשירות המדינה יקיים את דרישת
המידתיות .
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לאור האמור  ,אני מחליטה לקבל את ערעור המדינה  ,ולבטל את גזר הדין של בית
.9
הדין למשמעת  ,ולהעמיד את אמצעי המשמעת שיוטלו על המשיבה על האמצעים הבאים
במקום האמצעים שהוטלו בגזר הדין נשוא הערעור :
)  ( 1נזיפה חמורה .
)  ( 2פיטורין לאלת ר .
)  ( 3פסילה משירות המדינה לפרק זמן של שנתיים .
ניתן היום  ,כ " ז בתשרי התשס " ח ) .( 9.10.07
שופטת
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 .2עש"מ  – 9741/06קבלת תמריץ באמצעות מצג כוזב

תמצית הפסק
ערעור המערערת עובדת הוראה שהורשעה על ידי בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בירושלים
)בד"מ  134/04הרכב :עו"ד יוסף תלרז – אב בית הדין וגב' נאוה קרניאל ופרומה הרשקוביץ
חברות בית הדין(.
המערערת הועברה לשמש כמורה באזור הדרום ומעברה זיכה אותה בקבלת תמריץ השתתפות
בשכ"ד וקצובת נסיעה בשל אותו המעבר ,ואולם המערערת המשיכה לבקש ולקבל תמריץ כאמור,
לאחר שרכשה דירה בבאר שבע ,רכישה שמפסיקה את הזכאות.
בית הדין לאחר שהרשיע את הנאשמת בדינה ,גזר עליה אמצעי משמעת של :נזיפה חמורה,
פיטורין לאלתר ,פסילה משירות המדינה למשך  11חודשים  ,וכן השבת הכספים שקיבלה שלא
כדין ,תוך מתן המלצה כי לאחר תום פסילתה תוכל לשוב לשירות הציבורי.
בית המשפט העליון לאחר שבאו בפניו טיעוני הצדדים החליט לדחות את הערעור על כל חלקיו,
וקבע את חובת האמון והנאמנת הנדרשת מעובד מדינה כלפי המעסיקה – המדינה ,ואת חובתו
לנהוג ביושר ובאמינות ,כאשר סטנדרט התנהגות גבוה במיוחד נדרש מעובדי הוראה ,כמובא
בפסיקתו של בית המשפט העליון ,כאשר אמצעי המשמעת שבית הדין הטיל אינם מצדיקים
התערבות בהם נוכח המידתיות שמאפיינת אותם.
ניתן ביום כ"ח בתשרי התשס"ח – .10.10.07
ההרכב :גב' השופטת א .פרוקצ'יה.
ב"כ המערערת :עו"ד סעיד נעאמנה
ב"כ המשיבה :עו"ד אפרת פילזר
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בבית המשפט העליון
עש"ם 9741/06
כבוד השופטת א' פרוקצ'יה

בפני:
המערערת:

נ ג ד
מדינת ישראל  -משרד החינוך והתרבות

המשיבה:

ערעור על פסק דינו של בית הדין למשמעת
של עובדי המדינה מיום  16.10.06בתיק
בד"מ  ,134/04שניתן על-ידי עו"ד יוסף
תלרז  -אב"ד ,גב' נאוה קרניאל וגב' פרומה
הרשקוביץ
בשם המערערת:

עו"ד סעיד נעאמנה

בשם המשיבה:

עו"ד אפרת פילזר
פ ס ק -ד י ן

לפני ערעור המערערת על הרשעתה בדין משמעתי ו על אמצעי המשמעת שהוטלו
.1
עליה בידי בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בתיק משמעת  ) 134/04עו " ד יוסף תלרז -
אב " ד  ,גב ' נאוה קרניאל וגב ' פרומה הרשקוביץ ( .בערעורה  ,היא מבקשת לבטל את פסק
דינו של בית הדין ולזכותה בדין  .לחלופין  ,היא מבקשת להורות על ביטול פיטוריה
מעבודת ה  ,והחזרת הענין לבית הדין על מנת שיקבע אמצעי משמעת אחרים .
המערערת  ,ילידת שנת  , 1969הועסקה במועד הרלבנטי כמורה לעברית ולערבית
.2
בבית הספר " אל הוואשלה " בבאר שבע  .היא עובדת בשירות המדינה מאז שנת . 1997
בעקבות מחסור במורים במגזר הערבי באיזור הדרום  ,וכ די לעודד מעבר מורים מאיזור
צפון הארץ להוראה באיזור הדרום  ,הוחלט במשרד החינוך להעניק תמריצים בדרך של
השתתפות בתשלום שכר דירה למורים אשר יעברו להתגורר באיזור זה  .התשלום בוצע
בראשית כל שנת לימודים  ,לאחר שהמורה המציא למשרד החינוך את חוזה השכירות של
הדירה בה הו א מתגורר  ,וכן טופס בקשה להשתתפות בשכר דירה למורים מהצפון
המלמדים בישובים בדרום  .ההשתתפות בשכר דירה ניתנה בתנאי שהמבקש אינו בעל
דירה אחרת הרשומה על שמו או שם בין זוגו באותו ישוב  .לפיכך  ,מורה מהצפון אשר רכש
דירה במחוז הדרום  ,נתבטלה זכאותו להטבות האמורות .
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המערערת היא תושבת צפון הארץ  ,ועברה לעבוד כמורה באיזור הדרום בשנת , 1997
והתגוררה תחילה עם חברותיה בדירה שכורה בבאר שבע  .לאחר מכן  ,נישאה המערערת
לבעלה  ,גם הוא מורה מהצפון  ,שעבר להתגורר בדרום  .בשנת  , 1998לאחר שנישאה  ,שכרה
המערערת יחד עם בעלה דירה אחרת בבאר שבע  ,וקיבלה בעבורה ביחד עם בעלה את
תמריצי העידוד הניתנים למורים מהצפון  .ביום  6.3.01רכשו בני הזוג דירה ברחוב
שלומציון המלכה בבאר -שבע מבעליה הקודמים ) להלן  -הדירה ( .הם התגוררו בדירה זו עד
לשנת . 2003
.3

כנגד המערערת ובעלה הוגשה תובענה משמע תית שאלה עיקריה :

לאחר רכישתם בעלות בדירה  ,ערכו השניים מסמך הנחזה להיות חוזה שכירות ,
הנושא חתימה מזייפת של הבעלים הקודמים  ,לפיו הם שכרו את הדירה מאותם בעלים ,
וזאת במטרה להמשיך ולקבל את תשלומי התמריצים להם לא היו זכאים עוד  .בעלה של
המערערת הגיש טופס בקשה לתמריצים שכלל פרטים כוזבים  ,ועקב הצהרה זו קיבל סך
של  6,744ש " ח ממשרד החינוך שלא כדין  .המערערת קיבלה אף היא סכום זהה על סמך
טופס בקשה שהיא הגישה מטעמה  .תמריצי עידוד אלה התייחסו לתקופה שמ 1.9.01 -ועד
. 1.9.02
בסמוך לשנת הלימודים תשס " ג  ,ע רכו המערערת ובעלה חוזה שכירות כוזב נוסף ,
ועל יסודו הגישו בקשות נוספות לתמריצי עידוד  .בעקבות זאת זכו שוב  ,כל אחד מהם
בנפרד  ,בסכום נוסף של  6,744ש " ח שלא כדין  ,עבור תקופת השכירות . 1.9.03 - 1.9.02
לפיכך נטען בתובענה  ,כי המערערת קיבלה מהמדינה שלא כדין סך של  13,488ש " ח עבור
השתתפות בשכר דירה  .כן נטען בכתב התובענה  ,כי המערערת מסרה דיווחים כוזבים
אודות מסלול נסיעה חד שבועי מדרום הארץ לצפונה בשנים  , 2003 - 2001וזאת למרות
שבשנים אלה התגוררה עם בעלה בבאר -שבע  ,ואף שלא הייתה זכאית לקצובת הנסיעה
נוכח בעלותם  -שלה ושל בעלה  -בדירה  .על -פי התובענה  ,המערערת קיבלה סך של 11,791
ש " ח שלא כדין בעקבות הדיווחים הכוזבים הללו  .בסך הכל  ,נטען בתובענה כי שולם
למערערת מכספי מדינה סכום של למעלה מ 25,000 -ש " ח שלא כדין  ,על בסיס בקשותיה .
עניינם של המערערת ובעלה נדון בנפרד  .הבעל הודה במעשים המיוחסים לו ,
.4
הורשע בדין משמעתי  ,והושתו עליו אמצעי משמעת של נזיפה חמורה  ,פיטורין מתפקידו
כעובד הוראה  ,וכן פסילה מכל תפקיד בשירות המדינה לפרק זמן של שלוש שנים  .הוא
ערער לבית משפט זה על חומרת העונש  ,וערעורו נדחה ) עש " מ .( 8622/05
בעניינה של ה מערערת נוהל משפט הוכחות  .השאלה העיקרית במחלוקת בבית הדין
.5
נסבה על אמינות גרסתה של המערערת  ,אשר  ,לטענתה  ,סמכה בכל על בן זוגה  ,חתמה על
בקשות לקבלת תמריצים על -פי בקשתו  ,מבלי להיות מודעת לתוכנם ולתכליתם  ,ונחשפה
לפסול שבבקשות אלה רק לאחר חקירתו של בעלה  .בית הדין קבע כי גרסת המערערת
אינה גרסת אמת  .בקשותיה לתמריצים הגיעו למשרד החינוך בחתימתה  ,ועל יסודם שולמו
לה כספים  .טענתה כי לא היתה מודעת לתוכנם של מסמכים שהוכנו על -ידי בעלה נדחתה
כגרסת אי -אמת  .בית הדין קבע על יסוד מכלול ראיות שהוגשו בפניו כי המערערת הגישה
ביחד עם בן זוגה את חוזי השכירות המזויפים ובקשות לקצובת נסיעה תוך מודעות מלאה
לתוכנם ולתכליתם  .לפיכך מצא כי קיים יסוד איתן להרשעתה בעבירות בהן הואשמה .
בית הדין התייחס בחומרה למעשיה של המערערת  ,במיוחד לאור היותה מורה
.6
בישראל  ,ונוכח רמת ההתנהגות הנדרשת מ איש חינוך  .מנגד  ,בית הדין העריך את
נסיבותיה האישיות של המערערת  -ובין היתר  ,היותה אדם נורמטיבי  ,נעדרת עבר פלילי
או משמעתי קודם  .כן ציין את עבודתה המסורה בהוראה  ,ותרומתה לשירות הציבורי עד
לאירועים נשוא הליך זה  .היא בת  , 37נשואה ואם ל 4 -ילדים קטנים  ,ובן זוגה אינו
מועסק  .בהינתן כלל השיקולים האמורים  ,גזר בית הדין על המערערת אמצעי משמעת של
נזיפה חמורה  ,פיטורין  ,פסילה משירות המדינה ל 11 -חודשים  ,והשבה של הכספים
שנתקבלו על -ידה שלא כדין  .לאור נתוניה החיוביים של המערערת  ,בית הדין המליץ כי
משרד החינוך ישקול בחיוב החזר תה לשירות המדינה לאחר תקופת הפסילה  ,אם תוגש
בקשה כזו על -ידה .
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על הכרעת הדין  ,גזר הדין ואמצעי המשמעת האמורים שהוטלו בידי בית הדין
מוגש ערעור זה .
בערעורה  ,טוענת המערערת כנגד הכרעת הדין  ,כי הרשעתה אינה מבוססת כראוי
.7
בחומר הראיות שהונח ב פני בית הדין  .לדבריה  ,בניגוד לאמור בכתב התובענה  ,לא היא
שזייפה את המסמכים  ,ולא היא שהגישה אותם לרשויות ולא היא שקיבלה את הכספים
במרמה  .זאת עולה לטענתה  ,בין היתר  ,מעדותו של החוקר מטעם הנציבות  ,נסים דבורה ,
אשר העיד כי לא היא הגישה את המסמכים לרשויות  ,ומי שעש ה זאת הוא בן זוגה .
אשר לחומרת אמצעי המשמעת שהוטלו עליה  ,טוענת המערערת כי הם חורגים
מרמת הענישה המקובלת על -פי פסיקת בית משפט זה  .לדבריה  ,לא יוחס משקל מספיק
לעמדת נציג משרד החינוך אשר הביע עמדה חיובית ביחס אליה וביחס לעבודתה  .כן לא
ניתן משקל לכך שעברה היא ללא רבב  ,ולנסיבותיה המשפחתיות והכלכליות הקשות לאור
פיטורי בעלה מעבודתו ונוכח תיקי הוצל " פ שנפתחו נגדה  .עוד נטען  ,כי בית הדין לא
התחשב בעובדה שהיא עובדת הוראה זוטרה  ,אשר מעולם לא שמשה בתפקיד ניהולי  ,ולא
הטיל עליה אמצעי משמעת מתונים יותר  ,שהיה די ב הם כדי לשרת את תכלית דיני
המשמעת ולהשיג את מטרת ההרתעה .
המדינה טוענת כי אין מקום להתערב בקביעות פסק הדין של בית הדין למשמעת
.8
הן לעניין הכרעת הדין והן לעניין אמצעי המשמעת  .המערערת היתה מודעת באופן מלא
לזיוף המסמכים ולהשלכה הנודעת להגשתם לצורך קב לת תמריצים מכספי מדינה  .אשר
לעונש  ,טוענת המדינה  ,כי מדובר במורה ומחנכת אשר תפקידה מחייב אותה להתנהגות
מוסרית ברמה גבוהה ועליה לשמש דוגמא ומופת לאחרים  .מורה אשר חטא במעשים
כדוגמת אלה שבוצעו על -ידי המערערת דינו להיענש בחומרה  .עוד טוענת המדינה  ,כי בית
הדין הק ל על המערערת  ,כאשר המליץ להחזירה לעבודת ההוראה עם תום תקופת
הפסילה .
.9

דין הערעור להידחות על כל חלקיו .

כלל יסוד הוא כי עובד נדרש לקיום חובת אמון ונאמנות מלאה כלפי מעסיקו  .עליו
לנהוג בהגינות וביושר במילוי תפקידו .
חובת האמ ונים שחב עובד למעסיקו מתקיימת אף ביתר שאת בעובד ציבור
המועסק בידי המדינה  .בהיותו עובד מדינה  ,חב העובד חובת אמון כלפי הציבור הרחב
ועליו לשרת באמונה את והאינטרס הציבורי עליו הוא מופקד .
בתחומי שירות הציבור והמדינה ישנם מגזרי תעסוקה שבהם אמות המיד ה
המוסריות החלות על עובד הציבור הן גבוהות במיוחד בשל טיב התפקיד אותו הוא ממלא .
איש חינוך המועסק במערכת החינוך של המדינה חייב בחובת אמון והגינות
מוגברת  .במעמדו כאיש הוראה  ,הוא מהווה דוגמא ומופת אישי לבני הנוער אותם הוא
מלמד ומחנך  .ממוריו ומחנכ יו שואב הדור הצעיר את מערכת הערכים  ,הבונה ומגבשת את
דמותה של החברה הישראלית לימים יבואו ) עש " מ  8180/05מדינת ישראל נ' ולידי )לא
פורסם .( (7.5.06 ,איש חינוך הנכשל במעשים של זיוף מסמכים והצגתם לרשות הציבורית
לצורך קבלת כספי ציבור בטענות שווא פוגע פגיעה עמוקה ו חמורה בחובת האמון שהוא
חב למדינה ולציבור  .במעשים אלה נפגע מעמדו כעובד ציבור האמור לשמש מופת
לתלמידיו  ,אשר ממנו הם אמורים לשאוב דעת וערכי מידות .
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המערערת בענייננו כשלה כשלון חמור בהתנהגותה המוסרית כלפי המדינה
. 10
כמעסיקתה  ,וכלפי הציבור  ,שאת כספיו קיב לה על בסיס מצגי שווא  .בהתנהגותה  ,היא
בטאה חולשה ערכית ואתית בעבור בצע כסף  .במעשיה  ,פגעה המערערת לא רק באמון
הציבור כלפיה כעובדת הוראה במשרד החינוך  .במעשיה היא גרמה לפגיעה באמון במערכת
החינוך כולה  ,ואף בשירות המדינה בכללותו  .על פגיעה עמוקה זו במערכת הציבורי ת על
רבדיה השונים מתחייב מסר משמעתי מחמיר ) עש " מ  1804/01מדינת ישראל נ' אלקריף )לא
פורסם ; (13.9.01 ,עש " מ  8160/04מדינת ישראל נ' בן סימון ) לא פורסם .(( 15.3.05 ,
אין צריך לומר  ,כי גם בנסיבות קשות אלה  ,יש להתחשב בנסיבות אישיות
. 11
למערערת  ,ובהן עברה ללא דופי  ,מסירותה לעבודה  ,ונסיבותיה המשפחתיות והכלכליות
הקשות ) עש " מ  10250/01מוכתרי נ' נציבות שירות המדינה ) לא פורסם  ; ( 10.2.02 ,עש " מ
 10566/02מדינת ישראל נ' גרינבוים ) לא פורסם .(( 23.3.03 ,
גם בהתייחס לנסיבות המקילות ביחס למערערת  ,אין מנוס  ,בנסיבות הענין ,
מהטלת אמצעי משמעת עליה אשר יחדירו מסר ברור לה ולכלל עובדי הציבור בדבר
החובה לבער את גילויי המרמה והשחיתות מנוף השירות הציבורי  .ניצול כספי ציבור שלא
כדין והוצאתם בטענות שווא בידי עובדי ציבור אינם מתיישבים עם הנאמנות שהם חבים
למדינה כמעסיקתם  .מסר זה חיוני לא רק לצורך שמירה על כספי ציבור  ,אלא לא פחות
מכך  ,להגנה על דמותו ותדמיתו של השירות הציבורי כשירות שעובדיו הם נקיי כפיים .
מסר זה חשוב ביתר שאת ביחס לעובדי הוראה הנמנים על מערכת החינוך  ,שתפקידם
להקנות ערכי ידע ומידות לדור הצעיר .
בנסיבות אל ה  ,אמצעי המשמעת שהוטלו על המערערת  ,ובהם פיטורין מהשירות ,
. 12
אינם חורגים לחומרה מהמידתיות הראויה  .הם פועל יוצא ומתבקש ממעשיה של
המערערת  .יש להעיר כי פסילת המערערת מחזרה לשירות המדינה למשך  11חודשים ,
וההמלצה שנתן בית הדין למשרד החינוך לשקול בחיוב את בקשתה לחזור לעבודת הוראה
בשירות המדינה  ,עם תום תקופת הפסילה  ,הם בבחינת הקלה משמעותית עם המערערת .
הערעור נדחה  ,איפוא  ,על כל חלקיו .
ניתן היום  ,כ " ח בתשרי התשס " ח ) .( 10.10.07

שופטת
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 .3עש"מ  5051/06ועש"מ  – 5877/06לרכישתו של תואר אקדמאי
תמצית הפסק
ערעורים הדדיים הן של המדינה והן של המשיבה בערעור ,על פסק דינו של בית הדין למשמעת
בחיפה )בד"מ  10/06שניתן בהרכב עו"ד יוסף תלרז – אב בית הדין ,גב' חני לידור ומר חסון סודקי
חברי בית הדין(.
המשיבה והמערערת שכנגד בערעור ,הורשעה בעבירות משמעת הרלבנטיות לאחר שעמדה בהליך
פלילי שבו הורשעה בעבירת פליליות רלבנטיות ,בגין רכישתו של תואר אקדמאי תמורת $5,000
ואישור זכאות לתואר משלוחת אוניברסיטת ברגלינטון בארץ .בעקבות ההליך הפלילי אותה
עובדת הוראה הורשעה בבית הדין והוטלו עליה אמצעי משמעת של :נזיפה חמורה ,פיטורין
לאלתר משירות המדינה תוך תשלום פיצויי פיטורין ופסילה משירות המדינה למשך שנה וארבעה
חודשים.
המדינה ערערה על תקופת פסילתה של המשיבה משירות המדינה ,וביקשה להעמידה על פרק זמן
של  5שנים ,המשיבה ביקשה להקל בעונשה וגם ערערה על הרשעתה בעבירות מסוימות.
בפסק הדין מוצגים טיעוני הצדדים בערעור ,בית המשפט העליון קיבל את ערעור המדינה ודחה
את הערעור שכנגד של המשיבה ,ועמד בפסק דינו על תכונות הבסיס שנדרשות ממורה המנחיל
ערכים לתלמידיו ,כאשר גניבת דעת בדרך לימודים כאמור היא התנהגות מכבידה עד מאוד,
בהיותם מעשי תרמית וכזב בהשגתו של תואר אדקמאי ,ופגיעה בכללי המשמעת הנדרשים
בשירות המדינה ובמידת ההגינות הנדרשת מעובד ציבור ובמיוחד מעובד הוראה ,בית משפט
העליון לא מצא כל יסוד לשנות את הכרעת הדין בעניינה ,וקבע כי קלון היה כרוך במעשיה.
עוד נקבע כי ,בית הדין התחשב במכלול נסיבותיה האישיות ,לנוכח מידת החומרה שבה ראה בית
המשפט העליון את פני מעשיה של המשיבה ,ערעור המדינה נתקבל ובית המשפט העליון גזר
אמצעי משמעת של פסילה משירות המדינה לפרק זמן של שלוש שנים ולאחר מכן פסילה נוספת
של שנתיים ממילוי כל תפקיד במסגרת משרד החינוך.
ניתן ביום ה' בחשוון התשס"ח – .17.10.07
ההרכב :כב' השופטת א .פרוקצ'יה
ב"כ המדינה :עו"ד מורן סילס
ב"כ המשיבה :עו"ד מרדכי עמוס
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בבית המשפט העליון
עש"ם 5051/06
עש"ם 5877/06
בפני:

כבוד השופטת א' פרוקצ'יה

המערערת בעש"ם 5051/06
והמשיבה בעש"ם :5877/06

מדינת ישראל
נ ג ד

המשיבה בעש"ם 5051/06
והמערערת בעש"ם :5877/06
ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית הדין
למשמעת של עובדי המדינה בחיפה בתיק בד"מ
 10/06מיום  15.5.06שניתן על-ידי עו"ד י' תלרז
 -אב"ד ,גב' ח' לידור ומר ח' סודקי

בשם המערערת בעש"ם 5051/06
והמשיבה בעש"ם :5877/06

עו"ד מורן סילס

בשם המשיבה בעש"ם 5051/06
והמערערת בעש"ם :5877/06

עו"ד מרדכי עמוס

פ ס ק -ד י ן
לפנינו ערעור המדינה וערעור שכנגד על הרשעתה ועל אמצעי המשמעת שהוטלו
.1
בידי בית הדין למשמעת של עובדי המדינה על המשיבה  ,נג ' לאא סלאמה  ,המועסקת
בתפקיד הוראה במשרד החינוך מזה שנים רבות .
ההליך המשמעתי בא בעקבות הרשעתה של המשיבה בפלילים בכך שרכשה תמורת 5,000
דולר אישור זכאות כוזב לתואר ראשון משלוחת אוניברסיטת ברלינגטון בארץ  ,והגישה
בקשה לאישור שקילות  ,בה הצה ירה הצהרת כזב על סמך אישור התואר  ,בכוונה לקבל
תוספת לשכרה באמצעות מצג -מרמה .
בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בחיפה ) כב ' אב " ד  -עו " ד י ' תלרז  ,גב ' ח '
לידור ומר ח ' סודקי ( הרשיע את המשיבה בדין משמעתי על יסוד הממצאים והמסקנות
שנקבעו בעניינה בהליך ה פלילי  ,במסגרת סמכותו על -פי סעיף  61ג לחוק שירות המדינה
)משמעת( ,תשכ"ג ) 1963 -להלן  -חוק המשמעת ( .הוא הטיל על המשיבה אמצעי משמעת של
נזיפה חמורה  ,פיטורין לאלתר משירות המדינה  ,תוך תשלומי פיצויי פיטורין מלאים עבור
שנות עבודתה  ,ופסילה לעבודה בשירות המדינה עד לתאר יך . 1.9.07
המדינה מערערת על החלטת בית הדין לפסול את המשיבה מעבודה בשירות
המדינה לתקופה של כשנה וארבעה חודשים בלבד  ,והיא מבקשת בערעורה להורות על
פסילתה של המשיבה משירות המדינה לתקופה של חמש שנים  .המשיבה מצידה מערערת
על הכרעת הדין וגזר הדין בעני ינה  .היא מבקשת לבטל את הרשעתה בעבירות משמעת על-
פי סעיפים  ( 2 ) 17ו ( 6 ) 17 -לחוק המשמעת  ,ולהקל בעונשה  ,כך שהפיטורין והפסילה מעבודה
בשירות המדינה יבוטלו או  ,לחלופין  ,יצומצמו .
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המשיבה שימשה מורה במסגרת משרד החינוך במשך  13שנים  .היא עבדה כמורה
.2
בבית ספר יסודי בג ' סר אלזרקה  .הוגש כנגדה הליך פלילי בבית משפט השלום בעבירות של
נסיון לקבלת דבר במרמה לפי סעיפים  415יחד עם סעיף  32לחוק העונשין  ,התשל " ז1977 -
וכן בעבירה של מרמה והפרת אמונים  ,עבירה לפי סעיף  284לחוק העונשין .
על -פי כתב האישום  ,בקיץ  1998נר שמה המשיבה באמצעות אחד  ,תייסיר גרה -
.3
רכז מטעם מודום ) חברה בת של חברת "  I.S.Eייעוץ והכוונה בע " מ "(  ,ללימודים בשלוחת
אוניברסיטת ברלינגטון בסניף מודום בכפר קרע  .המשיבה לא שילמה שכר לימוד ,
והשתתפה בשני שיעורים בלבד במהלך הלימודים  .במהלך שנת  , 2001הודיע תייסיר
ל משיבה כי בתמורה לסך של כ ,$ 5,000 -היא תוכל לקבל תעודת תואר ראשון מברלינגטון ,
מבלי שתידרש למלא את החובות האקדמיות הכרוכות בכך  .זמן קצר לאחר מכן  ,מסר
תייסיר למשיבה אישור זכאות כוזב לתואר ראשון  ,וגליון ציונים כוזב המציגים מצג שווא
לפיו המשיבה למדה באוניברסיטה במהלך השנים  , 1998-1999והשלימה את חובותיה
האקדמיות .
בתמורה למסמכים הכוזבים  ,שילמה המשיבה לתייסיר סך של  . $ 5,000על יסוד המסמכים
הכוזבים  ,הגישה המשיבה למשרד החינוך בקשה כוזבת להערכת תואר  ,אליה צירפה את
המסמכים האמורים  .על בסיס הבקשה  ,הוציאה ועדה מטעם משרד החינוך להערכת
תארים אקדמיים מחו " ל אישור הכרה בתואר הראשון למשיבה לצורכי שכר  .לאחר
פתיחת החקירה המשטרתית  ,פנתה המשיבה למשרד החינוך בבקשה לקבל בחזרה את
המסמכים הכוזבים  ,וכן ביקשה שלא ישולמו לה כספים על יסודם  .חרף הבקשה  ,שולמו
לה תוספות שכר בחישוב רטרואקטיבי ליום הזכאות  .תשלומי השכר בגין תוספת התואר
הופסקו לאחר מכן  ,וכל הכספים ששולמו למשיבה על בסיס התואר הכוזב הושבו לקופת
המדינה .
המשיבה הודתה באישומים שהוגשו נגדה .
בגזר הדין בהליך הפלילי נגזר על המשיבה קנס כספי בסך  10,000ש " ח ו 6 -חודשי
.4
מאסר על תנאי למשך שלוש שנים .
בעקבות הרשעת המשיבה  ,הוגשה נגדה תובענה משמעית ובה יוחסו לה אישומים
.5
בעבירות לפי סעיפים  ( 3 ) 17 , ( 2 ) 17 , ( 1 ) 17ו ( 6 ) 17 -לחוק המשמעת  .בית הדין למשמעת עשה
שימוש בסמכותו הקבועה בסעיף  61ג לחוק  ,המאפשר לבית הדין להסתמך על ממ צאים
ומסקנות של ערכאת השיפוט הפלילית  ,והרשיע את המשיבה בעבירות המשמעת בהן
הואשמה  ,וקבע כי במעשיה דבק קלון .
לחובת המשיבה  ,ציין בית הדין את חומרת מעשיה ואת הקלון שדבק בהם  ,וזאת
.6
במיוחד נוכח תפקידה של המשיבה כמורה בישראל  ,שחלות עליה אמות מידה מיוחד ות של
התנהגות ראויה ומוסרית  .בצד השיקולים לחומרה  ,הצביע בית הדין על שיקולים לקולא -
היות המשיבה אישה צעירה בת  , 35נורמטיבית ביסודה  ,שתיפקודה המקצועי עד
לכישלונה בעבירות הנדונות היה איכותי וברמה גבוהה  .כן ציין את היותה אם לילדים
קטנים  .בסופו של דבר  ,לאחר אי זון בין השיקולים השונים  ,גזר בית הדין את אמצעי
המשמעת שפורטו לעיל .
בטענותיה  ,מדגישה המדינה את חומרת העבירות שביצעה המשיבה  ,ואת קולתו
.7
היחסית של העונש שהוטל עליה לאור מעשיה החמורים  ,וזאת חרף הקלון שדבק במעשיה .
לטענתה  ,אין בעובדה שהמשיבה ביקשה לקב ל ממשרד החינוך את מסמכיה הכוזבים  ,כדי
להוות נסיבה משמעותית לקולא  ,מכיוון שהיא עשתה זאת רק לאחר שנפתחה בעניינה
חקירה משטרתית .
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כן טוענת המדינה  ,כי אין באמצעי המשמעת שהושתו על המשיבה כדי להשיג את תכלית
ההרתעה  ,נוכח תקופת הפסילה הקצרה מעבודה בשירות המדינה שנ קצבה בעניינה של
המשיבה  .לדבריה  ,אין בנסיבותיה האישיות של המשיבה כדי להצדיק עונש חריג לקולא
בעניינה  ,הפוגע בתכלית ההרתעה של אמצעי המשמעת  .כן טוענת המדינה  ,כי לא היה
מקום להמלצה שהיפנה בית הדין בגזר הדין למשרד החינוך להחזיר את המשיבה לתפקיד
הוראה כבר ביום  , 1.9.07וזאת מעבר לעונש הקל שהוטל עליה  .יש לעמוד על רף ענישה
ראוי בעבירות מרמה המתבצעות על -ידי אנשי חינוך  ,כדי להגן על דמותו ורמתו המוסרית
של השירות הציבורי .
לטענת המשיבה בערעורה  ,נתקיימו נסיבות מיוחדות בעניינה השוללות את
.8
הרשעתה בעבירות על -פי סע יפים  ( 2 ) 17ו ( 6 ) 17 -לחוק המשמעת  .אשר לסעיף  , ( 2 ) 17יסודות
העבירה לא עולים מהעובדות בהן היא הורשעה  .כתב האישום אינו מפרט את המעשה
אותו חייבת היתה המשיבה לעשות ולא עשתה  .כמו כן  ,טעה בית הדין בהרשיעו את
המשיבה בעבירה על -פי סעיף  , ( 6 ) 17שכן נסיבות ביצוע העבירה שו ללות קלון  .הנסיבות
המיוחדות הן בקשת המשיבה לבטל את התואר  ,דרישתה שלא לקבל כסף על יסוד התואר ,
ומצבה הרפואי  .כמו כן נטען  ,כי היא לא היתה מודעת באופן מלא לפסול שבמעשיה .
לחלופין  ,טוענת המשיבה כי אמצעי המשמעת שהוטלו עליה חמורים מדי  ,לאור נסיבותיה
האישיות המיוחד ות  .כן יש להתחשב  ,על -פי הטענה  ,בכך שהיא הושעתה מתפקידה כבר
ביום  , 23.5.05ולכן תקופת הרחקתה בפועל משירות המדינה ארוכה מכפי שעולה מגזר
הדין .
.9

דין ערעור המדינה להתקבל  ,ודין ערעורה הנגדי של המשיבה להידחות .

המשיבה שימשה מורה בישראל  ,וככז ו  ,חלה עליה אחריות מיוחדת לנהוג בהגינות ,
יושר  ,וניקיון כפיים  ,כמצופה ממי שמהווה דמות מחנכת  ,האמורה להקנות לא רק ערכי
ידע  ,אלא גם ערכי התנהגות ומוסר לדור הצעיר .
בעיסוקה כמורה במערכת החינוך  ,חבה המשיבה חובת אמון לא רק לציבור
תלמידיה אלא גם למעסי קה  -מערכת החינוך ושירות המדינה  ,אשר בשירותם היא
הועסקה  .בהתנהגותה של המשיבה היתה בראש וראשונה " גניבת דעת "  ,בכך שהיא
התיימרה להיות בעלת תואר אקדמי שלא היתה בו כל ממשות  ,ואשר נקנה על בסיס
מסמכי כזב .
יתר על כן  ,היא פעלה על -סמך אותו מצג כזב כדי לקבל על -פיו כספי ציבור שלא הגיעו לה .
בהתנהגותה  ,פעלה המשיבה פעולת תרמית וכזב בהשגת תואר אקדמי  ,וביקשה להוציא
באמצעותו כספי ציבור שלא היתה זכאית להם .
התנהגות זו של המשיבה פוגעת בגרעין הקשה של כללי המשמעת בשירות המדינה
המחייבים עובד ציבור  .אין מדובר בסטייה קלה מכללי סדר וארגון ; מדובר בפגיעה בליבה
של חובת האמון וההגינות שעובד חב למערכת המעסיקה אותו  ,ובמקרה זה  ,למדינה
ולציבור הרחב אותו שירתה המשיבה בעבודתה החינוכית .
איש הוראה וחינוך הנכשל במעשה תרמית מן הסוג הנדון כאן  ,מעיד על עצמו כי
הוא אינו מב ין לעומקם של דברים את מהות ואופי מעמדו ותפקידו  ,ואת החובות
המוטלות עליו כלפי ציבור תלמידיו ומעסיקיו  .הוא מעלה שאלה באשר למידת התאמתו
לשמש בתפקיד אמון במערכת הציבורית .
לא מצאתי כל ממש בטענות בא -כוח המשיבה לעניין תחולתם של סעיפים  ( 2 ) 17ו-
. 10
)  ( 6לחוק המשמעת על ענייננו .
סעיף  ( 2 ) 17לחוק קובע כעבירת משמעת מצב שבו עובד מדינה לא קיים את המוטל
עליו כעובד מדינה על -פי " נוהג  ,חוק או תקנה או הוראה כללית או מיוחדת שניתנו לו
כדין  ,או התרשל בביצוע המוטל עליו כאמור ".
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בית המשפט בהליך הפלי לי הרשיע את המשיבה על -פי הודאתה בעבירות של ניסיון
לקבלת דבר במרמה  ,ובעבירת מרמה והפרת אמונים בניגוד לחוק העונשין  .אין צריך
להרבות מילים על כך שהרשעה בעבירות אלה מהווה  ,למיצער  ,אי -קיום המוטל על עובד
מדינה על -פי הדין  ,קרי  :אי -קיום חובת האמונים שהעובד חב כלפי מעסיקו  ,ובמקרה זה -
המדינה והציבור שאותם הוא משרת כעובד מדינה .
אשר להרשעה בסעיף  ( 6 ) 17לחוק המשמעת  ,אין ספק כי בית הדין צדק בקובעו כי
מדובר במקרה זה בעבירה שיש עימה קלון ) עש " מ  4123/95אור נ' מדינת ישראל  -נציב
שירות המדינה  ,פד " י מט )  .(( 1996 ) 184 ( 5עבירות מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור
כלפי המדינה והציבור כמעסיקיו נגועות מעצם טיבן בקלון ) עש " מ  4/81אוחיון נ' מדינת
ישראל  ,פד " י לה )  .(( 1981 ) 494 ( 4על אחת כמה וכמה כך הוא  ,כאשר מדובר באיש חינוך
ועובד הוראה  ,החב חובת הגינות מיוחדת בביצוע תפקידו החינ וכי מכוח היותו דוגמא
ומופת לציבור תלמידיו .
בית הדין התחשב התחשבות מלאה בנסיבותיה האישיות של המשיבה  -בגילה
. 11
הצעיר  ,בעברה הנורמטיבי  ,בתרומתה לשירות המדינה  ,ובמצבה המשפחתי  .בצדק  ,לא
ראה בעובדת בקשתה לקבל בחזרה את המסמכים הכוזבים ולהפסיק את התשלומי ם
מכוחם משום נימוק מכריע לקולא  ,משבקשה זו עלתה לראשונה מפי המשיבה רק עם
פתיחת החקירה הפלילית נגדה  ,ולאחר שהמשיבה הבינה כי נלכדה במעשיה .
הכתם החמור בדמותה המוסרית של המשיבה פגע לא רק במעמדה היא  ,אלא גם
. 12
במעמד מערכת החינוך שבשורותיה נמצאו מורים שנ כשלו במעשי תרמית מסוג זה ,
ובדמותו של השירות הציבורי כולו  .על המעסיק הציבורי לשקוד על טוהר שורותיו  ,ועל
ניקיון כפיהם של עובדיו  ,שכן בלא הקפדה על אמות מידה אלה יתערער מיסודו אמון
הציבור ברמתו של השירות הציבורי  ,ובלא אמון זה  ,יתקשה השירות הציבורי לעמוד
באחריו ת המוטלת עליו  ,ולבצע את משימותיו .
אמצעי המשמעת שהוטלו על המשיבה  ,תואמים בעיקרם את טיב המעשה בו
. 13
הורשעה  -נזיפה חמורה ופיטורין לאלתר משירות המדינה  .עם זאת  ,תקופת הפסילה
שהוטלה עליה  ,שאורכה שנה ו 4 -חודשים בלבד  ,בתוספת המלצת בית הדין לקבל את
המשיבה בחזרה למערכת החינוך כעובדת הוראה עם חלוף תקופת הפסילה  ,אינם עומדים
ביחס הולם לחומרת המעשים ולכתם שדבק במעשיה ובאישיותה של המשיבה  .כתם זה
יישאר בעינו גם לאחר תקופת הפסילה הקצרה  ,וקשה להסכין עם אפשרות קבלתה מחדש
של המשיבה לעבודת הוראה במערכת החינוך  ,אך זמן ק צר יחסית לאחר הרשעתה
בעבירות שעניינן מרמה והפרת אמונים כלפי המדינה והציבור  .תוצאה כזו אינה מתיישבת
עם טיב המעשים שבוצעו  ,ובנסיבותיה האישיות של המשיבה לא מצאתי נתונים חריגים
וייחודיים המצדיקים סטייה כה בולטת לקולא מאמצעי המשמעת הראויים ) עש " מ
 3789/04ציפורי נ' נציבות שירות המדינה  ,פד " י נט ) .(( 2004 ) 721 ( 1
אופי העבירות שעברה המשיבה  ,והקלון הנילווה להן  ,אינם מתיישבים עם האפשרות כי
היא תחזור לעבוד בשירות המדינה בתחום כלשהו בלא שיחלוף פרק זמן ממשי  ,שבמהלכו
תורחק כליל מן השירות הציבורי  .לאחר מכן  ,ניתן לאפשר את חז רתה לשירות  ,תוך
הוצאתה של עבודה חינוכית מכלל זה  .רק לאחר חלוף תקופה נוספת  ,תוכל המשיבה
לחזור לעבודת הוראה  .אמצעים אלה עומדים  ,לדעתי  ,בדרישת המידתיות המתבקשת כדי
להגן על טוהר המידות וניקיון הכפיים בשירות הציבורי .
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. 14

לאור האמור אני מחליטה :

ערעורה של המשיבה נדחה  .ערעור המדינה מתקבל  ,במובן זה שבמקום אמצעי
המשמעת של פסילה שהוטל על המשיבה  ,יוטל עליה אמצעי של פסילה לעבודה בשירות
המדינה כולו למשך  3שנים ; לאחר מכן  ,תחול עליה פסילה נוספת למשך שנתיים לכל
תפקיד הוראה במסגרת משרד החינוך  .במהלך תקופ ת הפסילה הנוספת  ,לא ייאסר על
המשיבה להתקבל לעבודה במסגרות אחרות בשירות המדינה .
ניתן היום  ,ה ' בחשוון התשס " ח ) .( 17.10.07
שופטת
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 .4עש"מ  – 7797/07למידת הגנתו של מאגר מידע
תמצית הפסק
ערעור על הכרעת דינו של בית הדין למשמעת בירושלים )בד"מ  ,113/05בהרכב :עו"ד יוסף תלרז –
אב בית הדין ,גב' עדנה חלבני ,מר עמוס גורן חברי בית הדין(.
הערעור מופנה כנגד הכרעת הדין בלבד ,בה הורשע המערער לאחר משפט הוכחות בעבירות
משמעת רלבנטיות בכך שנכנס למאגר המידע של רשות השידור ,לצורך עיון במידע על עובד רשות
השידור ועל בני משפחתו במסגרתו של סכסוך אישי ביניהם .לאחר שנודע למערער שעובד אחר של
רשות השידור מעניק פטורים שלא כדין לבני משפחה.
בית המשפט העליון ,לאחר שבחן את טיעוני הצדדים ,הגיע למסקנה כי ,אין הצדקה להיעתר
לערעור ,חרף מערכת היחסים שנחשפה בתוך אותו מקום עבודה ,בית המשפט העליון לאחר שבחן
את טיעוני הצדדים ועמד על רמת ההוכחה הנדרשת בהליכים משפטיים הקרובה לזו שבהליך
הפלילי ,הגיע למסקנה כי לא מצא שזכותו הדיונית של המערער נפגעה בצורה כלשהי ,וכן קבע כי
לא היה מקום בנסיבות המקרה לקבל את "טענת ההגנה מן הצדק" שהעלה המערער בפני בית
הדין ,לנוכח תחומיה הצרים של אותה ההגנה בפסיקתם של בתי המשפט .ועוד נקבע כי המידע
שמצוי באגף הגביה של רשות השידור הינו מידע פרטי המוגן לפי דין ,ואין מקום לעיין בו אלא
לצורך מילוי התפקיד ולא במסגרתו של אינטרס אישי זה או אחר.
ולאחר שבית המשפט בחן את ניתוח הראיות כפי שנעשה ע"י בית הדין ולרבות את תוכנה
ומשקלה של אמרת הנאשם ,הוא לא מצא יסוד להתערב בפסק דינו של בית הדין.
ניתן ביום כ"ה בחשוון התשס"ח – .6.11.07
ההרכב :כב' השופט אליקים רובינשטיין
ב"כ המערער :עו"ד אבי גפן
ב"כ המשיבה :עו"ד מלי אומיד

22

בבית המשפט העליון
עש"ם 7797/07
כבוד השופט א' רובינשטיין

בפני:
המערער:

נ ג ד
נציבות שירות המדינה

המשיב:

ערעור על הכרעת הדין של בית הדין למשמעת
של עובדי המדינה )אב"ד עו"ד יוסף תלרז,
והחברים גב' עדנה חלבני ומר עמוס גורן( שניתן
ביום  10.6.07בבד"מ 113/05

תאריך הישיבה :
בשם המערער :
בשם המשיב :

ט " ז בחשון תשס " ח ) ( 28.10.07
עו " ד אבי גפן
עו " ד מלי אומיד
החלטה

רקע והליכים
ערעור על הכרעת הדין של בית הדין למשמעת של עובדי המדינה )אב"ד עו"ד יוסף תלרז,
א.
והחברים גב' עדנה חלבני ומר עמוס גורן( מיום  10.6.07בבד"מ  ,113/05בגדרה הורשע המערער
בעבירות משמעת לפי סעיף  (2) ,(1)17ו (3)-לחוק שירות המדינה )משמעת( ,התשכ"ג – .1963
כנגד המערער ,ראש תחום גביה ברשות השידור לפי דרגה  ,18הוגש כתב אישום בו נטען כי
ב.
בין התאריכים  22.8.04 – 28.7.04עשה שימוש שלא כדין ,ושלא לצרכי עבודתו ,במאגר המידע של
הרשות ,על מנת להשיג מידע על עובד רשות )שיכונה לצורך פסק דין זה המתלונן( ועל בני
משפחתו ,על רקע סכסוך אישי בין השניים .המערער הורשע בעבירה על שלושת הסעיפים ,וביום
 5.8.07נגזרו עליו נזיפה חמורה והורדה בדרגה לפרק זמן של שנה.
בהכרעת הדין נקבע ,כי מעשי המערער עלו לכדי פגיעה בפרטיות ,כהגדרתה בסעיף (1)2
ג.
לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א – ") 1981בילוש או התחקות אחרי אדם ,העלולים להטרידו ,או
הטרדה אחרת"( ,תוך עבירה על איסור שנקבע בסעיף )8ב( לאותו חוק ,הקובע כי "לא ישתמש
אדם במידע שבמאגר מידע החייב ברישום לפי סעיף זה ,אלא למטרה שלשמה הוקם המאגר" ,וכן
עבירה על הוראות תקשי"ר וכללי האתיקה החלים על עובדי מדינה; ובסופו של יום – עבירה לפי
סעיף  (1)17לחוק המשמעת )משמעת( ,על-ידי רתימת מאגר המידע למטרה זרה שעניינה סכסוך
בין-אישי ,עבירה לפי סעיף  – (2)17הפרת ההוראות האמורות ,עבירה לפי סעיף )17ד( – התנהגות
שאינה הולמת.
טענות הצדדים
) (1הערעור מופנה כלפי הכרעת הדין בלבד ,ולא כלפי גזר הדין .המערער טוען כי כל שעשה
ד.
בדין עשה ,מאחר שהשימוש על-ידיו במאגר נשוא כתב האישום בא לאחר שנודע לו מפי עובד אחר
ברשות ,כי קיים חשד שהמתלונן מעניק פטורים מתשלום האגרה שלא כדין לבני משפחתו .לטענת
המערער ,בנסיבות אלה פעל כדין ,ואף ביצע את חובתו ,משבדק את החשדות שהועלו בפניו
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)ושהתבררו כנכונים( ,ועל כן אין להרשיעו .המערער מוסיף כי בינו לבין המתלונן לא היה סכסוך
כנקבע בהכרעת הדין )דבר זה עמד במידה רבה במוקד ההכרעה(.
) (2בדיון טען בא כוחו המלומד של המערער עוד ,כי נטל הראיה הועבר על-ידי בית הדין אל
המערער שלא כהלכה ,ובכך כורסמה חזקת חפותו; עוד נטען ,כי העדים נבחרו על-ידי התביעה
סלקטיבית ,ועד מרכזי – מי שהחומר הראשוני בא הימנו למערער ,לא הועד; המערער הורשע על
כוונות שבלב .ועוד ,לא המערער  -כך נטען  -הוא שהחליט בהמשך על מה שייעשה בחומר שחשף,
והרי מכל מקום חשף שחיתות; לא היה מקום להעמדה לדין ,והיה מקום להגנה מן הצדק )טענה
שהועלתה ונדחתה בהחלטה מפורטת על-ידי בית הדין(.
) (3מנגד טענה באת כוח המשיבה ,כי פעולת המערער באה על רקע אישי ,של מערכת
יחסים לא תקינה לאורך השנים עם המתלונן ,וזאת על פי הודעתו שלו ,ואין המדובר במעשה
תמים .מעשי המערער היו טבולים בניגוד עניינים ,כך נטען ,וככל שהיה חשד למערער כלפי
המתלונן ,היה עליו להימנע מטיפול בו אישית.
דיון והכרעה
)  ( 1לאחר העיון סבורני שאין מקום להיעתר לערעור  .בית הדין שמע את העדים
ה.
ועיין בראיות  ,והכר עתו המפורטת מקובלת עלי  .אדרש לעיקר הטענות שעלו בערעור .
)  ( 2אפתח ואומר במישור הכללי  ,כי נחשפה בתיק זה מערכת יחסים פנימית לא
טובה  ,לשון המעטה  ,בין גורמים שונים במערך הגביה של רשות השידור  ,לא רק בין
המערער למתלונן בתיק  ,אלא גם מעבר להם  .התמונה ש נגלתה אינה מלבבת  ,ויש לקוות
שהגורמים הממונים נותנים עליה את הדעת  ,שכן " לפתח חטאת רובץ " )בראשית ד ' ,ז ' ( ,
ומערכת היחסים קילקלה את השורה  ,ובסופו של יום  ,לא אצל המערער בלבד  .אכן  ,אמרה
דרשני הנהגתן של אחדות מן הנפשות הפועלות  .ואולם  ,בפנינו עניינו של המערער  ,ופע ולתו
 גם אם כוונה בין השאר לתועלת הגביה עליה הוא מופקד  -לקתה  .כעובד בכיר  ,עירוביחסיו הבלתי תקינים עם המתלונן  ,והפגמים שדבקו במעשיו עקב זאת  ,היטו את הכף
לחובתו .
)  ( 3נטען באשר לחזקת החפות והעברת נטל הראיה  .לא ראיתי מקום להלום טענה
זו  .חזקת ה חפות עומדת לנאשם בתיק משמעתי כבתיק פלילי ; על כך לא יתכן חולק  ,ואין
צורך להכביר מלים  .דבר זה הוא בשר מבשרה של שיטת המשפט הישראלית בכל הליך
שיש לו רכיב של הטלת כתם  ,אם פלילי ואם משמעתי ; בא כוח המערער הפנה לעל " ע
 3572/06הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין נ' בוטח ) טרם פורסם ( ) פסקה ט ' בחוות דעתי ( ,
אך הדברים פשוטים גם בלעדי זאת  .האם נפגעה חזקת החפות בכך שלא הועד העד שעל פי
הנטען מסר למערער את המידע באשר למתלונן  ,ובכך – כנטען – הועבר הנטל אל כתפי
המערער להוכיח כי פעולתו באה לחשיפת שחיתות  ,דבר שלשיטתו עמד בו ?
)  )( 4א ( אכן  ,דרכי ההוכחה ומידותיה בדין המשמעתי כמותן כדין הפלילי  ,כעולה
מפסק דינו של הנשיא שמגר בעש " מ  3725/91בכרך נ' מדינת ישראל ,פ " ד מה )  . 401 ( 5אף
דבר זה מעוגן בשכל הישר  ,בניסיון החיים  ,וגם במידת ההגינות  ,שהרי תוצאתו של הדין
המשמעתי  ,גם אם אינה מוגדרת כפלילית  ,עשויה להיות במקרים מסוימים חמורה לא רק
בהקשרים כלכליים ) כגון פיטורין ושלילת פנסיה ( אלא גם באשר לשמו הטוב של העובד ,
שהוא נכס אנושי וחברתי ממעלה ראשונה .
אין חולק כי בנידון דידן דרושה איפוא מידת הוכחה שמעבר לספק סביר ; כך יש לקרוא
ולפרש את הוראת תק נה  46לתקנות שירות המדינה ) משמעת ( ) סדרי הדין של בית הדין ( ,
תשכ " ד , 1963 -הקובעת " מצא בית הדין  ,כתום בירור האשמה שיש בראיות שהיו לפניו ,
כדי הוכחת האשמה – ירשיע בה את הנאשם בפסק דינו ".
) ב ( ואולם  ,לא מצאתי במקרה דנא כי זכויות המערער נפגעו בהקש ר חזקת
חפותו או העברת נטל ההוכחה כנטען  .התביעה בחרה להעיד את שביקשה להעיד  ,וסברה
כי בכך יצאה ידי חובתה  ,ולימים הכריע בית הדין כי אכן כך  .ומשלא הועד על -ידי

24

התביעה העובד שלגביו נטען על -ידי בא כוח המערער כי עדותו היתה נחוצה  ,ואף לא נחקר
כנטען  ,רשאי היה המערער להעידו מצדו כעד הגנה  ,כפי שעשה לעד מנהל אגף הגביה
ברשות השידור  .הוא בחר שלא לעשות כן  ,אך כדי להפיס דעתו אומר כי גם לשיטתו שלו ,
שהיתה חובה לבדוק את החשד שהעלה אותו עובד כלפי המתלונן  ,לא היה המערער
בנסיבות צריך לעשות כן  -אלא אחר  ,נוכח היחסים העכורים שביניה ם  ,כפי שהוכחו  .גם
אין זה המקרה לטענת " הגנה מן הצדק "  ,ובדין נדחתה זו על -ידי בית הדין  ,וזאת נוכח
הראיות  ,כפי שיפורט בתמצית להלן  .אכן  ,הרשות היתה בידי התביעה להחליט על דרכה
באכיפה  ,ואין לומר  ,גם לאחר מעשה  ,שחרגה מסמכותה בגישתה האכיפתית  ,וזאת מבלי
שנביע דעה ספ ציפית באשר להליכים נגד אנשים זולת המערער  ,לרבות המתלונן שכנמסר
לנו עניינו עודו על שולחן הרשויות  .על כן  ,הגם שאצרף קולי  ,בכל הכבוד  ,לדעתן של
חברותי השופטת ) כתארה אז ( ביניש בעש " מ  587/05מדינת ישראל נ' עמר ) לא פורסם ( ,
ולפני כן בדין המשמעתי של עורכי הדין השופט ת פרוקצ ' יה בעל " ע  2531/01חרמון נ' הועד
המחוזי של לשכת עורכי הדין ,פ " ד נח )  , 79-78 , 55 ( 4כי טענת ההגנה מן הצדק תישמע גם
בדין המשמעתי – ברי כי היא תתקבל במקרים קיצוניים בלבד ; ואין ענייננו בא בקהלם .
)  ( 5התיק דנא עניינו מאגר מידע של מערך הגביה ; פש יטא כי מאגר מידע  ,כל מאגר
מידע  ,הוא תחום רגיש  ,שההגנה על פרטיותם של הנכללים בו נחקקה בסעיף  7לחוק הגנת
הפרטיות  ,הכולל מגבלות שונות בכגון דא  .גם על פי הראיות שהובאו בעדויות העדים שבו
ודריי – ולמען האמת אין צורך בראיות מרובות לעניין זה  ,המוסדר בדין " ופשוט הו א  ,אין
צריכים לראיות הרבה " ) שו " ת הרמ " א – ר ' משה איסרליש  ,פולין המאה הי " ז  ,סימן פ " ו (
– הכניסה למאגרי המידע נעשית לצרכי גביה בלבד  ,תוך שימוש בסיסמה .
במובן הנורמטיבי  ,הציפיות מעובד בגדרי עבודתו – בכלל ובהקשר דנא – הן כי יעשה
אותה כמשרת הציבור  ,בלא עירוב של מניעים אחרים  .ועוד  ,עובד הציבור אינו מלאך ,
והמצופה הימנו הריהו בחינת " אדם לאדם – אדם " ) הנשיא ברק ברע " א  8339/97רוקר נ'
סלומון ,פ " ד נה )  .( 279 , 199 ( 1רף מינימלי בעבודתו  ,שעליו לא יוכלו להיות עוררים  ,הוא כי
את תחושותיו האישיות לא יערב עם שירותו הציבורי  .לכך י שנם ביטויים מסוגים שונים ,
אך אחד מהם כרוך בנאמנות לציבור אף בהקשר מאגרי המידע  .תקופתנו מתאפיינת –
ואין צורך בחוש נבואי כדי להניח כי דבר זה יגבר – בריבוי לא שערוהו אבותינו של מאגרי
מידע  ,הכוללים פרטים מרובים ובהם מידע אישי  ,לעתים רגיש  ,על בני אדם במספרים
ג דולים  .הדבר עשוי להתבטא בבתי החולים ובמרפאות  ,במשטרה ובשירותי הבטחון ,
במינהל האוכלוסין  ,בשלטונות המס  ,בבתי המשפט ובבתי הדין  ,בבנקים ובחברות
הביטוח  ,ועוד ועוד  .בידי עובדים רבים ניתנו מפתחות למאגרים  ,סיסמאות כניסה ,
" כרטיסים חכמים " והם הפכו שותפים לפרטים שוני ם  ,מהם אינטימיים  ,של הזולת  .חיוני
שיוקפד תדיר שלא לערב בהקשרים אלה בין צרכי העבודה לבין אינטרס אישי  ,כדי שלא
יתקיים " איש הישר בעיניו יעשה " )שופטים כ " א  ,כ " ה ( .נאמנות עובד הציבור מתבטאת לא
רק בהגבלות חוק הגנת הפרטיות  ,אלא אף בנורמות המשפט הציבורי  .עובד הציבו ר שבידו
מפתח למאגרים מוזהר איפוא בדין אזהרה חמורה שלא לחרוג מכללי השימוש בהם ,
כעולה מן הסעיפים הרלבנטיים בחוק הגנת הפרטיות ; דברים אלה נאמרים באורח כללי ,
אך הם מהוים תשתית עיונית למקרה דנא  ,ולזיקה לעבירות שבסעיפים  ( 3 ) -( 1 ) 17לחוק
שירות המדינה ) משמעת ( .המערער חתום על הצהרות שמירת סודיות עוד מקדמת דנא
) ת  ; ( 19 /ראו גם סעיף  65.1945לתקשי " ר " לא ישלוף עובד נתונים במאגר מידע  ,אלא אם
הוסמך לכך ולצורך תפקידו בלבד " .מכאן חשיבותו המיוחדת של הרכיב הנורמטיבי בתיק
דנא  ,שבית משפט זה כבר עמד עליו בעש " מ  6843/01בן דוד נ' מדינת ישראל ,פ " ד נו ) 918 ( 2
) השופטת – כתארה אז -ביניש (  ,וכן בעש " מ  7111/02אשואל נ' מדינת ישראל ) לא פורסם (
) השופטת ביניש (.
)  )( 6א ( לעניות דעתי  ,ראיה מרכזית ביותר בכל מסכת הראיות בתיק דנא היא
הודעת המערער ת  . 14 /לגבי הודעה זו אין יסוד להניח  -וכך קבע גם בית הדין המשמעתי
) החלטה מיום  - ( 27.6.06כי נגבתה שלא מרצון חופשי ובתחושת מאוימות כטענת
המערער  .המערער הוא אדם מבוגר  ,מנוסה ובכיר  ,גם אם איננו " מיומן " בחקירות – כפי
שמרבית בני אנוש אינם מיומנים בהן – והוא נתן לדעתי ביטוי אותנטי להבנתו  ,כי פעולתו
לא היתה כש ורה  .קשה להלום כי " הלך שבי " אחרי החוקר  ,ואמר דברים שלא היו אמת .
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לימים חש כנראה כי הדבר מכביד עליו בהליכים המשמעתיים  ,ועל כן ביקש להרחיק עצמו
מן ההודעה .
) ב ( מעיון בת  14 /עולה  ,כי המערער הוזהר באשר להפרת חוק הגנת הפרטיות
וחתם בכתב ידו כי הבין את האזהרה  ,ואף ציין – לאחר מכן  -כי " אין בכוונתי להסתתר
מאחורי הדברים והחשדות שעשיתי  ,אני מתכוון לשתף פעולה ולהודות גם בדברים
שעשיתי " .הוא הסביר  ,כי כניסתו לדו " חות הבקרה של משפחת המתלונן באה לאחר פניית
עובד שסיפר על מה שהמתלונן התכוון לעשות לו  ,ועל כן " הת עורר אצלי החשד שהעובד
) המתלונן ( מבצע דברים לא כשרים במערכת ומטפל בדברים שאינם קשורים אליו  ,ולכן
החלטתי בעצמי לבדוק את הממצאים  ,כלומר להיכנס למחשב  ...ע " מ לנסות לגלות דברים
חריגים שנעשו כלפי בני משפחתו " .ולהלן בתשובה לשאלה האם הכוונה היתה למצוא
דברים שישמשו " לנגח " את המתלונן  ,השיב המערער  " :נכנסתי כי רציתי למצוא עליו
דברים שליליים  ,אני לא יכול להגיד לך שרציתי לנגח  ,אבל פעלתי מתוך שטות ולא הייתי
צריך לעשות זאת  .לא ידעתי שהדבר בניגוד לחוק " .עוד הוסיף  ,כי סבר שמנהל הסניף
שעובד עם המתלונן לא יבדוק אותו  ,ולכן פעל ב עצמו ובדק אם המתלונן ובני משפחתו
משלמים אגרה  .להלן נשאל המערער מדוע  ,בהיותו איש סניף ירושלים בדק תושבי באר
שבע  ,והשיב כי " אנחנו מטפלים בכל הארץ  ,במקרה הזה פעלתי שלא כדין  ,אם כי אני
מודה שלא ידעתי על החוק ".
) ג ( בהמשך נשאל אם עשה את שעשה מת וך סכסוך אישי עם המתלונן  ,והשיב כי
אינו חברו של המתלונן  " ,בן אדם שמחפש אותך כל הזמן ומלכלך עליך כל הזמן מתוך
מטרה לגרום לך נזק  ,הוא לא חבר ולכן עשיתי מה שעשיתי " .פנייתו לעובדת מבאר שבע
היתה לשיטתו כדי שתבדוק בסניף שם בהקשר האמור  ,והוא הדין גם לסניף טבריה  .ועוד
בהמשך חזר המערער משהוצגה לו תלונה ) ת  ( 13 /של המתלונן נגדו  ,על כך שיודע הוא  ,כי
המתלונן " מחפש אותי כבר שנים  ,וזה לא המקרה " .להלן אמנם אמר המערער  ,בתשובה
לשאלה  ,כי באופן אישי אין לו דבר נגד המתלונן " וגם לא חיפשתי אותו  ,למעט המקרה
הזה  ."...וכן הוסיף  " ,אני מצטער אם עשיתי דבר שאסור לעשותו  .זה מלמד אותי לקח
לבאות בדרך שאני צריך לפעול  ,לא הייתי צריך לפעול כך  , ...ועל זה אני מצטער יתכן
והייתי צריך לפעול בדרך אחרת  .היום ידוע לי הנחיות רשות השידור בכל הקשור לבדיקת
אזרחים באופן כללי  ,ואין כל סיבה שאני אכנס לרשומות של אזרחים אלא אם נעשתה
פניה מצדם  .במקרה הזה שגיתי " .המערער רשם בכתב ידו בסיפה " קראתי את הודעתי
ואני מאשר את תוכנה ".
מן הדברים עולה  ,כי היתה מערכת יחסים עכורה בין המתלונן למערער  ,ומששמע המערער
על אפשרות לפעולות לא תקינות הקשורות במתלונן  ,ביקש לבדוק אותן מ תוך תקוה כי
יימצא חומר לא חיובי כלפיו  .בכך נוצר מיניה וביה ניגוד עניינים  ,שכן בפעולתו של
המערער נתערבו  ,גם בהנחת מילוי תפקידו  ,מניעים הקשורים ביחסים האישיים עם
המתלונן .
)  ( 7בחקירתו בבית הדין טען המערער כנגד ת  , 14 /לרבות כי הדברים בעניין כוונתו
כלפי המתלונן בפעולות שנקט הוכנסו לפיו  ,ובית הדין דחה זאת ; הוא גם הכחיש יחסים
לא טובים עם המתלונן  ,אך דבר זה סותר הן את הודעתו ת  14 /הן את עדות עד ההגנה ,
מנהל אגף הגביה  ,שמתוכה ברור כי היחסים בין המערער למתלונן לא היו טובים )" לא
ידוע לי שיש ביניהם ידידות מו פלאה  ..ריחוק בניהול יחסים אישיים " ) אף כי לדעת העד
לא פגע הדבר בעבודה (( וכן תלונות הדדיות מתועדות ; זאת  ,אף כי העד מתח בבירור
ביקורת קשה על המתלונן  ,בכל הנוגע לענייני האגרה של משפחתו ועוד ) ראו גם ת , 18 /
הודעת העד בחקירה (.
)  ( 8כאמור  ,הודעת המערער ת  14 /נראית על פניה הודעת אמת  ,ובדין נתקבלה ) ראו
עש " מ  7858/03ירדן יופה נ' מדינת ישראל ) השופטת – כתארה אז – ביניש (  ,והאסמכתאות
דשם ( .חיזוקים להודעה מצויים בין היתר בעדות המתלונן  ,שגם התלונן על המערער
כאמור בקשר לנושאים מסוימים – ת  13 /מ , ( 1.6.04 -ובעדות ראש האגף .
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)  ( 9סוף דבר לעניין זה  ,עינינו הרואות כי המערער בהודעתו הבין את המשגים
שעשה  ,בחינת " מצוה הבאה בעבירה " לשיטתו  ,אף כי ניסה להתנער מכך בהמשך  .פשיטא
שהוראת סעיף  ) 8ב ( לחוק הגנת הפרטיות  ,הקובעת " לא ישתמש אדם במידע שבמאגר מידע
החייב ברישום לפי סעיף זה  ,אלא למטרה שלשמה הוקם המאגר "  ,מופרת כאשר השימוש
אינו אך " למטרה שלשמה הוקם המאגר " בלבד  ,אלא מערבים אותה במטרות זרות לעניין ,
הכרוכות ביחסים אישיים  ,על ניגוד העניינים המובנה .
)  ( 10כאמור  ,ראיתי את ת  14 /כמפתח להתייחסות לתיק  .האמור בה מתחז ק
בראיות אחרות  .על כן נתקיימו יסודות העבירות בהן הוכרע הדין כנגד המערער  :נפגעה
משמעת שירות המדינה – ) סעיף  (( 1 ) 17לחוק שירות המדינה ) משמעת (  ,לא קוימה הוראת
דין ) חוק הגנת הפרטיות ( – ) סעיף  , (( 2 ) 17וההתנהגות לא הלמה את התפקיד ועלולה
לפגוע בתדמית השירות ) סעיף .(( 3 ) 17
הדרך הנכונה לפעולה משסבר המערער כי דברים שאינם ראויים כרוכים במשפחת
המתלונן  ,היתה לפנות לדרג ממונה  ,להביא לפניו את הנמסר לו  ,לומר כי בשל יחסים
אישיים בעיתיים לא יידרש לכך  ,ולבקש כי הממונים יפעלו בקשר לכך על פי שיקולם וככל
שימצאו לנכון  .אין צריך ל ומר  ,כי חשד לאי תקינות טעון בדיקה  ,אך הדרך שננקטה  ,ככל
שהיתה לצורך מצוה  ,באה אכן בעבירת עירוב מין בשאינו מינו  ,למינוף הכרוך ביחסים
שבמישור אחר .
)  ( 11על דרך ההיקש  ,כבר נאמר במקורותינו  ,כי אין אדם יכול לדון בעניינו של
אוהבו וכן במצב ההפוך " דאי רחים ליה אינו רואה לו חובה  ,ואי סני ליה  ,לא מצי לאפוכי
בזכותיה " ) אם אוהב הוא אותו לא יראה לו חובה  ,ואם שונא הוא לו  ,לא ימצא להפך
בזכותו " ) ראו ר ' עובדיה מברטנורה בפירושו למשנה סנהדרין ג ' ,ה ' ( ; ראו גם הערתי בגדרי
המשפט המינהלי העברי עע " מ  7357/03רשות הנמלים נ' צומת מהנדסים ,פ " ד נט ) , 173 ( 2
 , 175וכן עש " מ  203/07בוגייסקי נ' נציבות שירות המדינה ) טרם פורסם (  ,פסקה י " ב ; נ '
רקובר  ,שלטון החוק בישראל , 91-90 ,שאין מלך וכהן גדול משתתפים בהכרעה בעניין עיבור
השנה  ,בשל ניגודי עניינים כלכליים או אישיים שהם נגועים בהם ) בבלי סנהדרין י " ח  ,ב ' (.
עינינו הרואות כי בסיטואציות של ניגוד עניינים יש להימנע מפעולה הטבולה בהם .
)  ( 12ואחר שנאמרו כל אלה  :מובן היטב מדוע ממקד המערער את ערעורו בהרשעתו
בדין המשמעתי  ,ואינו משיג על העונש  ,שכן זה הוטל באופן מקל  ,מתוך ראיית כלל
הנסיבות  ,לרבות הרכיב ההרתעתי  ,למען ילמדו עובדי הציבור  .המערער עובד בשירות
הציבור קרוב לשני עשורים בתפקוד " מקצועי ותורם ואיכותי "  ,כדברי בית הדין  ,אך מעד
בעניין זה בנסיבות שעל שכמותן אמרו חז " ל הן על אהבה הן על היפוכה שהן מקלקלות
את השורה ) ראו בראשית רבה פרשה נ " ה  ,ד יבור המתחיל " וישכם אברהם "( .יש לקוות כי
המערער למד את לקחו שלו כפי שציין בהודעתו ת  , 14 /ולא פחות חשוב מזה  ,כי הלקח
יבוא לתובנתם של אחרים ברשות השידור ומחוצה לה בשירות הציבורי .
)  ( 13כאמור  ,אין בידי להיעתר לערעור .
ניתנה היום  ,כ " ה בחש ון תשס " ח ) .( 6.11.07
שופט
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.5

עש"מ  – 3666/06לקבלתו של תואר שני שלא בדרך המלך

תמצית פסק הדין
ערעור על גזר דינו של בית הדין למשמעת בחיפה )בד"מ  70/04בהרכב :עו"ד יוסף תלרז – אב בית
הדין ,גב' ניצה סובוביץ ,מר חיג'אזי חברי בית הדין(.
הערעור נסב על גזר דינו של בית הדין אשר החליט לאחר משפט הוכחות להטיל על המערער
אמצעי משמעת של :נזיפה חמורה ,פיטורין לאלתר ופסילה למילוי תפקיד למשך שנתיים וכן
השבה של כספים שניתנו לו שלא כדין ,מאחר והמערער קיבל מהמדינה תשלומים שונים בעבור
לימודיו האקדמאים ,שבעטיים נדרש להגיש עבודות שונות לרבות עבודות גמר ,ואולם הוא הגיש
לצורך קבלתו של תואר שני תשע עבודות שאותן רכש מבן משפחתו תמורת כסף ,שעל בסיסם
הוענק לו תואר שני בחינוך .אולם לנוכח חקירתה של הפרשה כולה ,הנאשם לא הגיש את התואר
לצורך שקילותו .גזר הדין שניתן בעניינו הינו גזר דין שני לאחר שבית המשפט העליון הורה בעבר
לקיים דיון נוסף לנוכח פגמים שנפלו בפסק הראשון ,כמפורט בגזר הדין השני ,שלגביו בית
המשפט העליון סוקר בפסק דינו את טיעוני הצדדים.
בית המשפט העליון פסק כי ,לא בנקל הוא יתערב בהכרעותיו של בית הדין למשמעת ,האמון על
דיני המשמעת בשירות הציבורי ועל קביעת הנורמות במסגרתו ,כפי שנפסק בפסיקה קודמת
שמובאת בפסק הדין ,יחד עם תכליתם של דיני המשמעת שגם עיקרם מובאים בפסק זה ,כאשר
שיקול דעתו של בית הדין נשקל ונבחן גם לנוכח מהות התפקיד שמילא הנאשם במשרד החינוך
כעובד הוראה ,שבמעשיו פגע בתכונות הבסיס של הגינות ,יושר וניקיון כפיים וטוהר מידות
שנדרשים מעובדי ציבור ועל אחת כמה וכמה מעובדי הוראה ,במיוחד שמדובר בעבירה שהייתה
באותה העת מכת מדינה.
בית המשפט העליון לאחר עיונו בטיעוני הצדדים שנפרסו בפסק הדין ,במקבץ השיקולים שנפרסו
בגזר דינו של בית הדין הגיע למסקנה כי אין להתערב באמצעי המשמעת שהוטלו ,שהייתה בהם
מידה של עשיית חסד עם המערער בכך שלא נפסל לשירות המדינה ,וניתנה המלצה להשיבו בתום
פסילתו למילוי תפקיד של עובד הוראה במשרד החינוך.
הערעור נדחה בסופו של עיון ושיקול.
ניתן ביום כ"ו בחשוון התשס"ח – .7.11.07
ההרכב :כב' השופטת א .פרוקצ'יה.
בא כח המערער :עו"ד אורלי שושני
בא כח המשיבים :עו"ד בת אור כהונוביץ
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בבית המשפט העליון
עש"ם 3666/06
בפני:

כבוד השופטת א' פרוקצ'יה

המערער:
נ ג ד
המשיבים:

 .1נציבות שירות המדינה
 .2משרד החינוך התרבות והספורט
ערעור על גזר דינו של בית הדין המשמעתי
של שירות המדינה מיום  2.4.06בבד"מ
 70/04שניתן על-ידי כבוד החברים :עו"ד י'
תלרז – אב"ד ,גב' נ' סובוביץ ומר מ'
חיג'אזי

בשם המערער:

עו"ד אורלי שושני

בשם המשיבים:

עו"ד בת-אור כהנוביץ
פ ס ק -ד י ן

זהו ערעור על גזר דינו של בית הדין למשמעת של עובדי המדינה ) כב ' עו " ד י ' תלרז
.1
– אב " ד  ,גב ' ניצה סובוביץ ומר מחמוד ח ' ג ' אזי ( .בגזר הדין הוטלו על המערער אמצעי
משמעת של נזיפה חמורה  ,פיטורין לאלתר משירות המדינה  ,ופסילה למילוי תפקיד למשך
שנתיים  .כן חויב המערער בהשבת סך של  6,413ש " ח לקופת המדינה שינוכו מהמענק
שישולם לו עם פיטוריו  .גזר הדין הוטל בעקבות הרשעת המערער בעבירות משמעת על
סעיפים  ( 3 ) , ( 1 ) 17ו ( 4 ) -לחוק שירות המדינה )משמעת( ,תשכ"ג ,1963-ביחד עם סעיף ( 1 ) 4
להודעה על שינויים בהחלת החוק על עובדי הוראה .
רקע עובדתי
המערער  ,יליד שנת  , 1957הועסק כמורה במשרד החינוך מאז שנת  . 1978בשנת
.2
 1999נרשם המערער ללימודי תואר שני בחינוך באוניברסיטת לטביה  .עם תחילת לימודיו ,
הגיש למשרד החינוך ביום  17.11.99בקשה להשתתפות בשכר לימודיו באוניברסיטה ,
וזאת על פי נוהל משרד החינוך במסגרת מ דיניותו להעניק תמריצים לעובדי הוראה לצורך
לימודים  .במשרד החינוך הוחלט להעניק למערער הטבה אחרת תחת השתתפות בשכר
לימוד אותה ביקש  :במשך שנה  ,בין החודשים ספטמבר  1999ואוגוסט  , 2000קיבל
המערער תשלומים בעבור שעתיים השתלמות בשבוע  ,בסך כולל של  , ₪ 6,413וכן הופרשו
בעבורו סכומי כסף עבור קרנות השתלמות בגין שעות השתלמות אלה .
במסגרת לימודיו האוניברסיטאיים  ,נדרש המערער להגיש  8עבודות וכן עבודת
.3
גמר  .הוא הגיש לאוניברסיטה  9עבודות שרכש בכסף מבן משפחתו  ,באופן שהעבודות נחזו
כעבודותיו שלו  .על בסיס עבודות אלה העניקה האוניברסיטה למערער תואר שני בחינוך ,
וזאת בלא שקיים כל מטלה אקדמאית הנדרשת לצורך השגת התואר  .נוכח החקירה
המקיפה שהחלה באותה תקופה באשר לצרכי השגת תארים באוניברסיטת לטביה  ,נמנע
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המערער מהצגת התואר שקיבל מהאוניברסיטה לועדה לשקילת תארים במשרד החינוך ,
וכתוצאה מ כך גם לא זכה בכל הטבה בגינו .
המערער הועמד לדין משמעתי בגין המעשים האמורים  ,והורשע בדין .
גזר הדין הראשון
בגזר הדין  ,עמד בית הדין על החומרה במעשיו של המערער  ,ועל הפגיעה שיש בהם
.4
בשירות הציבורי ובתדמיתו  .חומרה זו מתעצמת  ,לטעמו של בית הדין  ,לאור המעילה
באמון משרד החינוך  ,ונוכח היותו של המערער עובד הוראה  .כן קבע בית הדין כי ,
עבירות המערער עומדות ברף חמור יותר מעבירות של אחרים בפרשת קבלת התארים
במרמה מאוניברסיטת לטביה  ,שכן בעניינו לא שררו יחסי חוטא ומחטיא בין המערער
לבין האדם שהכין בעבורו את העבודות  .בית הדין בחן גם את נסיבותיו האישיות של
המערער  ,ובהן שירותו רב השנים במשרד החינוך  ,במשך  25שנה .
עם זאת  ,צויין כי מאז שנת  2002נקט המערער בדפוס התנהגות בעייתי לאור ראיות
שהובאו  ,לפיהן הוא אינו מציית להוראות הממונים עליו  ,נעדר ללא רשות מ בית הספר ,
אינו נוטל כל חלק בפעילויות בלתי פורמאליות במוסד החינוכי  ,ואינו מגלה נכונות ללמד
מקצועות מסוימים על -פי הנחיות הדרגים הממונים  .כמו כן צויין כי המערער לא יישם
הנחיות שניתנו לו בדבר דרכי הוראת המקצועות  ,נעדר מישיבות המועצה הפדגוגית  ,ואף
איים בשימוש ב אלימות נוכח הערות ביקורת שקיבל ; נוצרה מערכת יחסים עכורה בין
המערער לבין שני מנהלי בית הספר האחרונים שהיו ממונים עליו בבית הספר .
קביעותיו של בית הדין בעניין התנהלותו הבעייתית של המערער בתפקידו התבססו
.5
על שניים  :באשר לתקופת כהונתו של המנהל הנוכחי בבית הספר  ,התבסס בית הדין על
דברי נציג המשרד בפני בית הדין  .עם זאת  ,נוכח השעיית המערער  ,ביקש בית הדין כי נציג
המשרד יבדוק את רמת תפקודו של המערער גם בתקופות שקדמו לכהונת המנהל הנוכחי .
נציג המשרד ערך בירור נוסף  ,והעביר את ממצאיו במכתב לבית הדין מיום  , 5.7.06בו
הסתמך על מכתבים של מפקח קודם במשרד החינוך ) ד " ר עומר ( בעניינו של המערער  ,ועל
מכתבים של מנהל בית הספר הקודם  ,אשר נמצאו בתיקו האישי של המערער במשרד
החינוך .
הערעור הראשון
המערער ערער לבית משפט זה על הכרעת הדין ועל וגזר הדין של בית הדין ) עש " מ
.6
 .( 7219/05במסגרת הערעור טען  ,בין היתר  ,כי מכתבו של נציג המשרד לא הועבר אליו ,
כדי שיוכל להיערך לטעון לגביו  ,בעוד שמהחלטת בית הדין עולה כי למכתב זה היתה
השפעה על גזר הדין  .לאחר דיון בטענות הערעור  ,ניתן ביום  9.10.05פסק -דיני ובו נקבע :
" בהמלצת בית המשפט  ,חזר בו המערער מערעורו על הכרעת
הדין .
אשר לגזר הדין ,מאחר שמטעמם של המשיבים הוגשו לבית הדין
מסמכים שונים הנוגעים למערער בלא שאלה הוצגו בפניו ,ומבלי
שיוכל להגיב ולטעון לגביהם ,ומשעולה מגזר הדין כי תוכן
מסמכים אלה היווה גורם התייחסות בשיקול דעת בית הדין לענין
גזירת עונשו של המערער ,אני מחליטה על ביטול גזר הדין.
בהסכמת הצדדים ,הענין יחזור לבית הדין למשמעת לצורך דיון
מחודש בענין העונש.
המסמכים שבית הדין הסתמך עליהם והמאוזכרים בעמ'  3ו4-
לגזר הדין )בסעיף "גישת המשרד"( יועברו לעיונו של המערער
טרם מועד הטיעון לעונש .לצדדים תינתן הזדמנות לטעון מחדש
לענין העונש בלא הגבלה כלשהי.
לאחר שמיעת הטיעונים לעונש ,יתן בית הדין גזר דין חדש".
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גזר הדין השני
לאור פסק הדין בבית משפט זה  ,הועבר מכתבו של נציג המשרד לעיון המערער ,
.7
והתקיים דיון מחודש באמצעי המשמעת בפני בית הד ין  .על יסוד הטיעונים וכלל החומר
שהונח בפניו  ,נתן בית הדין גזר -דין חדש בעניינו של המערער  .בית הדין עמד גם הפעם על
החומרה היתירה במעשיו של המערער  ,ועל הפגיעה שיש בהם במשמעת בשירות המדינה .
הוא הדגיש כי השגת תואר בדרכי מרמה וקבלת הענקה כספית לצורך לימודים שלא היו
אלא פיקציה  ,מהווים מעשים בלתי מוסריים ובלתי ראויים שיש בהם משום מעילה באמון
כלפי הנהלת משרד החינוך ופגיעה בתדמיתו ובשמו הטוב של שירות המדינה  .בצד
היסודות המחמירים  ,בחן בית הדין את הנסיבות האישיות ובהן – את תרומתו רבת
השנים של המערער למערכת החינוך  .בית הדין שינה את קביעתו בהיבט תקינות תיפקודו
של המערער בבית הספר וזאת לאחר ששמע את השגותיו למכתב נציג המשרד  ,ואת עדותו
של עד הגנה נוסף  ,מנהל אגף החינוך בסאג ' ור  .בסופו של יום  ,ראה בית הדין לקיים את
עיקרי גזר הדין הראשון  ,בכפוף להקלה מסוימת על ידי מתן תוקף רטרוא קטיבי לתחילת
תקופת הפסילה לשירות מיום  . 10.7.05כן צורפה המלצה למשרד החינוך לאפשר את
חזרתו של המערער לתפקיד הוראה במערכת החינוך לקראת חודש יולי . 2007
הערעור השני
טענות הצדדים
לטענת המערער  ,שגה בית הדין כאשר לא הוציא את מכתבו של נציג המשרד מן
.8
התיק  ,נוכח אי צירוף התכתובת המוזכרת בו  ,ואי העברתה לעיונו של המערער ושל בית
הדין  .כן הוא טוען  ,כי לא ניתן משקל לנסיבותיו האישיות  ,ובהן שירותו הארוך והראוי
בשירות המדינה  ,והזמן הרב שעבר מאז הצטרף לשירות המדינה ועד למעידתו הראשונה .
עוד נטען  ,כי בית הדין איב חן שלא בצדק ולהחמרה את עניינו מענייני משמעת של עובדי
מדינה אחרים הקשורים אף הם לפרשת התארים של אוניברסיטת לטביה  ,וכי בפועל  ,לא
ניתן משקל ראוי לנימוקים לקולא אותם מנה בית הדין בגזר דינו  .לבסוף  ,טוען המערער
כי היה על בית הדין להקל בעונשו גם מאחר שעבירת המשמע ת שביצע נעשתה שלא בקשר
ישיר עם מילוי תפקידו כמורה  ,וכן כי לא הגיש את התואר למשרד החינוך לצורך אישור
שקילות לצרכי שכר  ,וממילא לא ניתנה לו כל הטבת שכר בגינו .
טוענת המדינה  ,כי אמצעי המשמעת שהושתו על המערער הם מקלים ביחס
.9
לעבירות המשמעת שביצע  ,המצוי ות ברף גבוה של העבירות הנוגעות לפרשת תארי
אוניברסיטת לטביה בשירות המדינה  .כן נטען  ,כי ממילא יוכל המערער לשוב בקרוב
לשמש בתפקיד מורה  ,משתקופת פסילתו נמנית עתה מיום  10.7.05ועתידה להסתיים
ביולי  . 2007אשר לשאלת הידרשות בית הדין למכתבו של נציג המשרד  ,טוענת המד ינה כי
אין מקום להתערב בהחלטתו של בית הדין בענין זה .
הכרעה
הלכה היא  ,כי בית משפט זה לא בנקל יתערב בהכרעותיו של בית הדין למשמעת ,
. 10
שהוא הטריבונל האמון על דיני המשמעת בשירות הציבורי  ,ועל קביעת הנורמות
במסגרתו  ,בשים לב לאופיו הייחודי ולנורמות ההתנה גות שראוי להטמיע בעובדיו ) עש " מ
 2168/01חמני נ ' נציבות שירות המדינה  ,פד " י נה )  , 949 ( 5בעמ '  ; 960עש " מ 5771/01
פודלובסקי נ ' נציב שירות המדינה  ,פד " י נו )  , 463 ( 1בעמ '  ; 479עש " מ  11025/02אייזנר נ '
מדינת ישראל  ,פד " י נז )  , 541 ( 5בעמ ' .( 555
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בית משפט זה יתערב ויסטה מ אמצעי המשמעת שהשית בית הדין על עובד ציבור במסגרת
דין משמעתי רק במקרים חריגים  ,בהם נפלה בגזר הדין טעות משפטית  ,או מקום שחלה
בו חריגה מהותית מן הסבירות או המידתיות  ,או שנגרם עוול ממשי אחר המחייב תיקון
) עש " מ  7641/98נוימן נ ' מדינת ישראל  ,תק -על  , 1576 ( 1 ) 99פיס קה  ; 4עש " מ  309/01זרזר
נ ' נציב שירות המדינה  ,פד " י נה )  , 830 ( 2בעמ '  ; 837עש " מ  7113/02מדינת ישראל נ ' לוי ,
פד " י נז )  , 817 ( 3בעמ '  .( 843-844בענייננו  ,לא נפל פגם בגזר הדין המצדיק התערבותו של
בית משפט זה  .אם בכלל  ,נטה בית הדין לקולא באמצעי המשמעת שגזר על המערער ,
בשים לב לחומרת עבירות המשמעת שעבר .
תכליתם העיקרית של דיני המשמעת הינה לקבוע נורמות התנהגות ראויות לעובדי
. 11
מדינה ולמנוע סטייה מנורמות אלה העלולה לפגוע בתיפקודו התקין והיעיל של שירות
המדינה  ,ולערער את האמון שהציבור רוחש לשירות הציבור ולעובדיו ) עש " מ  356/96פלוני
נ ' נציבות שירות המדינה  ,תק -על  , 144 ( 1 ) 96פיסקה  ; 5עש " מ  5547/00בנית נ ' מדינת
ישראל  ,פד " א  , 374 ( 3 ) 00פיסקה  ; 6עש " מ  8273/05שרעבי נ ' מדינת ישראל  ,תק -על
 , 3961 ( 3 ) 2005פיסקה  .( 6קיים קשר גומלין בין תכלית ההגנה על התיפקוד היעיל של
השירות הציבורי ל בין ערך ההגנה על אימון הציבור בשירות  .אמון הציבור הוא תנאי
הכרחי לתפקודו היעיל של השירות  ,ואילו השמירה על אמון הציבור מותנית  ,בין היתר ,
בתיפקודם היעיל וההוגן של עובדי הציבור ) עש " מ  5282/98מדינת ישראל נ ' כתב  ,פד " י
נב )  , 87 ( 5בעמ '  ; 93עש " מ  6470/99תרשיש נ ' מד ינת ישראל ) רשות הדואר (  ,תק -על ( 1 ) 2000
 , 71פיסקה  ; 6עש " מ  7111/02נציבות שירות המדינה נ ' אשואל  ,פד " י נז )  , 920 ( 1בעמ ' 927-
 ; 926עש " מ  5626/05אוחנה נ ' מדינת ישראל  -נציבות שירות המדינה  ,תק -על ( 1 ) 2005
 , 5123פיסקה .( 5
נוכח תכליות אלה  ,ובשונה מן הדין הפ לילי  ,מטרת דין המשמעת אינה מכוונת
. 12
להענשת העובד ; היא נועדה להגן על השירות הציבורי מבחינת רמת תיפקודו ומהיבט
השמירה על דמותו ותדמיתו בעיני הציבור  .תכליות אלה מושגות באמצעים שונים ,
וביניהם  -הרחקת עובדים שתיפקודם פוגע בשירות הציבורי ; הרתעת שאר עובדי השירות
הצ יבורי מפני התנהגות החורגת מהנורמות הראויות ; והעברת מסר כללי לציבור הרחב
בדבר הקפדתה של מערכת אכיפת החוק ודיני המשמעת על יושרתו של השירות הציבורי
ורמת תיפקודו .
תכליות אלה מכוונות את אמצעי השמעת הנגזרים בדין המשמעת ) עש " מ  1928/00מדינת
ישראל נ ' ברוכין  ,פד " י נד )  , 649 ( 3בעמ '  ; 703עש " מ  7549/98רייכמן נ ' נציב שירות
המדינה  ,תק -על  , 715 ( 1 ) 99פיסקה  ; 6פרשת פודלובסקי  ,בעמ '  ; 479עש " מ 10250/01
מוכתרי נ ' נציבות שירות המדינה  ,תק -על  , 19 ( 1 ) 2002פיסקה  ; 3פרשת אשואל  ,בעמ ' ; 926
עש " מ  3789/04ציפורי נ ' נציבות שירות המדינה  ,פד " י נט )  , 721 ( 1בעמ ' .( 725
בחירת אמצעי המשמעת מושפעת  ,בד בבד  ,גם מנסיבותיו האישיות המיוחדות של העובד
שדינו מתברר ) עש " מ  581/00בן ארי נ ' נציבות שרות עובדי המדינה  ,תק -על , 264 ( 1 ) 2000
פיסקה  ; 5עש " מ  10566/02מדינת ישראל נ ' גרינבויים  ,תק -על  ; 632 ( 1 ) 2003ער " מ
 8372/05גבריאלוב נ ' עיריית תל -אביב -יפו  -מחלקה משפטית  ,תק -על , 3716 ( 1 ) 2006
פיסקה  ; 6עש " מ  4193/06כהן נ ' נציבות שירות המדינה  ,תק -על  , 191 ( 4 ) 2006פיסקה .( 4
נוכח תכליתו המיוחדת של דין המשמעת  ,באיזון שבין האינטרס הציבורי באכיפת נורמות
המשמעת בשירות הציבורי  ,לבין ההתחשבות בנסיבותיו האישיות של העובד  ,יינתן בדרך
כלל משקל מיוחד לאינטרס הציבורי ) פרשת כתב  ,בעמ '  ; 93עש " מ  7778/00ועקנין נ ' נציב
שירות המדינה  ,תק -על  ; 428 ( 4 ) 2000פרשת ברוכין  ,בעמ '  ; 718 , 703עש " מ 10129/01
מדינת ישראל נ ' גניש  ,תק -על  , 492 ( 1 ) 2002פיסקה  ; 3פרשת שילה  ,בעמ '  ; 370פרשת לוי ,
בעמ '  ; 846עש " מ  5271/03סדיקוב נ ' מדינת ישראל  ,תק -על  ; 1076 ( 3 ) 2003ע " א 10979/04
לאור נ ' שר הבריאות  ,פד " י נט )  , 357 ( 6בעמ ' .( 362
במסגרת בחינת התאמתם של אמצעי המשמעת להשגת תכליות דיני המשמעת  ,יש
. 13
לייחס משקל לשיקולים שונים  ,וביניהם – טיבה של עבירת המשמעת  ,מיהות העובד ,
ואופייה של המערכת אליה הוא משתייך  ,ככל שהדבר מקרין על נורמות ההתנהגות שהוא
חייב בשמירתן ) פרשת נוימן  ,פיסקה  ; 4עש " מ  1804/01מדינת ישראל נ ' אלקריף  ,תק -על
 , 1266 ( 3 ) 2001פיסקה  ; 3פרשת אשואל  ,בעמ '  ; 928פרשת לוי  ,בעמ '  ; 845פרשת ציפורי ,
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בעמ '  .( 727באשר לאופייה של העבירה  ,נבחנים  ,בין היתר  ,חומרתה של העבירה  ,היקפה ,
האם מדובר באירוע חד פעמי או במעשים שהם בבחינת שיטה  ,ומידת הקשר בין העבירה
לבין תפקידו של העובד ) פרשת אשואל  ,בעמ '  ; 928פרשת מוכתרי  ,פיסקה  ; 2עש " מ
 6526/03סאלח נ ' נציבות שירות המדינה  ,פד " י נז )  , 278 ( 6בעמ '  ( 283כן ניתן משקל להיות
העבירה חלק מתופעה רחבה יותר שפשטה בשירות הציבור  ,אותה יש לבער ) פרשת זרזר ,
בעמ '  ; 836פרשת ברוכין  ,בעמ '  ; 710-709עש " מ  978/03בנדקובסקי נ ' נציבות שרות
המדינה  ,תק -על  , 608 ( 2 ) 2003פיסקה  ; 7עש " מ  10006/04חג ' אזי נ ' בית הדין למשמעת של
עובדי המדינה  ,תק -על .( 3501 ( 1 ) 2005
בשקילת מיהותו של העובד  ,נבחנים אופי התפקיד בו הוא משמש ; מידת בכירותו של
העובד בשירות הציבורי  ,והיקף אחריותו על עובדים אחרים  ,העשויים להשפיע על
חומרתם של אמצעי המשמעת ) פרשת חמזה  ,בע מ '  ; 82-83פרשת בנית  ,פיסקה  ; 7עש " מ
 1827/02ספיר נ ' מדינת ישראל  ,תק -על  ; 691 ( 1 ) 2002פרשת פודלובסקי  ,בעמ '  ; 480פרשת
בן סימון  ,פיסקה  ; 3עש " מ  3446/05מדינת ישראל נ ' דראושה  ,תק -על , 4278 ( 2 ) 2005
פיסקה .( 5
כן מובאת בחשבון מיהותה של המערכת בשירות המדינה אליה משתי יך העובד  ,במקום
שעשוי להיות לדבר משקל מיוחד המקרין על נורמות ההתנהגות החלות על העובד .
נורמות הגינות  ,יושר  ,נקיון כפיים וטוהר מידות הן אבן יסוד בפעולתו של השירות
. 14
הציבורי  .בלעדיהן  ,שירות ציבורי לא ייכון  ,ואמון הציבור בשירות לא יישמר  .נורמות
אלה ח ייבות להישמר בידי עובד הציבור בביצוע תפקידו בשירות הציבורי ובחייו
הפרטיים  .עובד שאינו ישר -דרך לא יוכל להימנות על השירות הציבורי  .חומרה מיוחדת
נודעת להתנהגות בלתי ישרה של עובד ציבור במסגרת ביצוע תפקידו בשירות הציבור  ,או
בענין הכרוך בתפקיד בין במישרין ובין ב עקיפין .
חובת השמירה על נורמות של טוהר מידות ונקיון כפיים  ,ככל שהיא מחייבת
בשירות הציבורי כולו  ,חלה ביתר שאת על עובדי ציבור הנימנים על מערכת החינוך ועל
עובדי הוראה ומחנכים שתפקידם לחנך את הדור הצעיר ולטעת בו לא רק ידע והשכלה
רחבה  ,אלא גם מידות טובות וערכי יושר והגינות  .בשל מהות תפקידם  ,ונדרשים מחנכים
להקפדה מיוחדת על התנהגותם האישית  ,בהיותם דוגמא אישית ומופת לתלמידיהם .
כשלון אתי בהתנהגותם מטביע כתם לא רק על דמותם שלהם אלא על מערכת החינוך
כולה  ,ואף על השירות הציבורי בכללו  .עבירות משמעת של אנשי חי נוך שדבק בהם כתם
מוסרי מצדיקות נקיטה באמצעי משמעת שיהא בהם מסר ברור המוקיע תופעות של
התנהגות שיש בה קלון  ,כדי להגן על מעמדה של מערכת החינוך  ,ועל סמכותם המוסרית
של עובדי ההוראה כלפי תלמידיהם ) פרשת חמזה  ,עמ '  ; 83עש " מ  6198/99מדינת ישראל נ'
הייב  ,פ " ד נה )  ; 154 , 145 ( 1פרשת בנדובסקי  ,פסקה  ; 7עש " מ  2699/01חלף נ' מדינת ישראל ,
תק על  1172 ( 2 ) 2001פיסקה  ; 4עש " מ  3362/02מדינת ישראל נ' אבו עסבה  ,פ " ד נו )  , 6 ( 5עמ '
 ; 11עש " מ  8180/05מדינת ישראל נ' וליד ; תק על  , 1238 ( 2 ) 2006פיסקה  .( 6הנורמות
הערכיות המיוחדות החלות על איש חינ וך בשירות הציבורי מצדיקות החמרה מיוחדת
באמצעי המשמעת המוטלים על עובד הוראה שכשל .
השגת תואר אקדמי באמצעות מצגי כזב היא עבירה חמורה ביחס לכל אדם ,
. 15
ובאשר לאיש חינוך  ,על אחת כמה וכמה  .היא מהווה מעשה של קניית דעת במרמה  ,ופוגעת
פגיעה עמוקה בנקיון -הדעת שהוא גרעין הליבה של ההשכלה  ,התרבות  ,וחיי הרוח .
אופייה של עבירת המשמעת הוא שיקול בעל משקל  ,ומקום שמדובר בעבירה
שעניינה מעילה באימון לשם זכייה בטובות הנאה כספית שלא כדין  ,נודעת לדבר חומרה
מיוחדת  .מעילה באימון שיש עימה טובת הנאה כספית עומדת ברף חומרה גבוה במיוחד
) פרשת ספיר  ,שם ; פרשת אלקריף  ,פיסקאות  3ו ; 4 -פרשת גניש  ,פסקה  .( 3חומרת העבירה
של הוצאת כספי ציבור שלא כדין על בסיס מצגי שווא  ,תוך הפרת האמון שחב העובד
לשירות  ,גוברת כאשר העובד החורג מן הדין הוא מורה ומחנך  .שילוב יסודות אלה
בעבירת המשמעת מש ווה לה חומרה יתירה .
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" ישנם תפקידים שבהם להפרת הנורמה המשמעתית נודע
מישנה חומרה בשל המעמד המיוחד של בעל התפקיד בשירות
המדינה  .כזה הוא תפקיד המורה והמחנך  ,המופקד מטעם
המדינה על חינוך הדור הצעיר  .עובד ההוראה אינו עובד
מדינה מן השורה  .הוא דמות שהתנהגותה ורמתה המוסרית
משמשת אמת מידה ודוגמא לציבור התלמידים המתחנכים
לאורה  .הפרת נורמות ההגינות והאתיקה בידי עובדי הוראה
טומנת בחובה חומרה מיוחדת על שום המעמד המיוחד
הנלווה לתפקיד זה  ,והציפיות הגבוהות שהחברה מציבה
להתנהגותם של נושאי משרה אלה על שום השפעתם על בני
הנוער בחברה הישראלית  .לאור זאת  ,הוצאת כספים בטענות
שווא מהמדינה והצגת מצגי כזב כדי להפיק רווחים מכספי
ציבור  ,על כל החומרה הנלווית להם ביחס לכל עובד מדינה ,
מקבלים גוון מחמיר במיוחד כאשר הם נלווים להתנהגותם
של אנשי הוראה וחינוך " ) עש " מ  8622/05עלי נ ' מדינת
ישראל  ,ת ק -על  , 4819 ( 4 ) 2006פיסקה .( 9
משקל נוסף לחומרה נודע למצב שבו עבירת המשמעת של עובד הציבור מהווה חלק
. 16
מתופעה פסולה כללית שפשטה בשירות  ,ומקיפה עובדים רבים  .לקיומה של " מכת שירות
המדינה "  ,בדומה ל " מכת מדינה "  ,יש ערך מוסף של חומרה  ,מקום שבית הדין נדרש
לשקול הטלת אמצעי משמעת ; שהרי אמצעי משמעת אלה תכליתם לא רק לטפל בעניינו
של העובד האינדיבידואלי שחרג מן השורה  ,אלא לבער תופעה כללית פסולה שפשטה ,
ולשקם את שירות המדינה מנגע מקיף שפשט בו  .אכן  " ,דבר רגיל הוא שבית המשפט
מחמיר את האמצעים שהוא נוקט כאשר עבירה מסוי מת מתפשטת ופגיעתה גוברת .
אמצעים חמורים יותר אמורים להעביר מסר מרתיע  ,לעצור את התפשטות העבירה ואף
להפחית את שכיחותה ככל שניתן " ) פרשת ברוכין  ,בעמ ' .( 710-709
הפרשה המכונה פרשת אוניברסיטת לטביה ,התאפיינה בהשגת תארים אקדמיים
. 17
תוך שימוש באמצעי כזב שוני ם והקיפה עובדי ציבור רבים ; היא היוותה בשעתה תופעה
נרחבת בקרב המגזר הציבורי  .במסגרתה  ,השיגו עובדי ציבור רבים תארים אקדמיים תוך
שימוש בדרכי רמייה וגניבת דעת  ,לצורך קבלת הטבות כספיות שלא כדין .
הרקע לפרשה פורט בהרחבה בבג " ץ  3379/03מוסטקי נ ' פרקליטו ת המדינה  ,פד " י
. 18
נח )  , 865 ( 3בעמ '  . 878-877 , 873-871בקצרה ייאמר  ,כי חקירת משטרה העלתה כשלים
לכאורה בתפקודה של שלוחת אוניברסיטת לטביה בארץ  ,הן באשר לרמת הלימודים
וטיבם והן באשר לקבלת תארים שלא כהלכה " אם בשל מעשי הונאה ומרמה של אחדים
מנושאי המשרות בנציגות ואם ב של מעשים כאמור של הסטודנטים עצמם " ) שם  ,בעמ '
 .( 884בין מעשי ההונאה האמורים  ,התגלתה תופעה של קבלת תארים בלא לעמוד בחובות
אקדמיות הנדרשות כתנאי לצורך קבלת התואר  ,וזאת באמצעות ניהול " ' תעשייה ' ענפה
של מכירת עבודות וקנייתן " בשלוחת האוניברסיטה  ,בין עובדי השירות ה ציבורי ) שם (( .על
בסיס התואר  ,ביקשו וקיבלו עובדים רבים הטבות כספיות לא מבוטלות  ,המוקנות לעובדי
מדינה בעלי תואר אקדמי ) פרשת מוסטקי  ,בעמ '  .( 872כמו כן  ,זכו עובדים להטבות
כספיות גם בטרם השלימו את למודי התואר  ,בדרך של תמריצים שהעניקה המדינה
לעובדים כדי לעודדם לרכוש השכלה אקדמית  ,כגון השתתפות בשכר לימוד  ,או תשלומי
השתלמות והפרשות של סכומי כסף לקרנות השתלמות .
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יש להדגיש  ,כי אין הדברים מכוונים כלפי כלל בוגרי שלוחת אוניברסיטת לטביה
בארץ  .אדרבא  ,בית משפט זה חייב את רשויות המדינה לבחון כל מקרה לגופו  ,ולב דוק
האם הושג התואר האקדמי במירמה או בדרכים לא כשרות אחרות ) שם  ,בעמ '  .( 911מאז ,
מתקיימים בירורים פרטניים כאלה ) בג " ץ  3487/03נתן נ ' משרד החינוך  -הגף להערכת
תארים אקדמיים  ,תק -על  .( 3572 ( 2 ) 2005אחת הדרכים בהם פעלה המדינה כדי לבער את
התופעה של השגת תארים אקדמי ים באמצעי כזב היתה העמדה לדין משמעתי של עובדי
ציבור שהיו מעורבים בכך  .ואכן  ,במקרים רבים הועמדו עובדי מדינה לדין משמעתי בקשר
עם קבלת תוארי כזב מאוניברסיטת לטביה ושימוש בתארים אלה לקבלת טובות הנאה
כספיות מהמדינה  .פרשת לטביה היא דוגמא מובהקת לתופעה נרחבת של ח ריגה מהנורמה
שהיה צורך לבער  ,בין היתר  ,באמצעות הדין המשמעתי ) פרשת בנדקובסקי  ,פיסקה ; 7
פרשת מוכתרי  ,פיסקה  ; 2עש " מ  119/02מדינת ישראל נ ' אדרי  ,תק -על .( 214 ( 1 ) 2002
דברים אלו נכונים ביתר שאת נוכח ממדי הפרשה האמורה  ":פרשת לטביה הייתה לתופעה
רחבת היקף  ,בה נטלו חל ק רבים  ,והיא בגדר ליקוי מאורות של עובדי מדינה ועובדי
ציבור  ,לרבות בכירים  ,שלא עמדו בפיתויים שהונחו לפתחם " ) פרשת דראושה  ,פיסקה .( 7
" ליקוי מאורות " זה שארע בקרב עובדי השירות הציבורי מחייב מתן מסר ברור ומרתיע
מצד מערכות המשפט והמשמעת שיופנה לעובדי הציבור ולציב ור הרחב בדבר הפסול
והדופי שבקניית דעת ותארים באמצעי כזב .
בצד מכלול שיקולים מערכתיים אלה  ,הפועלים לחומרה  ,יש לתת את הדעת
. 19
לנסיבות האינדיבידואליות לנאשם  ,על כל היבטיהם  .בצד השיקולים הכלליים המשותפים
לנאשמי פרשת לטביה בהיבט המערכתי הכללי  ,על רקע הדו פי המובנה שבהשגת תארים
אקדמיים באמצעי כזב  ,יש לשקול כל מקרה לגופו ולנסיבותיו המיוחדות  ,וההבדלים בין
הנאשמים מבחינת נסיבות אלה עשויים להוליד שוני מוצדק באמצעי המשמעת המוטלים
ממקרה למקרה ) פרשת דראושה ; פרשת מנצור  ,שם (.
מן הכלל אל הפרט
עניינו של המערער נמנה על פרשת תארי אוניברסיטת לטביה שהושגו באמצעי כזב ,
. 20
ואיננו מן הקלים שבמקרים שהתבררו בפרשה זו  .הוא הגיש באופן שיטתי  ,במהלך שנתיים
ימים  9 ,עבודות –  8עבודות רגילות  ,ועבודת גמר אחת – שהתחזו להיות פרי עבודתו  ,אף
שהוכנו על ידי אדם אחר  ,ונקנו ממנו תמורת תשלום כסף  .הוא קיבל עבור לימודיו  ,שלא
נתקיימו למעשה  ,כספים מהמדינה כגמול השתלמות  ,אף שבפועל לא ניצל אותם
ללימודים אמיתיים .
מעשים אלה של גניבת דעת  ,מעילה באימון והפרת חובת האימון שאיש חינוך חב למערכת
החינוך ולשירות המדינה בכללו  ,מחייבים ענישה מחמירה  .בביצ וע העבירות האמורות
העיד על עצמו המערער כי הוא אינו מבין את משמעותן של אמות המידה הבסיסיות
הנדרשות מאיש חינוך  ,האמור לשמש דוגמא ומופת לציבור תלמידיו  .בית הדין למשמעת
נתן דעתו לנסיבותיו האישיות של המערער  ,ובהן לותק הרב שצבר לו בשירות המדינה
העומד על  25שנים  ,לעברו הנקי  ,ולמצבו המשפחתי – נשוי ואב לשני ילדים  .בית הדין גם
היה ער לכך שהמערער לא הציג את התואר לצורך קבלת הטבת שכר נוכח פתיחת החקירה
אותה עת  .יש להעיר במאמר מוסגר  ,כי אין להיזקק לטענות המערער בשאלת קבילותו של
מכתב נציג המשרד בענין התנהגותו  ,שכן בית הדי ן לא נתן לו משקל שלילי כלשהו  ,ואף
קבע כי תיפקודו הכללי של המערער בעבודת ההוראה היה תקין וראוי  ,פרט לכשלון שארע
בפרשת השגת התואר מאוניברסיטת לטביה .
במכלול הנסיבות האמורות שנשקלו על ידי בית הדין  ,הוא קבע כי יש להטיל על
המערער אמצעי משמעת של פיטו רין משירות המדינה  .אין להתערב בקביעה זו  ,שהיא
ראויה בנסיבות הענין  .חסד עשה בית הדין עם המערער כאשר הורה על פסילתו לפרק זמן
של שנתיים בלבד מלמלא תפקיד במשרד החינוך בתוקף רטרואקטיבי מ , 10.7.05 -ותוך
המלצה למשרד החינוך להחזירו לעבודה במערכת החינוך לאחר חלוף תק ופת הפסילה .
המדינה לא ערערה על הוראה זו  ,ולפיכך לא נייחד לכך דברים .

35

סוף דבר  ,אין יסוד להתערב באמצעי המשמעת שהוטלו על המערער בדרך של
הקלתם  ,ודינו של הערעור להידחות .
ניתן היום  ,כ " ו בחשון תשס " ח ) .( 7.11.07
שופטת
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.6

עש"מ  – 4875/07למידת הפסול שכרוך באלימות

תמצית פסק הדין
ערעור המדינה על גזר דינו של בית הדין למשמעת בחיפה )בד"מ  5/06בהרכב :עו"ד יוסף תלרז ,אב
בית הדין ,היו"ר; גב' חנה שמש וחסון סודקי – חברים( ,אשר גזר על המשיב אמצעי משמעת שלא
כללו פיטורין ,בעקבות הליכים פליליים ,שבהם הורשע ונענש בעקבות תקיפתו של תלמיד קטין
ואלימות ממשית בה נקט כלפי רעייתו.
בית הדין החליט ,בסופו של עיון ,שלא לפטר את המשיב ,בהתחשב במועדים שבהם בוצעו
עבירותיו ,ונסיבותיו האישיות.
בית המשפט העליון קיבל את ערעור המדינה והורה על פיטוריו ופסילתו של הנאשם משירות
המדינה ומילוי תפקידי הוראה לפרק זמן מצטבר של  5שנים תוך הבלטת החומרה שבה יש לראות
כל שימוש של אלימות ,כלפי תלמיד או בן משפחה ,ומידת הפסול שכרוכה בכל שימוש באלימות
בעיקר מצידו של עובד הוראה ,כביטוייה בפסיקתו של בית המשפט העליון.
ניתן ביום כ"ו בחשון התשס"ח – .7.11.2007
כב' ההרכב :השופטת א .פרוקצ'יה.
ב"כ המדינה :עו"ד מורס סילס
ב"כ המשיב :עו"ד אחמד מסאלחה
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בבית המשפט העליון
עש"ם 4875/06
בפני:

כבוד השופטת א' פרוקצ'יה

המערערת:

מדינת ישראל
נ ג ד

המשיב:
ערעור על גזר דינו של בית הדין למשמעת
של עובדי המדינה מיום  9.5.06בתיק בדמ
 5/06שניתן על-ידי אב"ד עו"ד יוסף תלרז,
גב' חנה שמש ,ומר חסון סודקי
בשם המערערת :

עו " ד מורן סילס

בשם המשיב :

עו " ד אחמד מסאלחה
פסק  -דין

זהו ערעור המדינה על גזר דינו של בית הדין למשמעת של עובדי המדינה ) עו " ד י .
.1
תלרז  -אב " ד וגב ' ח ' שמש ומר ח ' סודקי  -חברים ( .הערעור מופנה כנגד אמצעי המשמעת
שהוטלו על המשיב  ,ועיקרו בהשגה על כך שבית הדין החליט שלא לפטר את המשיב
מעבודתו כמורה במערכת החינוך  ,ונמנע מלפסלו לעבודה בשירות המדינה למשך תקופה
כלשהי .
הרקע
המשיב  ,יליד  , 1956מועסק במשרד החינוך בתפקיד הוראה  .הוא בעל ותק של 27
.2
שנים בשירות המדינה .
כנגד המשיב הוגשו שני הליכים פל יליים שצורפו להליך אחד  .ת  .פ  1645/03 .ות  .פ .
 5962/00בבית משפט השלום בנצרת ( .באישום האחד הורשע המשיב בביצוע עבירות של
תקיפת קטין או תקיפה סתם  ,אותן ביצע המשיב בתפקידו כמורה כלפי תלמיד בן  9בעת
ביצוע המעשים  .בכתב האישום השני  ,הורשע המשיב בעבירות של תקיפה בנסי בות
מחמירות שכוונו כנגד אשתו  .בית המשפט בהליך הפלילי דחה את בקשת המשיב להימנע
מהרשעתו בתקיפת התלמיד  ,כדי שלא יפוטר מעבודתו  ,והוא הורשע  ,איפוא  ,בשני כתבי
האישום .
פרטי האירועים המתייחסים לעבירות האלימות כנגד התלמיד קשורות בכך כי ,
בהיותו מורה בב ית הספר היסודי " אלקינדי " בדבוריה  ,נהג המשיב לאורך תקופה לתקוף
את הקטין  ,יליד  , 1989באמצעות מקל וצינור גומי  .בין היתר  ,ביום  , 10.3.98במהלך
שיעור  ,תקף המשיב את התלמיד  ,וגרם לו חבלה של ממש על -ידי שחבט את ראשו בשולחן
הכיתה  ,ופצע אותו בעינו הימנית  .בהמשך  ,חבט ה משיב בגבו של התלמיד בסרגל  ,וכאשר
הסרגל נשבר מעוצמת החבטה  ,המשיך המשיב להכות בתלמיד בסרגל אחר שלקח לידיו .
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ההרשעה בכתב האישום השני התייחסה לעבירות תקיפה בנסיבות מחמירות
ואיומים שביצע המשיב כלפי אשתו  .מאז  1996ועד ליום הגשת התלונה בינואר  , 2002נה ג
המשיב להכות את אשתו בתדירות של פעם בשבוע  ,בכך שסטר לה על פניה  ,והיכה אותה
בגופה  .הוא איים עליה שיהרוג אותה ויפגע בילדים אם תספר על מעשיו  .כן הורשע המשיב
בכך שלפני מספר שנים  ,כאשר ישבה אשתו והיניקה את ילדתה הקטנה  ,חזר המשיב
מעבודתו וביקש כי תכין לו אוכל  .בתשובה  ,בקשה אשתו כי ימתין עד לסיום ההנקה  ,ואז
המשיב בעט בה הפיל אותה מהכסא  ,והתינוקת נפלה מידיה  .בנם של בני הזוג לקח אז את
התינוקת והלך לבית דודו  .המשיב המשיך להכות את אשתו בכל חלקי גופה בידיו וברגליו ,
ושבר כלי זכוכית על ראשה .
עוד הורשע המשיב בסדרת מעשי תקיפה קשים נגד אשתו במועדים שונים  .ביום
 , 26.7.00לאחר שאשתו עברה ניתוח באוזנה השמאלית  ,הוא הבחין שהיא השאירה את
נעליה ליד דלת הכניסה של ביתם  .הדבר העלה את חמתו  ,והוא היכה אותה בראשה
ובאוזנה  ,וגרם לה לדימום באוזן .
ביום  , 17.12.00חז ר המשיב לביתו בשעות לילה מאוחרות  ,נכנס לחדר השינה גרר
את אשתו בשערות ראשה  ,והיכה אותה על ראשה ועל פלג גופה העליון  .אשתו צעקה ,
וכאשר ילדיה הגיעו לחדר  ,המשיב החזירם לחדרם  .אשתו נעלה את חדר השינה מפני
המשיב  .הוא לקח פטיש ואיזמל  ,שבר את דלת חדר השינה  ,והמשיך ל הכות את אשתו
בידיו ובעט בה  .לאחר מכן הרים את אשתו והשליכה אל מחוץ לבית .
באמצע חודש ינואר  , 2001עם חזרתו של המשיב מחו " ל  ,הוא הורה לאשתו לעזוב
את הבית  .כאשר בקשה לבשל קודם אוכל לילדיה  ,לקח את הסיר בו בשלה  ,ואיים לזרוק
אותו עליה על כל תכולתו  .אש תו  ,שפחדה ממעשיו  ,ברחה מן הבית .
בעקבות הרשעותיו של המשיב בעבירות האמורות  ,גזר עליו בית משפט השלום
בנצרת עונש מאסר בעבודות שירות של  3חודשים  ,מאסר על תנאי  ,וקנס .
יש לציין כי בין המשיב לאשתו נחתם הסכם גירושין ביום  , 24.3.06וכיום בני הזוג
נפרדו  ,והמשיב חי עם אשה אחרת ולהם שתי בנות משותפות .
פסק הדין של בית הדין למשמעת
בעקבות ההליך הפלילי ,הועמד המשיב לדין משמעתי .הוא הורשע בעבירות משמעת לפי
.3
סעיפים  ( 3 ) 17 , ( 2 ) 17 , ( 1 ) 17ו ( 6 ) 17 -לחוק שירות המדינה )משמעת( ,התשכ"ג , 1963-תוך ש בית
הדין עשה שימוש בסמכותו הקבועה בסעיף  61ג לחוק המשמעת  ,המאפשר לו להסתמך על
ממצאים ומסקנות שנקבעו בהליך הפלילי .
בית הדין הטיל על המשיב אמצעי משמעת של נזיפה חמורה  ,הורדה בשתי דרגות
.4
שכר לפרק זמן של שנתיים מיום גזר הדין  ,והמליץ כי המשיב  ,אשר עבר ב ינתיים ללמד
בבית ספר אחר  ,לא יקודם לתפקיד של רכז שכבה  ,סגן מנהל או מנהל בית ספר לפרק זמן
של שלוש שנים מיום גזר הדין  .בנימוקיו  ,בחן בית הדין את חומרת מעשיו של המשיב  ,בין
היתר  ,על רקע תפקידו החינוכי כמורה  ,המחויב לסטנדרטים גבוהים במיוחד של נאמנות
ואחריות בתפ קיד  .מנגד  ,הוא העריך את נסיבותיו האישיות של המשיב  ,בן  , 50בעל ותק
של  27שנות הוראה  ,נטול עבר פלילי או משמעתי קודם  .כן ציין בית הדין כי דרכו של
המשיב בתפקידו כמורה  ,וכן בתפקידים נלווים נוספים  ,היתה דרך ראויה וחיובית לאורך
השנים  ,והרשעתו בדין המשמעתי משקפת כ שלון יחיד במסלול חיובי המאפיין את שירותו
הציבורי  .כמו כן  ,נתן בית הדין משקל למועד ביצוען של העבירות  ,וחלוף הזמן שבין
המעשים הפליליים וסיום ההליך הפלילי  ,ובמיוחד יוחס משקל לעובדת אי השעייתו של
המשיב מתפקידו במהלך חקירות המשטרה וההליכים הפליליים שהתנהלו בעני ינו  .בית
הדין ציין כי העובדה שהמשיב לא הושעה בכל אותו פרק זמן  ,והמשיך ללמד בהצלחה
בבתי ספר שונים  ,הינה בעלת משקל ניכר ביחס לשאלת פיטוריו משירות המדינה .
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הערעור
המדינה טוענת בערעורה כנגד גזר הדין של בית הדין למשמעת  ,אשר נמנע מלהורות
.5
על פיטור יו של המשיב משירות המדינה  ,לא פסל אותו מתפקידי הוראה  ,ולא פסל אותו
מעבודה כלשהי בשירות המדינה למשך תקופה כלשהי .
לטענת המדינה  ,כל אחת משתי הפרשות נשוא הרשעתו של המשיב משקפת מסכת
אלימות חמורה אשר די בה  ,גם כשהיא לעצמה  ,כדי להצדיק את פיטוריו של המ שיב
מהשירות הציבורי  ,ואת פסילתו לשירות ציבורי  .לא כל שכן כך הוא  ,בצירופם של שני
ההליכים זה לזה  ,המצביע בבירור על אופיו האלים של המשיב ועל התנהגותו החמורה הן
בתפקידו כמורה כלפי תלמידו והן במסגרת משפחתו  ,כלפי אשתו .
לטענת המדינה  ,הכאת תלמידים על -י די מורה הינה עבירה חמורה ביותר ,
והמדיניות הנקוטה בהלכה הפסוקה בעבירות אלימות של עובדי הוראה היא פיטורין
ופסילה משירות במדינה למשך תקופה מתאימה  .אשר לעבירות אלימות במשפחה  ,גם הן
מצויות בתחום מדיניות הענישה המחמירה  .מעשי האלימות החמורים בהם הורשע המשיב
המצבי עים על התנהגות חריגה ביותר הן כלפי תלמידו והן כלפי אשתו מצויים  ,לטענת
המדינה  ,ברף העליון של החומרה  ,בין היתר  ,בשל ניצול פערי כוחות בינו לבין תלמידו ,
ובינו לבין אשתו  .היחס בין חומרה זו לבין אמצעי המשמעת שננקטו בגזר הדין של בית
הדין למשמעת הינו יחס בלתי ראוי .
אשר לחלוף הזמן ממועד ביצוע העבירות  ,הסבירה המדינה  ,ראשית  ,כי חומרת
המעשים והאלימות בהם מדובר הם ברמה כזו שחלוף הזמן אינו מהווה נתון בעל משקל
מכריע המפחית באופן ממשי מן החומרה  .יש לו  ,לכל היותר  ,משקל יחסי מסוים  .יתר על
כן  ,התמשכות ההליך הפלילי נגרמה גם בעטיו של המשיב  ,אשר הודה בעובדות כתב
האישום נגדו רק ארבע שנים לאחר הגשתו  ,ובאיחור רב ביקש לצרף את האישום השני
לאישום הראשון  ,דבר אשר תרם להשהייה ניכרת במתן גזר הדין בהליך הפלילי .
עוד טוענת המדינה כי לא היה מקום לייחס משקל רב לעובדת אי -השעייתו של
המשיב במ הלך החקירה וההליכים הפליליים  .עקב תקלה  ,ובניגוד לנהלים  ,לא הועבר
דיווח לנציבות שירות המדינה על פתיחת חקירה פלילית נגד המשיב  ,ולכן ענין השעייתו
לא נדון במועד  .יתר על כן  ,העובדה כי עובד לא הושעה במהלך ההליכים המתנהלים נגדו
אינו אוצל על אמצעי המשמעת הראויים ב סוף הדרך .
המדינה מבקשת בערעורה כי בית משפט זה יקבל את הערעור על אמצעי המשמעת
שהוטלו ויורה על פיטוריו של המשיב משירות המדינה לאלתר  ,ועל פסילתו מעבודה
בשירות המדינה למשך  5שנים .
בטענות ההגנה  ,הדגיש המשיב את חלוף הזמן הרב מאז ארעו האירועים נשוא
.6
ה ערעור  ,ואת העובדה כי מאז התרחשותם עמד בהצלחה בתפקידי ההוראה אותם הוא
ממלא  ,בלא שהוגשו תלונות כלשהן כנגדו במהלך השנים האחרונות  .הוא מציין עוד כי
בינתיים חלו שינויים בחייו האישיים  ,וכיום הוא נפרד מאשתו וחי עם בת זוג אחרת ולהם
ילדים משותפים .
הוא הצביע על הו ותק הרב שלו בעבודת הוראה  27 -שנים  ,ומקבל את הגזירה עליה המליץ
בית הדין למשמעת לפיה הוא לא יקודם לתפקידי הנהלה בבית ספר  .לאור כל אלה  ,מבקש
המשיב לדחות את הערעור נגדו ולהותירו בתפקידו .
הכרעה
השירות הציבורי אמור לשמש דוגמא לנקיון כפיים  ,טוהר מי דות  ,ומסירות
.7
ונאמנות לתפקיד של עובדיו  .עובד ציבור אמור לשמש דוגמא ומופת ליכולת מקצועית בצד
רמה אישית  ,אנושית ומוסרית גבוהה  .עליו לגלם במעמדו את דמות העובד הראוי .
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מערכת החינוך מעמידה רף גבוה במיוחד לעובדי הוראה הנימנים עליה הן ביחס
ליכולותיהם ה מקצועיות והן ביחס לרמת התנהגותם המוסרית  .מורים במערכת החינוך
משמשים דוגמא ומופת לתלמידיהם  ,ועל כתפיהם מוטל עול כבד של חינוך הדור הצעיר ,
הבנוי מהקניית ידע וחינוך לתרבות של ערכים  .תרומתם של אנשי הוראה לעיצוב דמותה
של החברה בישראל לשנים הבאות הינה מכרעת .
שימוש באלימות פיסית ביחסי בני אדם מהווה התנהגות פסולה הנוגדת את
.8
הנורמה הפלילית  ,והיא נתפסת בחומרה רבה  .חיים בחברה מתוקנת מחייבים כי
האינטראקציה האנושית בין בני אדם תתקיים בדרך של תקשורת מילולית מקובלת  ,ולא
בכוח הזרוע  .השימוש באלימות מוקע בדין הפליל י  ,והוא פסול לא פחות במסגרת הנורמות
החברתיות המקובלות בכל הקשר שהוא .
שימוש באלימות של מבוגר כלפי ילד  ,באשר הוא  ,נושא עמו חומרה מיוחדת .
תקיפה ופגיעה בקטין חסר ישע  ,שאינו מסוגל להתגונן  ,מהוות סטייה קשה מנורמת
ההתנהגות המתחייבת מכל אדם  .יתר חומרה נודעת לפגיעה בקטין הנעשית בידי אדם
המופקד על שלומו  ,על טובתו  ,ועל חינוכו של הקטין  .בגדר האחראים לטובתו של הקטין
מצויים הוריו ובני משפחתו  ,וכן מוריו ומחנכיו המופקדים על שלומו ועל חינוכו  ,ועל
פיתוח אישיותו על בסיס ערכים אנושיים ראויים .
בית משפט זה אמר את דברו לא אחת באשר לאיסור המוחלט החל על כל אדם
להכות ילדים  ,ובכלל זה הורים ומחנכים  ,ועל החומרה המיוחדת הנודעת להפרת איסור
זה  ,והענישה המתחייבת בצידה  .בתפיסת החינוך המודרנית  ,שימוש באלימות כלפי
ילדים  ,באשר הוא  ,נתפס כעוולה פסולה מיסודה .
יש לחנך יל ד במתינות  ,באורך רוח  ,ועל דרך השכנוע ויישוב הדעת  ,ולא בכוח הזרוע  ,על
דרך ההכנעה האלימה של הרצון החפשי וריסוק פוגעני של יצר ההתנגדות  .בפרשת עש " מ
 1682/02סאחאן עבד אל ווהב נ' מדינת ישראל  ,תק -על  , 1300 ( 2 ) 2002אמר בית המשפט ) מפי
השופטת ביניש (:
" המורים הם ה מגלמים את דמות המחנך  .בידיהם הופקדו
שלומם וחינוכם של התלמידים  .הם מורי הדרך בכל הנוגע
לדרכי ההתנהגות של תלמידיהם  ,ועליהם לתרום לבניית
דפוסים חברתיים ראויים ביחסים שבין אדם לחברו  .לא
אחת  ,מוטל על מורה להתמודד עם מצבים קשים  ,ואף עם
פריקת עול משמעת מצד תלמידי ם  ,שעה שכללי סדר
ומשמעת חלים עליהם  .כוחו של מחנך אינו בכח הזרוע  ,אלא
בתבונתו  ,באישיותו ובמיומנותו המקצועית  .בעזרתם של
אלה  ,עליו להתמודד עם הקשיים  .אסור לו לנצל את מעמדו
וסמכותו לפגיעה בתלמידיו  ,ואין הוא רשאי למלא תפקידו
בשיטות אלימות פוגעניות  .אל לו להגיע לתגובה אלימה לא
כשיטה ואף לא בעת איבוד עשתונות  .חינוך באלימות מצמיח
אלימות נוספת  ,ומסכל את שאיפתנו לקיים חברה המכבדת
את זכויות האדם  ,את כבודו  ,ואת שלמות גופו ".
) ראו גם עש " מ  4503/00חביב אמין נ' מדינת ישראל  ,תק -על  ; 1296 ( 3 ) 2000עש " מ 6713/96
מדינת ישראל נ' בן אשר  ,פד " י נב )  ; 678 , 650 ( 1ע " פ  5224/97מדינת ישראל נ' שדה אור  ,פד " י
נב )  ; 383 , 374 ( 3ע " פ  4405/94מדינת ישראל נ' מרבת עבד אלג'ני  ,פד " י מח ) ; 192 , 191 ( 5
עש " מ  10006/04חג'אזי נ' בית הדין למשמעת ,תק -על  ; 2005עש " מ  10501/02סמאיה שאהין
נ' נציבות שירות המדינה  ,תק -על  ; 1394 ( 2 ) 2003עש " מ  1730/00פלונית נ' מדינת ישראל ,
פד " י נד ) .( 433 ( 5

41

מורה בישראל  ,הנוטל חירות לנהוג באלימות כלפי תלמיד רך בשנים הנתון
לפיקוחו מעיד על עצמו כי הוא אינו מבין לעומקה את משמעות תפקידו  .שהרי השימוש
באלימות בידי מורה כלפי תלמיד פוגע בלי בה העמוקה שביסוד מקצוע ההוראה והחינוך ,
ומערער מן היסוד את הערך המוסרי של החינוך ואת מעמדם של המורה ושל בית הספר
כסמלים של סמכות מוסרית בעיני ציבור התלמידים .
החובה להגן על שלמות גופו וכבודו של התלמיד עוגנה גם בחוק זכויות התלמיד,
התשס"א 2000-הקובע בסעיף : 10
" כל תלמיד זכאי לכך שהמשמעת במוסד החינוך תונהג
באופן ההולם את כבוד האדם  ,ובכלל זה הוא זכאי שלא
יינקטו כלפיו אמצעי משמעת גופניים או משפילים ".
חוקי המדינה והתפיסות החינוכיות המעוגנות בהם אוסרים על פגיעה בגופו ובנפשו
של ילד  ,ומוקיעים שימוש ב אלימות כלפי ילדים בכל צורה שהיא  ,ובכל מגזרי האוכלוסיה .
על מסר זה  ,העולה מן הדין  ,מן ההלכה הפסוקה  ,ומהנורמות החברתיות המקובלות
בחברה תרבותית לחדור לתודעת הציבור כולו  ,ועל בית המשפט בהליכים שלפניו  ,ועל בית
הדין בהליכי משמעת לתרום את חלקם לאכיפת נורמות הדין ו המוסר במניעת אלימות
כלפי ילדים בכל התחומים ובכל המגזרים ) ע " פ  4596/98פלונית נ' מדינת ישראל  ,פד " י נד ) ( 1
 ; 172-187 , 145עש " מ  1730/00פלונית נ' מדינת ישראל  ,פד " י נד ) .( 439 ( 5
שימוש באלימות במשפחה כלפי בן או בת זוג אף הוא תופעה בעלת חומרה מיוחדת
.9
במצ יאות החיים בישראל  ,אלימות כלפי בן משפחה שאינו מסוגל להתגונן משווה חומרה
מיוחדת למעשיו של התוקף  .המסגרת המשפחתית המתאפיינת בדאגה ההדדית בין בני
המשפחה ובהגנה מפני פגיעות בגוף ובנפש מעמידה את ההתנהגות האלימה בתוך
המשפחה כלפי בן משפחה כאנתי -תיזה נוקבת וקיצוני ת לציפייה הטבעית להרמוניה
ביחסי משפחה  .יצירת אדנות במסגרת המשפחה  ,וניצול פערי הכוח בין הפוגע לקרבנו ,
וקשייו של הנפגע חסר הישע במשפחה להתלונן כנגד מי שאמור לשמש מיטיבו  ,כל אלה
יוצרים רף חומרה מיוחד בעבירות אלימות במשפחה ) עש " מ  6526/03עבד אל קאדר סאלח נ'
נציבות שירות המדינה  ,פד " י נז ) .( 278 ( 6
 . 10בענייננו  ,המשיב כשל במעשי אלימות מתמשכים בשני מישורים  -במסגרת התפקיד
 באלימות כלפי תלמיד  ,ובמישור המשפחה  -באלימות כלפי בת זוגו  .מדובר במעשיאלימות קשים וברוטליים בשני המישורים ; מדובר במעשי אלימות מתמשכים  ,אשר אינם
מבטאים חולשה של רגע  ,אלא דפוס התנהגות מתמשך הן בעבודה והן בבית  .מעשיו של
המשיב מצביעים על גרעין מובנה של אלימות באישיותו  ,המקבל ביטוי בתחומים שונים ,
שהמשותף להם הוא ניצול חולשתו של הקרבן .
גרעין זה של אלימות פוגע פגיעה מהותית בכושרו של ה משיב למלא כראוי תפקיד
הוראה במערכת החינוך בשירות המדינה  .מעשי האלימות המתמשכים שהמשיב הורשע
בהם מצביעים על יסוד של חוסר שליטה עצמית באישיותו ובהתנהגותו שאין לדעת האם ,
מתי וכיצד הוא עלול לפרוץ שוב בעתיד  .אין על מערכת החינוך והציבור הרחב לשאת
בסיכון כלשהו לה ישנות מעשי אלימות של עובד הוראה כלפי תלמידיו  .סיכון זה על
המשיב לשאת על כתפיו בלבד  ,לאחר שכשל כשלון מתמשך בענין זה הן במסגרת תפקידו
והן בחייו האישיים במסגרת משפחתו .
לנסיבות האינדיבידואליות למשיב יש בודאי לתת את הדעת  ,אך יש לייחס להן
.11
משקל מידתי בשים לב לתכליתו של ההליך המשמעתי בכלל  ,ובהקשר זה בפרט  .אין צריך
לומר  ,כי הוותק הרב שצבר המשיב בעבודת ההוראה העולה על  27שנים  ,גילו שהוא מעל
 50שנה  ,ועברו הנקי עד לאירועים נשוא הליך זה  ,הם בעלי חשיבות לצורך אמצעי
המשמעת  .כן אין להתעלם מכך שהמעשים נשוא האירו עים שלפנינו בוצעו לפני מספר
שנים  -הכאת התלמיד בתחילת שנת  , 1998ומעשי האלימות נגד בת הזוג מתייחסים
לתקופה שמאמצע שנות ה 90 -ועד למועד התלונה במשטרה בינואר . 2002
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 . 12אשר לגורם הזמן שחלף מאז בוצעו העבירות  ,ועד להשלמת ההליכים יש להשיב
כדלקמן  :ראשית  ,למש יב עצמו היה חלק לא מבוטל בהתמשכות ההליכים  ,משהוא ראה
להודות באשמה ולצרף את שני התיקים הפליליים רק זמן רב לאחר תחילת ההליך
הפלילי  .שנית  ,אין מדובר בענייננו בענישה פלילית  ,על תכליותיה המיוחדות  ,אלא בהטלת
אמצעי משמעת בהליך משמעת שמטרתו היא לקדם את תכלית ההגנה על דמותו של
השירות הציבורי  ,ולשרת בכך אינטרס ציבורי כללי  .בהקשר זה  ,חשיבות הליך המשמעת
הוא במסר היוצא ממנו למערכת החינוך  ,לשירות המדינה  ,ולציבור עובדי ההוראה ועובדי
המדינה בכללם בדבר נורמות ההתנהגות הראויות לעובד ציבור בכלל ולמורה ומחנך
בפרט  ,בין בביתם וב ין בעבודתם  ,כאחד .
בהקשר לתכלית זו  ,גורם מעבר הזמן מביצוע העבירות בידי הנאשם ועד להרשעה הפלילית
ומיצוי הדין המשמעתי בעקבותיה אינו בעל משמעות מכרעת  ,גם אם יש לייחס לו משקל
מסוים  .שהרי שלא כבהליך פלילי  ,בהליך משמעת השאלה המכרעת איננה מה העונש
הפלילי הראוי ל מורה בגין התנהגות אלימה כלפי תלמיד או כלפי בת זוג  ,אלא האם המשך
עבודתו בהוראה בשירות המדינה מתיישב עם צרכיה של מערכת החינוך  ,השוקדת בראש
וראשונה על טובת תלמידיה  ,ומחייבת גם הגנה על דמותה ותדמיתה של המערכת
הציבורית כולה .
 . 13המשיב לא הושעה מתפקידו בהו ראה בשל תקלה במערכת הדיווח לנציבות שירות
המדינה על ההליכים הפליליים נגדו  .אין לזקוף תקלה זו לטובתו של המשיב ) עש " מ
 309/01זרזר נ' נציב שירות המדינה  ,פד " י נה )  .( 830 ( 2יחד עם זאת  ,יש לתת משקל לעובדה כי
מאז החקירה וההליכים הפליליים המשיב ממשיך בעבודת ההוראה  ,ו ככל הידוע  ,לא
הוגשו נגדו תלונות נוספות על חריגות בהתנהגות .
באיזון כולל של השיקולים לחומרה ולקולא  ,ועל רקע תכליות הדין המשמעתי ,
. 14
באתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את ערעור המדינה  ,ולבטל את גזר הדין של בית הדין
למשמעת  .במקום אמצעי המשמעת שהוטלו על המשיב בג זר הדין  ,יוטלו עליו האמצעים
הבאים :
)א(

נזיפה חמורה ;

)ב(

פיטורין משירות המדינה לאלתר ;

פסילה מכל עבודה בשירות המדינה למשך  3שנים ; לאחר חלוף  3שנים ,
)ג(
תחול על המשיב פסילה לכל עבודה במערכת החינוך בתפקיד הוראה למשך  2שנים
נוספות .
ניתן היום  ,כ " ו בחשון התשס " ח ) .( 7.11.07
שופטת
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 . 7עש " מ  – 227 /07פגיעה מהותית בערכי המשמעת הציבורי
תמצית פסק הדין
ערעורו של המערער על פסק דינו של בית הדין למשמעת בחיפה ) בד " מ  , 127/02בהרכב :
עו " ד יוסף תלרז  ,אב בית הדין – יו " ר ; מר שמ ואל ויצנר וקובי שלם – חברי בית הדין ( ,
הערעור נסב על הכרעת הדין וגזר הדין כאשר בית הדין בסיומו של ההליך  ,גזר על
המערער אמצעי משמעת של נזיפה חמורה  ,פיטורין ופסילה ל שירות המדינה למשך
שנתיים ופסילה למלא כל תפקיד ברשות המיסים לפרק זמן של חמש שנים – האישומים
בהם הורשע הנאשם נסבים על דרך התנהלותו במקום עבודתו  ,כהונה בעמותות ספורט
ללא היתר ועיסוק שהיה בו פוטנציאל לניגוד עניינים  ,שימוש במאגרי המידע של רשות
המיסים לצרכיהם של אותם גופים ובקשת תרומות בעבור אותם גופי ספורט  ,תוך יצירת
קשר בין תפקידו ובין אותן תרומות  ,וכה ונה בחברה פרטית שרעייתו הייתה בעלת מניות
בה  ,נטילת חלק בהגשת דו " חות מע " מ בעבורה  ,והתערבות בהליכים משפטיים שהתנהלו
נגדה  ,וכן איחורים תכופים לתחילת עבודתו .
בית המשפט העליון בפסק דינו פורס את הראיות שבאו בפני בית הדין  ,ניתוחן והסקת
מסקנות מהן  ,לרבות דחייתן של טענות מקדמיות שהעלה המערער  ,יחד עם טיעוני
המערער והמדינה  ,במהלך הערעור .
בסופו של עיון בית המשפט העליון קבע כי  ,הרשעתו של המערער עומדת על יסודות
איתנים  ,למעט הרשעו תו ב קבלת הודעות פקס פרטיות  ,ממנה חזרה התביעה .
כן לא מצא בית המשפט העליון הצדקה להתערב ב גזר דינו של המערער  ,לנוכח שיטתו
להפר כללי משמעת מהותיים וניהול פעילויות שונות  ,תוך ניגוד עניינים  ,לנוכח תכליתם
של דיני המשמעת .
ניתן ביום א ' בכסלו התשס " ח – . 11.11.2007
כב ' ההרכב  :השופטת א  .פרוקצ ' יה .
ב " כ המערער :
ב " כ המשיב :

עו " ד אלי א  .עבוד .
עו " ד מורן סילס .
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בבית המשפט העליון
עש"ם 222/07
כבוד השופטת א' פרוקצ'יה

בפני:
המערער:

נ ג ד
מדינת ישראל

המשיבה:

ערעור על פסק דינו של בית הדין המשמעתי
של עובדי המדינה בחיפה בד"מ 127/02
מיום  12.12.06שניתן על ידי אב"ד עו"ד
יוסף תלרז ,מר שמואל ויצנר ומר קובי שלם
בשם המערער:

עו"ד אלי א .עבוד

בשם המשיבה:

עו"ד מורן סילס
פסק – דין

המערער עבד בשירות המדינה כממונה על צוות ביקורת חשבונות במס ערך
.1
מוסף בעכו  .הוא הורשע בדין משמעתי בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה בחיפה
) אב " ד – עו " ד יוסף תלרז  ,מר ש ' ויצנר ומר ק ' שלם ( בביצוע עבירות משמעת רבות  .בגזר
הדין הושתו עליו מספר אמצעי משמעת הכוללים  ,נזיפה חמורה  ,פיטורין לאלתר משירות
המדינה  ,פסילה בת חמש שנים מלמלא כל תפקיד ברשות המיסים  ,ופסילה לשיר ות
המדינה למשך שנתיים  .הערעור נסב הן על הכרעת הדין  ,הן על גזר הדין  ,והן על החלטות
ביניים שנתן בית הדין בשלבים מקדמיים בדיון .
רקע כללי
התובענה המשמעתית שהוגשה נגד המערער החזיקה  ,בנוסחה המקורי 16 ,
.2
אישומים  .הוא הואשם בביצוע עבירות מרובות בניגו ד לחוק שירות המדינה ) משמעת ( ,
תשכ " ג 1963 -על פי סעיפים  ( 3 ) 17 , ( 2 ) 17 , ( 1 ) 17ו , ( 4 ) 17 -סעיף  5לחוק שירות המדינה ) סיוג
פעילות מפלגתית ומגבית כספים (  ,התשי " ט ) 1959 -להלן  -חוק מגבית כספים (  ,סעיף 4
לחוק המחשבים  ,התשנ " ה ) 1995 -להלן  -חוק המחשבים (  ,שעניינו חדירה לחומר מחשב
שלא כדין  ,וכן בהפרת הוראות שונות בתקשי " ר וכללי אתיקה החלים על עובדי מדינה .
יצויין  ,כי לגבי חלק ממעשי המערער התנהלה אף חקירה משטרתית  ,בחשד לביצוע
עבירות שונות .
בבית הדין למשמעת כפר המערער באישומים המיוחסים לו  ,והתקיימו בעניינו
.3
ישי בות הוכחות רבות  .ההליך נמשך כשלוש שנים  .במהלכו  ,חזרה בה התביעה משלושה
מהאישומים  -האישום הרביעי  ,השביעי והשמיני  -החורגים מגדר דיוננו  ,ואילו 13
אישומים נותרו בעינם .
כתב התובענה והכרעת הדין
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התביעה הגישה לבית הדין כתב תובענה מתוקן  .בתום הדיונ ים  ,הרשיע בית
.4
הדין את המערער בכל האישומים  ,לבד מבאישום התשיעי ממנו זוכה המערער  .את 12
האישומים בהם הורשע המערער ואת קביעות בית הדין בעניינם נביא עתה .
בחלק הכללי בתובענה נטען  ,כי החל בשנת  1992ועד להגשת התובענה ) בשנת
.5
 ( 2005שימש המערער כמנכ " ל וכחבר ועד עמותה באגודת מכבי כרמיאל  ,ובעמותת מכבי
" כלנית " כרמיאל שהוקמה בשנת  ) 1998להלן יכונו העמותות יחד  -עמותת הספורט (.
במסגרת תפקידו זה  ,היה המערער אחראי  ,בין היתר  ,על נושא הכספים בעמותה  .באישום
הראשון נטען  ,כי המערער מילא את תפקידו בעמותת הספורט  ,בלא שביקש ובלא שקיבל
היתר מהגורם המוסמך בשירות המדינה לשמש חבר בהנהלת תאגיד  ,ובלא שקיבל היתר
לעבודה פרטית  ,בהתחשב בהתנגשות האינטרסים שבין תפקידו בשירות המדינה לבין
תפקידו בעמותה  .בגין מעשים אלה  ,הואשם המערער והורשע בהפרת סעיפי התקשי " ר
האוסרים על חברות בהנהלת ת אגיד  ,השתתפות בוועד עמותה וביצוע עבודה פרטית בלא
היתר  ,וכן הורשע בהתנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד מדינה .
בבית הדין  ,לא היתה מחלוקת בין הצדדים באשר לעובדה כי המערער מילא תפקיד
שלא בשכר בעמותת הספורט  ,בלא שביקש או קיבל היתר לכך  .בית הדין עמ ד על כך  ,כי
קבלת שכר עבודה ממקום העבודה הפרטי  ,אינה המבחן הבלעדי לצורך הכרעה בשאלה
האם העבודה הפרטית מחייבת היתר  .לגישתו  ,עדיין יש לבדוק האם  ,בין היתר  ,היה
באותו עיסוק פרטי פוטנציאל לניגוד עניינים בין העבודה הפרטית לבין העבודה בשירות
המדינה  .בית הדין ניתח את מכלול העדויות והראיות שבאו לפניו  ,וקבע כי  ,אכן  ,כהונת
המערער בעמותת הספורט היתה ידועה לממונים עליו  .הוא הוסיף  ,כי על -פי עדותו
המהימנה של מר חיים אוהב -ציון  ,אשר שימש סמנכ " ל למינהל ומשאבי אנוש במע " מ  ,ככל
הנראה  ,אילו הגיש המערער בקשה להיתר עבודה פרטית  ,הוא היה מקבל אישור  .חרף
זאת  ,נקבע כי היה על המערער להגיש בקשה להיתר כדי שתיבחן שאלת ניגוד העניינים בין
תפקידו במס ערך מוסף לבין תפקידו בעמותה  ,במיוחד לנוכח חלקו בגיוס משאבים עבור
העמותה .
האישום החמישי קשור לאישום ראשון  ,ובו הואשם המערער בהתעלמות מפניות
חוזרות ונשנות של הממונה עליו  ,בהן נדרש להפסיק את עיסוקו הנוסף  .בגין התנהגות
זאת  ,הואשם המערער בהפרת הוראות התקשי " ר הנוגעות לחובת ציות לממונים ,
ובהתנהגות שאינה הולמת את תפקידו  .בית הדין הרשיע את המערער במיוחס לו  .על -פי
הראיות נקבע  ,כי המערער בחר להת עלם מפניות הממונים עליו אשר דרשו ממנו להפסיק
את עיסוקו הפרטי  ,פניות שתועדו במזכרים שונים .
על פי האישום השני לתובענה  ,המערער פנה לחברות עימן היה בקשר במסגרת
.6
תפקידו במס ערך מוסף  ,וביקש מהן תרומות עבור עמותת הספורט  .החברה האחת ,
הנזכרת באישום ה שני  ,היא חברת ישקר  .על -פי התובענה  ,המערער ערך בשנת 1996
ביקורת במפעל ישקר  ,במסגרת תפקידו במע " מ  .בתום עריכת הביקורת  ,פנה המערער אל
חשב החברה  ,וביקש שהחברה תתרום כספים לעמותת הספורט  .כעבור זמן  ,התקשר
המערער אל החשב  ,וסיפר לו כי הוא מעכב החזר מע " מ בסך כמיליון ש " ח המגיע לישקר ,
והציע לדון בענין זה בפגישה ביניהם  .הפגישה התקיימה  ,ובמסגרתה שאל המערער את
החשב אם החברה תוכל לתרום לעמותת הספורט  .את ענין התרומה העלה המערער
בפעמים רבות נוספות .
.7
על פי האישום השלישי  ,בסמוך לחודש יולי  , 1997ערכו המערער וסגן מנהל מס
ערך מוסף ביקורת חשבונות בחברת " גליליאו " .מנהלת הכספים של החברה ציינה בפניהם
כי גלילאו נוהגת לתרום סכום מסוים מרווחיה לקהילה  .כעבור מספר שעות  ,התקשר
אליה המערער ושוחח עמה בענייני המס  .במהלך השיחה שאל אותה אם החברה תוכל
לתרום לעמותת הספורט  .הוא פנה אליה בענין זה פעמים נוספות  ,וכן פנה בענין זה לחשב
החברה .

46

המערער הואשם בכך שבמעשיו אלה פגע במשמעת שירות המדינה  ,הפר את
.8
סעיפי התקשי " ר האוסרים על קבלת טובות הנאה וגיוס תרומות  ,ואת כללי האתיקה
האוסרים על התרמה  ,הימצאות במצב של ניגוד עניינים  ,וניצול מעמד לרעה  ,וכן הפר את
הוראות סעיף  5לחוק מגבית כספים  .כן הואשם כי נהג בענין זה באופן שאינו הולם את
תפקידו כעובד מדינה  ,ובאופן בלתי הוגן .
בית הדין שמע מספר עדויות בענין זה  ,ביניהן של חשב חברת ישקר ושל סמנכ " ל
.9
הכספים בחברה  ,ולבסוף הרשיע את המערער בביצוע המעשים האמורים  .בית הדין קבע ,
כי החזרי המע " מ של חברת ישקר עוכבו כדין  ,אולם המערער השתמש באותו עיכוב כדי
ליצור רושם כי קיים קשר בין ההחזר לבין ענין התרומה לעמותת הספורט  .בכך הכניס
המערער עצמו למצב של ניגוד עניינים פוטנציאלי  .בית הדין מצא ס תירות בגרסת המערער
בענין זה  ,ודחה אותה  .לפי אותה גרסה  ,נעכרו היחסים בין ישקר לבין עובדי מס ערך
מוסף בשל חיובה של החברה לשלם סכומים גבוהים בעקבות הביקורת  ,ומפני שהמערער
דרש לעיין בכל הספרים  .כן טען כי חדל לפנות לישקר בעניין התרומה  ,לאחר פנייה אחת
או שתיים  ,ולאחר שחשב החברה הודיע לו כי הוא אינו עוסק בעניין תרומות  .אשר לבקשת
התרומה מחברת גלילאו  ,קיבל בית הדין את עדות מנהלת החשבונות של החברה  ,לפיה ,
לאחר שציינה באזני המערער כי החברה נוהגת לתרום מרווחיה  ,פנה אליה בבקשה לתרום
גם לעמותת הספורט  .עוד נקבע  ,כי משהגיע המערער לחברת גלילאו במסגרת תפקידו
כעובד בכיר במס ערך מוסף  ,היתה בכך  ,לכל הפחות  ,משום השפעה אפשרית על ענין
התרומה .
. 10
באישומים השישי  ,האחד -עשר והשנים -עשר בתובענה  ,מתוארת התנהגות בוטה
של המערער בהקשרים שונים  .באישום השישי נטען  ,כי בחודש דצמבר  2000קיבל המערער
ידיעות פקס בעניין עמותת הספורט במכשיר הפקס של משרד מס ערך מוסף בעכו .
המערער נכנס למשרד וראה שרכזת הלשכה טרם הניחה את הודעות הפקס בתאו  .הוא
התרגז  ,והחל לצעוק על הרכזת ולקלל אותה  .בהמשך לכך  ,הוא הרים את ידו לכיוונה
בצורה מאיימת  ,אלא שעובד אחר נ כנס לחדר בשלב זה  .הרכזת ברחה מהחדר  ,נעלה עצמה
בחדר סמוך  ,והתקשרה משם אל הממונה  ,בעוד המערער ממשיך לגדפה מן העבר השני .
בגין מעשים אלה הואשם המערער בהפרת סעיפי התקשי " ר המחייבים התנהגות הולמת
ונימוס כלפי עמיתים לעבודה  ,וכן בהתנהגות שאינה הולמת עובד מדינה .
בית הדין קבע כי קיימת תשתית ראייתית המבססת את האישום האמור  ,והרשיע
את המערער במיוחס לו .
על -פי האישום האחד-עשר ,סרב המערער להתייצב לחקירה המשמעתית אליה זומן .
משהתייצב אליה לבסוף  ,התנהג והתבטא בצורה בוטה  .בית הדין לא נתן אמון בגרסת
המ ערער  ,על פיה כפר נמרצות במיוחס לו  ,וקבע כי במהלך חקירתו חרג המערער מרף
הנימוס והאיפוק הנדרש מעובד מדינה .
באישום השנים-עשר  ,מתואר כי המערער נכנס אל משרדו של הממונה עליו  ,ושאלו
מדוע אינו ממליץ עליו לתפקיד רכז בכיר  .הממונה הסביר לו כי לא יוכל להמ ליץ על
קידומו לאור ההליך המשמעתי המתנהל נגדו  .המערער הגיב בצעקות  ,האשים את הממונה
בכך שהוא " מנסה לחסל אותו "  ,והודיע כי לאור זאת הוא יפסיק לבצע את עבודתו
השוטפת במס ערך מוסף  .בגין כך הואשם המערער בהפרת הוראות התקשי " ר שעניינם
ציות ונימוס כלפי ממונים  ,ובהתנהג ות שאינה הולמת את תפקידו כעובד מדינה  .המערער
הכחיש קיומו של אירוע כזה  ,אך בית הדין מצא סתירות שונות בגרסותיו של המערער
לעניין זה  .עדות הממונה נתמכה בראיות נוספות  ,ובית הדין מצא את העדות מהימנה  ,ועל
בסיסה הרשיע את המערער .
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באישום העשירי נטען  ,כי במספר מועדים שלף המערער  ,שלא לצורך עבודתו ,
. 11
מידע ממחשב מע " מ על עמותת הספורט  ,לצורך עבודתו הפרטית בעמותה  .בין היתר  ,שלף
מידע שהוא חסוי אף בפני העוסק עצמו  .בכך ניצל את מעמדו לרעה  ,התנהג התנהגות בלתי
הוגנת ושאינה הולמת במילוי תפקידו  ,והפר את כללי האתיקה בדב ר מילוי הוראות
ושימוש במחשב  ,ואת סעיף  4לחוק המחשבים  ,שעניינו חדירה לחומר מחשב שלא כדין .
עמדת ההגנה היתה  ,כי אין פסול במעשי המערער  ,מאחר שהיה רשאי לפנות  ,כנציג
העמותה  ,לנציבות המס  ,ולקבל את מלוא המידע  .רק מטעמי זמינות ונוחות  ,כך נטען ,
השתמש ה מערער במסוף המחשב של המשרד  .בית הדין דחה טענה זו  ,והרשיע את
המערער  .על סמך ראיות ועדויות  ,ביניהן עדות המערער בבית הדין  ,נקבע  ,כי המערער אכן
שלף מידע ממחשבי רשות המיסים  ,חלקו חסוי מפני העוסק  ,אשר לא היה דרוש למילוי
תפקידו  ,ונועד לשמשו במסגרת כהונתו בעמותת ה ספורט .
על -פי האישום השלושה-עשר ,הקים המערער בשנת  , 1995יחד עם אחר  ,פיאד
. 12
כרים  ,חברת בניה בשם " אסכר "  ,אך רשם את רעייתו כבעלת המניות בחברה  .בפועל ,
שימש הוא כמנהלה של החברה  ,וטיפל בכל ענייניה הכספיים  ,ללא היתר משירות המדינה
לחברות בהנהלת תאגיד  ,ו ללא היתר לעבודה פרטית  .במעשים אלה הפר את הוראות
התקשי " ר האוסרות על כך  ,בהתחשב בניגוד האינטרסים הטמון בחברותו בחברת אסכר ,
וכן הורשע בהתנהגות בלתי הולמת עובד מדינה .
כרים העיד בבית הדין  ,ועדותו נמצאה מהימנה  .הוא תיאר כי על -פי הסיכום בינו
. 13
לבין ה מערער  ,הוטל על האחרון לנהל את ענייניה הכספיים של חברת אסכר  ,ואילו כרים
היה האחראי לעבודות השטח של החברה  .מעורבות רעיית המערער בחברה היתה שולית .
לאחר שהוסדרו חובות אליהם נקלעה החברה  ,הסכים כרים כי רעיית המערער תעביר לו
את מניותיה  ,ומאז נראה כי פסקה מעורבות המערער בחברה  .כנגד האמון שנתן בית הדין
בעדות זו  ,נמצאו סתירות בגרסת המערער כפי שנמסרה במשטרה  ,לעומת עדותו בענין זה
בבית הדין .
בית הדין קבע כי המערער הוא שכיהן יחד עם כרים כמנהלה בפועל של החברה .
רישום המניות על -שם רעיית המערער היה פורמלי בלבד  ,כך נקבע  ,ונועד לעקוף את
האיסור החל על המערער לשמש גורם פעיל בעבודה נוספת מחוץ לשירות המדינה  .אמנם ,
המערער היה פעיל בחברה במשך ארבעה חודשים בלבד  ,עד שהועברו המניות לכרים  ,אך
הדבר אינו שולל את עצם פעילותו בחברה  ,ללא היתר לעבודה פרטית ולחברות בהנהלת
תאגיד  .ר איות ועדויות נוספות  ,ביניהן עדותה של רעיית המערער  ,תמכו במסקנות אלה .
בית הדין הוסיף וקבע  ,כי התקיים ניגוד עניינים במעורבותו של המערער בהנהלת תאגיד ,
שכן חברת אסכר השתייכה מבחינה גיאוגרפית למשרד מס ערך מוסף עכו  ,בו פעל המערער
במסגרת תפקידו .
האישום הארבעה-עשר קשור גם הוא לחברת אסכר  ,ועניינו  -דו " חות מס ערך
. 14
מוסף שהגיש המערער בשם החברה  .לצורך הבהרת הפסול שבמעשי המערער  ,פירט כתב
התובענה את האופן בו יש להגיש דו " חות למס ערך מוסף  :כל עוסק נדרש להגיש למס ערך
מוסף דו " חות תקופתיים  .אם מבקש הוא לשנות את די ווחיו  ,עליו להגיש את הדו " חות
המתקנים לתחנת המע " מ בה מנוהל תיקו  ,בצירוף מכתב הסבר  .אם הדו " חות מאושרים ,
ונדרש תשלום מהעוסק  ,מנפיקה תחנת המע " מ שובר לתשלום  ,והעוסק משלמו בבנק  .לא
ניתן לשלם בבנק באמצעות הדו " חות המתקנים עצמם  ,ואת אלה אין להגיש לבנק .
על -פי המתואר באישום זה  ,הוגש כתב אישום באוגוסט  , 1996נגד חברת אסכר ,
כרים ורעיית המערער  ,בגין עבירות מס ערך מוסף  .לאחר הגשת כתב האישום  ,פנה
המערער אל תובע מע " מ נצרת  ,וניסה לשכנעו לבטל את כתב האישום נגד רעייתו  .לאחר
מכן  ,התקשר המערער אל מנהל מע " מ נצרת  ,ובי קש אותו להורות לתובע שלא לבקש עונש
מאסר בפועל  .המנהל סירב לכך  .בסופו של דבר  ,נמחק כתב האישום נגד רעיית המערער .
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כעבור זמן  ,במאי  , 1998הוגשו לסניף בנק לאומי בכרמיאל דו " חות מתקנים של
חברת אסכר  ,אותם הכין המערער  .בדו " חות אלה הצהיר כי חובה של אסכר נמוך מהחוב
שיוחס לה בכתב האישום  .הדו " חות הוגשו ללא שצורף הסבר כנדרש בנהלים  .כמו כן ,
הדו " חות המתקנים הוחתמו בחותמת " קופה " .זאת  ,למרות שלא ניתן לשלם דו " חות
כאלה בבנק  ,אלא רק באמצעות שובר לתשלום שמנפיקה תחנת המע " מ  ,לאחר אישור
הדו " חות  .ככל הנראה  ,כספים אלה לא שולמו עד היום  ,אך בשל החותמת שהוטבעה
עליהם  ,נראה כאילו התשלומים כוסו .
חברת אסכר הורשעה בדין  ,ובטרם החל הדיון בעונש שיוטל עליה  ,פנה המערער אל
תובע מע " מ עכו  ,והראה לו את הדו " חות המתקנים שהוגשו לבנק  ,כדי להטעותו לחשוב
שחובות החברה קטנו  ,וכי כל הדו " חות הוגשו  .התובע טען לעונש בבית המשפט  ,בהתבססו
על מצג זה שהציג לו המערער  .במעשיו האמורים עקף המערער את הצורך לתת הסבר
לתחנת מע " מ על תיקון הדו " חות  ,והציג מצג שווא לתובע מע " מ  .כתוצאה  ,הסתפק בית
המשפט בהטלת עונש של קנס לחברת אסכר ולכרים  ,ומאסר על תנאי לכר ים  .כרים חויב
בקנס על סך  4,000ש " ח בלבד  ,בעוד האישום המקורי ייחס לאסכר חובות בשיעור 65,000
ש"ח.
בגין מעשים אלה הואשם המערער בפגיעה במשמעת בשירות המדינה  ,בהפרת
הכללים הנוגעים להתנהגות הולמת של עובד מדינה ואיסור ניצול מעמד לרעה של עובד
מדינה  ,ו כן בהפרת תדריכי אגף המכס והמע " מ בנוגע לאופן הגשת הדו " חות המתקנים .
המערער הכחיש בעדותו כי ביקש מבעלי התפקידים  ,עמם שוחח  ,לבטל את כתב
האישום  .בית הדין מצא כי עדות המערער שהובאה לפניו לא התיישבה עם הגרסה שמסר
במשטרה  .היתה זו " עדות פתלתלה "  ,בלשון בית הדין  ,ולא ניתן היה לתת בה אמון ) עמוד
 93להכרעת הדין ( .בית הדין קבע  ,בהסתמכו על הראיות והעדויות שלפניו  ,כי המערער
אכן ביקש להשפיע  ,באמצעות שיחות עם תובעי מס ערך מוסף  ,על ההליך הפלילי
שהתנהל  .נקבע כי פועלו של המערער  ,היה פסול  ,לנוכח מעמדו הבכיר במס ערך מוסף ,
הגם שהתובעים קיבלו את החלטותיהם באופן עצמאי .
באישום החמישה-עשר מתואר כיצד שלף המערער  ,בהזדמנויות רבות  ,מידע
. 15
ממחשבי מס ערך מוסף אודות חברת אסכר לצורך עבודתו הפרטית כמנהלה  .בין היתר ,
הוציא מידע שהוא חסוי בפני העוסק  .כן שלף מספר פעמים מיד ע על חברת נוספת  " ,הר
גליל "  ,אשר עמדה בקשר עסקי עם חברת אסכר .
עמדת המערער בבית הדין היתה כי לא דבק פסול במעשיו ; לנוכח מעמדו כמנהל
בחברת אסכר  ,היה מקבל את המידע אילו היה פונה במישרין לרשויות המס  .בענין שליפת
המידע הנוגע לחברת " הר הגליל " טען המע רער כי כלל לא נחקר  .בית הדין דחה את
הטענותיו  .נקבע  ,כי דו " ח שליפות המידע שהוצג מלמד כי המערער שלף מידע לגבי שתי
החברות .
עדות קב " ט מחוז צפון של אגף המכס והמע " מ  ,המופקד במסגרת תפקידו על ענייני טוהר
המידות ברשות  ,הצביעה על שימוש פסול שעשה המערער במידע שלא ל מטרת ביצוע
תפקידו באגף מס ערך מוסף  .עדות זו היתה מהימנה על בית הדין  .עוד נקבע  ,כי אפילו
היה בידי המערער להשיג את המידע באופן עצמאי  ,היה עליו לעשות זאת בדרכים
מקובלות  ,ולא תוך ניצול תפקידו .
האישום הששה-עשר עניינו איחוריו התכופים של המערער לעבו דתו  .על -פי
. 16
האישום  ,בחודשים פברואר עד יולי  , 1998איחר המערער לעבודתו  48פעמים  ,איחורים
המסתכמים ב 23.66 -שעות  .מחלקת כוח אדם שלחה למערער מכתב התראה  .כמו כן ,
בחודשים ינואר עד מרץ  , 1999איחר המערער לעבודתו  24פעמים  ,המסתכמים ב13.18 -
שעות  .בעקבות זאת נשלח אליו מכתב התראה נוסף  .בכך הואשם כי הפר את הוראות
התקשי " ר ביחס לדיוק בהתייצבות לעבודה וחובת ציות לממונים  ,וכן התנהג התנהגות
שאינה הולמת עובד מדינה .
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לבית הדין הוגשו טופסי הנוכחות  ,בהם מתועדים האיחורים נשוא האישום  ,וכן
מזכרים שהוצאו בנדון  .העידה גם אמ רכלית מס ערך מוסף בעכו  ,אשר היתה מודעת
לאיחורי המערער  ,והציעה לו לשקול להתחיל את שעות עבודתו בשעה  . 9:00המערער דחה
ההצעה  ,והמשיך לאחר בבקרים .
בית הדין הרשיע את המערער במיוחס לו באישום זה  .הוא הוסיף  ,כי חרף טענת
המערער כי איחוריו נבעו ממצבו הר פואי  ,הוא לא המציא אישורים רפואיים המצביעים
על קשר בין מצבו הרפואי לבין איחוריו החוזרים ונישנים .
בסופו של יום  ,הורשע המערער בביצוע  5עבירות בניגוד לסעיף  ( 1 ) 17לחוק
. 17
המשמעת ) התנהגות הפוגעת במשמעת שירות המדינה (  12 ,עבירות בניגוד לסעיף ( 2 ) 17
לחוק זה ) אי -קיום המוטל עליו כעובד מדינה (  12 ,עבירות לפי סעיף  ( 3 ) 17לחוק ) התנהגות
שאינה הולמת את תפקידו כעובד מדינה  ,או העלולה לפגוע בתדמיתו או בשמו הטוב של
השירות (  ,ו 5 -עבירות לפי סעיף  ) ( 4 ) 17התנהגות בלתי הוגנת במילוי תפקידו או בקשר
איתו (.
טענותיו המקדמיות של המערער בבית הדין וההכרעה בהן
בפתח ההליך  ,העלה המערער טענה מקדמית בדבר התיישנות חלק מהאישומים
. 18
נגדו  .הוא תלה טענתו בסעיף  64לחוק המשמעת  ,הקובע :
" לא יינקטו אמצעי משמעת לפי חוק זה נגד עובד המדינה על
עבירות משמעת שנודעו לשר  ,למנהל הכללי או לסג נו לענייני
מינהל  ,למנהל יחידת סמך  ,לנציב השירות או ליועץ המשפטי
לממשלה שנתיים או יותר לפני הגשת הקובלנה לתובע או
לפני מועד הגשת תלונה לפי סעיף  ; 22אלא שבחישוב תקופה
זו לא יבוא במנין הזמן שבו נמשכו במשטרה או בבית
המשפט חקירה או דיון פלילי בשל אותם מעשה או
מ חדל ."...
טענת המערער היא כי בעלי התפקידים הרלוונטיים ידעו על עבירות המשמעת
שביצע למעלה משנתיים בטרם הוגשה הקובלנה לתובע  ,ועל כן – עבירות המשמעת
התיישנו  .לגבי חלק מן האישומים טען כי התיישנו משום שהקובלנה הוגשה בחלוף למעלה
משנתיים לאחר שהסתיימה החקירה המשטרתית באותם עניינים  .כן טען כי במספר
אישומים לא מצוינים מועדים מדויקים ופרטים שונים  ,באופן הפוגע ביכולתו להתגונן
מפניהם .
עוד טען המערער  ,כי זכאי הוא לחסות בצילה של הגנה מן הצדק  ,נוכח העובדה כי
לגבי חלק מן האישומים  ,לא נתבק שה ולא התקבלה גרסתו בטרם הואשם בהם  .גרסת
התביעה בענין זה היתה כי המערער נחקר לגבי רוב האישומים  ,ובמיוחד לגבי החמורים
שבהם  .הוא לא נחקר לגבי חלק מן האישומים הקלים יותר  ,וזאת בשל טעות בתום לב .
טעות זו  ,כך נטען  ,אינה עולה כדי התנהגות בלתי ראויה של הרשות  ,הפוג עת בתחושת
הצדק והמצדיקה שימוש בטענת ההגנה מן הצדק .
טענה נוספת אותה העלה המערער לאורך ההליך כולו  ,היא כי התלונות נגדו הוגשו
מתוך שיקולים זרים  ,נסתרים ונקמניים מצד הממונים עליו  .לדבריו  ,מאז מינויו לתפקיד
של הממונה האחרון על המערער  ,החלו יחסיו ע ם הממונים עליו להתדרדר  .בהגשת
התובענה ניסו הממונים להביא לסילוקו מן העבודה .
. 19
בית הדין למשמעת דחה את טענות המערער  .הוא קבע כי הקובלנה הוגשה ביום
 , 25.3.02וכי לא הוכח שבעלי התפקידים המנויים בסעיף  64לחוק המשמעת  ,ידעו על
עבירות המשמעת שנתיים או יותר לפני מועד זה  .עוד קבע בית הדין  ,כי ההליך הפלילי
שנפתח נגד המערער מאריך את התקופה הנקובה בסעיף  64הנזכר  .גם בסופה של הכרעת
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הדין שב בית הדין וקבע  ,כי לא הונחה בפניו במהלך הדיון בהליך תשתית ראייתית חדשה
המצדיקה את קבלת טענת ההתיישנות .
אשר לט ענה כי מדובר בתובענה נקמנית  ,קבע בית הדין כי  ,אכן  ,הראיות מצביעות
על קיומם של יחסים עכורים בין המערער לבין הממונה עליו  ,אך לא הונח בסיס לטענה כי
הממונה עשה שימוש לא ראוי בהגשת תלונות כנגד המערער על מנת להביא לסילוקו
ממקום העבודה .
בדונו בטענה ב דבר הפגמים באישומים  ,עמד בית הדין על המטרה העומדת בבסיס
חובת התביעה לנסחם בבהירות כדי לאפשר לנאשם להתגונן כהלכה ולזכות במשפט הוגן .
בהמשך לכך הוא קבע כי ניתן לרפא פגם כזה  ,ככלל  ,על דרך תיקון כתב האישום  .רק
מקום בו קיים חשש כי תיקון כזה לא יועיל לריפוי הפגם  ,ייתכן שיבוטל כתב האישום .
לאור זאת  ,התיר בית הדין את תיקונה של התובענה בעניינים מסוימים  ,שכן מצא כי יש
בכך כדי לשרת את הגנת המערער  .כן קבע  ,בעניין שני אישומים אשר הוספו לתובענה ביום
 , 18.11.02כי היה זה לפני פתיחת הדיון בתובענה  ,ונעשה במסגרת סמכותה של התביע ה
על -פי תקנות שירות המדינה ) משמעת ( ) סדרי הדין של בית הדין (  ,התשכ " ד. 1963 -
בדונו בטענת ההגנה מן הצדק שהעלה המערער ציין בית הדין  ,כי לא שוכנע כי
התנהגותה של התביעה היתה זדונית או מכוונת  ,אלא נבעה מחוסר תשומת לב  .על כן ,
נקבע  ,התנהגות התביעה לא הגי עה לדרגת התנהגות פסולה ברמה כזו העשויה להצדיק
החלה של טענת ההגנה מן הצדק  .במקרה זה  ,האיזון הנכון בין הערכים השונים אינו
מצדיק את ביטול התובענה  ,אלא מצדיק מתן הוראה לתביעה להשלים את החקירה לגבי
האישומים שבהם לא התבקשה מראש גרסת המערער  .עוד הורה בית הדין כי ההחלטה
לגבי אותם אישומים תתקבל לאחר בחינת גרסת המערער לגביהם  ,וכי יוגש לבית הדין
כתב תובענה מתוקן באותם אישומים .
גזר הדין
בגזר דינו  ,עמד בית הדין על דפוס התנהגותו של המערער  ,שהתאפיין בהתעלמות
. 20
עיקבית ורציפה מכללי המשמעת המחייבים בש ירות המדינה בשורה ארוכה של עניינים ,
ואי התייחסות להוראות והתראות הממונים עליו  .הוא הצביע על כהונתו בעמותת
הספורט בכרמיאל בלא קבלת היתר  ,על כהונתו בפועל כאחד ממנהלי חברת אסכר בלא
היתר  ,על ניצול השפעתו ברשות המיסים בהליך פלילי שנוהל נגד החברה  ,על שליפת מידע
שלא כדין ממאגרי רשויות המס לקידום ענייניהם של אגודת הספורט והחברה שבניהולו ;
שימוש במנגנון הפקס המשרדי לצורך עיסוקיו הפרטיים  ,תוך פגיעה  ,אגב כך  ,בעובדת
המשרד  ,ואיחוריו התכופים לעבודה שהסתכמו באובדן שעות עבודה רבות  .בכל אלה ,
ובהצטברותם  ,ראה בית הדין פגיעה ממ שית " לעיתים בוטה ומתריסה " כלשונו  ,במשמעת
בשירות המדינה ובתדמית השירות הציבורי  .הוא פסק  ,כי המערער קבע לעצמו את גבולות
הציות להוראות התקשיר  ,והסיר מעליו חובת ציות לממונים  ,וכל זאת לקידום אינטרסים
הזרים לתפקידו  .פגיעתו באינטרס הציבורי גדולה במיוחד על רקע היו תו עובד בכיר
בשירות המדינה .
בצד הטעמים לחומרה  ,נתן בית הדין את דעתו לנסיבותיו האישיות של המערער :
. 21
אדם נשוי  ,בן  , 52אב לשלושה ילדים בגירים הגרים עמו  ,ורוכשים השכלה בתמיכתו
הכלכלית  .הוא השלים  25שנות שירות במדינה  ,עד שהושעה מתפקידו בשנת  . 2002במ שך
שנים רבות היה המערער עובד מקצועי מסור  .בשל פציעה שאירעה במהלך שירותו הצבאי ,
נקבעה לו נכות בשיעור של  20אחוזים מאגף השיקום במשרד הביטחון  .כמו כן  ,הוא נפגע
בתאונת דרכים שהוכרה כתאונת עבודה  ,ונקבעו לו בגינה  58אחוזי נכות  .על רקע מכלול
השיקולים  ,הטיל בית הד ין על המערער את אמצעי המשמעת הבאים  :נזיפה חמורה ,
פיטורין לאלתר משירות המדינה  ,פסילה בת חמש שנים מלמלא כל תפקיד ברשות
המיסים  ,וכן פסילה לשנתיים משירות המדינה .
בסיומו של גזר הדין  ,המליץ בית הדין  ,לנוכח הנסיבות האישיות והמשפחתיות של
המערער  ,אשר הוחמרו בעטיים של ההליכים הפליליים  ,כי הממונה על תשלום הגמלאות
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יעשה שימוש בסמכותו הקבועה בסעיף  ) 62א ( לחוק שירות המדינה ) גמלאות ( ] נוסח
משולב [  ,התש " ל , 1970 -הקובע :
" מקום שנשללה גמלה  ,כולה או מקצתה  ,מאדם או שהופסק
לו תשלומה בהחלטת הממונה  ,רשאי הממונה להורות
ש תשולם  ,כולה או מקצתה  ,למי שהאדם חייב בפרנסתם ;
אולם אם נשללה גמלה מאדם עקב החלטת בית הדין
למשמעת  ,לא יורה הממונה על תשלום כאמור  ,אלא על -פי
המלצת בית הדין למשמעת ".
בית הדין המליץ  ,כי  50%מזכויות הגמלה להן היה זכאי המערער אילולא נפסל
כאמור  ,ישולמ ו לרעייתו עד לתום תקופת הפסילה  ,כדי שישמשו לפרנסת המשפחה .
הערעור שלפני מופנה כנגד כל ההחלטות שנזכרו לעיל  -הכרעת הדין  ,גזר הדין
. 22
והחלטות הביניים השונות .
הטענות בערעור
טוען המערער כי טענותיו המקדמיות מחייבות את מחיקת האישומים נגד ו .
. 23
לעניין ההתיישנות טוען הוא  ,כי טעה בית הדין בקובעו כי הקובלנה הוגשה ביום . 25.3.02
על -פי הטענה  ,מכתב הקובלנה אליו התייחס בית הדין בקביעתו האמורה  ,אכן הודפס
ביום  , 25.3.02אך הוגש לתובע רק ביום  . 21.4.02היה זה בחלוף למעלה משנתיים לאחר
שנסגרו החקירות המשטרתי ות  ,ועל כן האישומים נגד המערער התיישנו .
כן מלין המערער על החלטת בית הדין להשלים את חקירת המערער באישומים
. 24
שלגביהם לא נחקר בטרם הוגשה התובענה  .לטענתו  ,בית הדין לא יכול היה לצפות בכנות
כי המערער ייחקר בהגינות בשלב זה  ,וכי הוא יוכל להתגונן כראוי לאחר שחלפו שנים
מקרות האירועים  .לדבריו  ,עיון בהודעות שנגבו ממנו  ,מעלה חשש כי החקירה בעניינו
היתה טכנית בלבד  ,ושלילת זכות השימוע במועד מחייבת את ביטול האישומים כליל ,
נוכח הפגיעה הקשה הנטענת בעקרון ההגינות ובזכויותיו כנאשם .
לגוף הענין טוען המע רער  ,כי עניינו הוא אחד המקרים הנדירים בהם על ערכאת
. 25
הערעור להתערב בממצאים העובדתיים שקבעה הערכאה הדיונית  ,מאחר שאלה אינם
מעוגנים בחומר הראיות  ,והגרסה העובדתית שאימץ בית הדין אינה מתקבלת על הדעת .
הוא טוען כי עדים מסויימים סתרו את דבריהם עצמם  .כמו כן  ,מעלה המ ערער טענות
פרטניות לגבי כל אישום ואישום בו הורשע  ,ואלה יובאו להלן .
אשר להרשעתו באישום הראשון  -עבודה פרטית בעמותת הספורט ללא היתר -
. 26
טוען המערער כי נעלמה מעיני בית הדין ההגדרה לעבודה פרטית כפי שזו מופיעה
בתקשי " ר  -עבודה שיש בצדה שכר או רווחים  .עבודה כזו היא הטעונה היתר  .זאת ,
להבדיל מעבודה התנדבותית  ,כעבודת המערער בעמותת הספורט  ,הפטורה  ,על -פי סעיף
 42.404לתקשי " ר  ,מקבלת היתר  .לדעת המערער  ,גם אין כל חשש לניגוד אינטרסים ,
מאחר שלעמותת הספורט אין כלל תיק במס ערך מוסף  .על כן  ,סבור הוא כי עבודתו
כמתנדב בעמותת הספורט אינה טעונה היתר מיוחד  ,מכוח התקשי " ר  .גם אם טעונה היא
היתר  ,די בכך שהממונים עליו ידעו  ,מעל  10שנים  ,על התפקיד שמילא בעמותת הספורט .
כן סבור הוא  ,כי די בעובדה שהוא האמין שאין צורך בהיתר לעבודה  ,כדי לזכותו מאישום
זה  .אשר לאישום החמישי  ,שעניינו ה וראת הממונה למערער לחדול מן העבודה הפרטית ,
מוסיף המערער כי לא הוכח כי המשיך להתנדב לאחר שהתבקש על -ידי הממונה עליו
להפסיק את פעילותו בעמותת הספורט  .כמו כן  ,על -פי ייעוץ משפטי שקיבל  ,לא היה צורך
בכל אישור .
אשר לאישום השני ) בקשת התרומה מחברת ישקר (  ,טוען המערער  ,כי אין
. 27
מחלוקת כי אכן שאל אם החברה תורמת לאגודות ספורט  .אלא  ,שקביעת בית הדין  ,כי
המערער  ,פקיד זוטר  ,איים על חברה גדולה כחברת ישקר בענייני עיכוב החזר המע " מ ,
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איננה מתקבלת על הדעת  .עדות העד שהעיד בענין זה  ,חשב החברה  ,סותרת קביעה זו של
בית הדין  ,כך לשיטת המערער  .אשר לאישום השלישי ) בקשה תרומה מחברת גלילאו ( ,
טוען המערער כי אין מדובר בבקשה לתרומה עצמית אלא לעמותת הספורט  ,וכי חברת
גלילאו היא גוף גדול שנוהג לתרום לקהילה  ,ואליו פונות עמותות רבות  .החברה עצמה לא
ראתה פסול בפנייתו של המערער  ,ובכך למעשה סו תרת קביעת בית הדין את העדות בענין
זה  .כן סבור המערער כי בית הדין טעה בכך שהפנה לסעיף  5לחוק מגבית כספים  ,המדבר
על התרמה  ,מפני שהמערער לא התרים  ,אלא בדק אפשרות לקבל תרומה מהחברה  .בסופו
של דבר  ,ועל כך אין מחלוקת  ,העמותה והמערער עצמו  ,לא קיבלו כל תרומה מחברת
גלילאו .
אשר לאישום השישי ) התנהגות המערער כלפי רכזת הלשכה (  ,טוען המערער כי
. 28
בית הדין הרשיעו בסעיף אישום שהמאשימה עצמה מחקה מן האישום השישי  ,שעניינו
היה שימוש בפקס של מקום עבודתו  ,שלא לצורכי העבודה  .המערער טוען עוד כי לא הרים
ידו לכיוון הרכזת  ,וכי אף היא לא העידה כי איים עליה בתנועת ידו  .בכך קיימת סתירה
בין קביעת בית הדין לבין עדות הרכזת .
עוד בעניין הרמת היד טוען המערער כי המדינה נמנעה מלהעיד את העובד שנכנס לחדר
במהלך האירוע  .על מחדל דיוני זה לפעול לטובתו  .עוד טוען המערער  ,כי בית הדין לא
ניתח את העדויות שהובאו בנוגע לאישום האחד -עשר  ,העוסק בהתנהגותו בחקירה .
לגבי האישום העשירי  ,שעניינו שליפת מידע ממחשבי מע " מ  ,טוען המערער כי
. 29
בית הדין לא בחן את המידע אותו שלף  .גם העדות שניתנה בעניין זה  ,אותה קיבל בית
הדין  ,תומכת בגרסת המערער  ,ומאשרת כ י החומר בו עיין הוא זמין לכל  ,לרבות לעמותת
הספורט  .המערער מוסיף כי התקשי " ר קובע כי לכל עובד זכות לעיין בכל מידע במאגר
המידע  ,הנוגע לו  .בכלל זה  -כל מידע הקשור לגוף הקשור אליו  .כך  ,העיון במידע  ,לא היה
אסור עליו  .טענה דומה מעלה הוא בנוגע לאישום החמישה -עשר בו הורשע  ,ככל שהוא נוגע
לשליפת מידע בנוגע לחברת אסכר  .בעניין המידע הנוגע לחברת הר הגליל  ,טוען המערער
כי כלל לא נחקר בעניין זה  ,וייתכן שמישהו מעובדיו הוציא את המידע  .על כן  ,לטענתו ,
סעיף זה לא היה צריך להיכלל באישום  .כמו כן  ,התייחס בית הדין לחדירה למחשבים
בניג וד לחוק המחשבים והתקשי " ר  ,המדברים על חדירה למחשב בידי מי שאינו מורשה ,
מה שאין כן בענייננו  ,שהרי לשיטת המערער  ,מעמדו הוא מעמד של מורשה .
אשר לאישום השלושה -עשר  ,בדבר הקמת חברת אסכר וניהולה  ,טוען המערער כי
. 30
הוא ורעייתו פותו להשתתף בחברה שניהל חבר המשפחה  .אשת המערער העבירה מניותיה
לאותו אדם ביום  , 15.8.95ומאז לא פעלה בה  .מאז עברו  12שנים  ,ועד הגשת כתב האישום
חלפו  7שנים  .בית הדין הרשיע את המערער  ,לטענתו  ,על סמך עדויות מפי השמועה .
המערער איננו מכחיש את ביצוע המעשים בהם הורשע באישום הארב עה -עשר ,
. 31
על -פיו ניסה המערער להשפיע על תובעי מע " מ  ,והגיש דו " ח מע " מ שלא על -פי הוראות
מע " מ  .אלא  ,שלטענת המערער  ,אישום זה התיישן  .הוא מוסיף  ,כי בענין שיחותיו עם
התובעים  ,הוא נחקר במשטרה בחשד לשיבוש מהלכי משפט  ,ותיק זה נסגר  ,בתחילה בשל
חוסר ראיות  ,ומאוחר יותר בש ל חוסר אשמה  ,לאחר ששונתה עילת הסגירה  .כן מוסיף
המערער כי תיק האישום נגד רעייתו נסגר ללא קשר למעשיו הוא ; היה זה מפני שלא גבו
ממנה עדות  .אשר לאופן הגשת הדו " ח  ,טוען המערער כי על -פי הוראות מע " מ  ,נכון לאותו
מועד  ,היה עליו להגיש דו " ח מתקן בבנק ולא במע " מ  .על כן ל א ביצע כל עבירה .
אשר לאחרון האישומים  ,האישום השישה -עשר  ,העוסק באיחורי המערער
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לעבודה  ,טוען הוא כי בית הדין התעלם מהיותו נכה צה " ל  ,ומכך שעבר תאונה קשה
שבעטייה נקבעו לו אחוזי נכות נוספים  .התאונה אירעה בשנת  , 1993והמערער חזר
לעבודתו רק בשנת  . 1996האיחורים המיוחסים לו היו בשנים  . 1998-1999מן המסמכים
שהוגשו עולה  ,לטענת המערער  ,כי הוא התלונן על מצב בריאותי לא תקין  ,והיה זקוק
לזמן נוסף בבקרים  .הוא מוסיף  ,כי מנהל מס ערך מוסף העיד שהמערער השלים את
החסר  ,וידע כי המערער סובל מבעיה רפואית .
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באשר לגזר הדין טוען המערער  ,כי הוטלו עליו עונשים חמורים ביותר  .עונש
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הפיטורין לאלתר הוא קשה במיוחד נוכח העובדה כי המערער לא נטל כספים לכיסו ולא
פגע באיש  .כל רצונו היה לעזור לילדים בכרמיאל  ,בהתנדבות  ,ולא מתוך אינטרס אישי .
עוד סבור המערער  ,כי לא ניתן משקל לעו בדה כי המעשים בוצעו לפני זמן רב  .גם
לנסיבותיו האישיות  ,טוען המערער  ,לא יוחס המשקל הראוי  25 :שנות ותק בשירות
המדינה  ,אשר עברו ללא כל רישום בתיקו האישי  ,עד לשנת  ; 2001היות המערער נכה
צה " ל  ,שהחל את עבודתו במשרד מס ערך מוסף במסגרת שיקומו  .לבסוף  ,התעלם בית
הדין מכך שהמערער עבר תאונת דרכים קשה בשנת  , 1993ושהה למעלה משנתיים בחופשת
מחלה  ,ולאחר מכן נקבעו לו  58אחוזי נכות  .גם לאחר שחזר לעבודה סבל מנכותו  ,ואיחר
לפעמים בשל הרטבת לילה  .הממונים עליו היו מודעים למצבו זה  ,ואין מחלוקת שהמערער
החזיר את השעות שהחסיר .
לטענת המדינה  ,הכרעת הדין וגזר הדין מבוססים על תשתית איתנה ואין
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להתערב בהם  .יש לדחות את טענת ההתיישנות שמעלה המערער  ,מפני שלא הוכחה ידיעה
של ממוניו לגבי מעשיו  .אשר לטענת המערער כי עבודת התנדבות פטורה מקבלת היתר ,
טוענת המדינה כי קבלת שכר איננה המבחן ה בלעדי לצורך כך  .בענין זה חל מבחן
התנגשות האינטרסים  ,המחייב קבלת היתר  .בענייננו  ,היה המערער ממונה על כספים
בעמותת הספורט  ,כך שפעילותו ההתנדבותית התנגשה עם עבודתו במס ערך מוסף  .בנוסף
לכך  ,לעמותת הספורט יש תיק במס הכנסה  ,והמערער השתמש במידע שהיה ברשותו
מאגף מ ס ערך מוסף לצורך ענייני מס ההכנסה של העמותה  .המדינה מוסיפה  ,כי בעניין
התנדבותו של המערער בעמותה הייתה תכתובת בין הצדדים  ,בה הובהר למערער כי
טענתו  ,לפיה עבודת ההתנדבות פטורה מהיתר  ,איננה מתקבלת  .אשר לעונש  ,סבורה
המדינה כי הוא ראוי ומוצדק  ,וכי בית הדין התחשב באופן ראוי בנסיבותיו האישיות של
המערער ובנכותו  ,ואף המליץ להעביר מחצית מהגמלה לאשתו .
הכרעה
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ככלל  ,דעתי כי דין ערעור זה להידחות  ,על כל חלקיו  ,בכפוף לטענה אחת של
המערער שיש לקבלה ; המערער טוען  ,כי הורשע על -ידי בית הדין במעשה אשר נמחק
מכתב התובע נה המתוקן  -קבלת הודעות פקס בנוגע לעמותת הספורט במשרד מס ערך
מוסף בעכו  .אישום זה הופיע במקורו כסעיף הראשון באישום השישי  ,אלא שבתובענה
המתוקנת בשנית  ,מיום  , 20.3.05נכתב כי " התביעה חוזרת בה מסעיף משנה )  ( 1באישום
זה ] השישי [ לגבי האישום של שימוש בציוד המשרד לצ ורך עבודתו הפרטית במכבי " ) עמוד
 4לתובענה המתוקנת בשנית ( .משכך  ,לא היה מקום להרשיע את המערער באישום זה ,
ואני מזכה אותו ממנו .
הכרעת הדין מבוססת על יריעה נרחבת של עדויות רבות ומגוונות שנשמעו בפני
. 36
בית הדין  ,וניתנו בידי גורמים שונים  ,ביניהם  -עובד ים בדרגות ובתפקידים שונים במס
ערך מוסף עכו  ,לרבות תובעי מס ערך מוסף  ,עובדי חברת ישקר וחברת גלילאו  ,כרים -
שותפו של המערער בהקמת חברת אסכר  ,ורעיית המערער  .עדויות אלה נתמכו במסמכים
רבים שהוצגו בבית הדין  ,ובהם תרשומות  ,מזכרים ותדפיסים שונים  .בצד המסכת
הראייתי ת שהוצגה כאמור  ,נשמעה גרסת המערער  .בבית הדין למשמעת טען  ,כפי שטוען
הוא גם עתה  ,כי גרסתו היא גרסת האמת  ,ואילו עדויותיהם של האחרים מכילות סתירות
פנימיות  ,ואינן מתיישבות האחת עם רעותה .
בית הדין למשמעת ניתח בפירוט רב את העדויות שנשמעו  ,ואת הראיות שהוצגו
בפניו  .אלה השתלבו זו בזו  ,וחיזקו זו את זו  .בית הדין מצא אותן מהימנות  ,קוהרנטיות
ואמינות  .מנגד  ,בחן בית הדין את גרסת המערער  ,את טענותיו הכלליות לגבי המניע
לקובלנה  ,את טענותיו המקדמיות  ,וטענותיו הפרטניות לגבי כל אישום ואישום  .בסופו של
יום  ,מצא בית הד ין את עדות המערער לא אמינה  ,פתלתלה ומרובת סתירות  .בהקשרים
שונים אף נקבע כי עדות המערער לפני בית הדין  ,סתרה את הודעותיו בחקירות המשטרה .
טענותיו של המערער בפני מופנות  ,ברובן המכריע  ,כנגד קביעות העובדה
והמהימנות של בית הדין  .מבקש הוא כי בערכאה ז ו  ,תועדף גרסתו על -פני גרסאות העדים
בהן נתן בית הדין את אמונו .
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כבר עתה יש לומר  ,כי אין לקבל את טענות המערער המבקשות לשנות מקביעות
העובדה של בית הדין  ,שיסודן בהתרשמותו הישירה מן העדים שהופיעו לפניו  .כלל הוא ,
כי בית משפט זה  ,ביושבו כערכאת ערעור  ,איננו מתערב בממצאים שבעובדה שקבעה
הערכאה הדיונית  .כך הוא  ,ביתר שאת  ,שעה שמדובר בממצאים שנקבעו על -סמך מהימנות
עדים  ,מהם התרשמה הערכאה הדיונית באופן בלתי אמצעי  .אכן  ,קיים חריג לכך במקרים
נדירים  ,בהם הממצאים אינם מעוגנים בחומר הראיות  ,או כאשר הגרסה העובדתית  ,כפי
שנקבעה בערכאה הדיונית  ,איננה מתקבלת על הדעת ) עש " ם  7/78פוירברגר נ' נציבות שירות
המדינה  ,פד " י לב )  ; 223 , 216 ( 3עש " ם  2868/04שמיאן נ' נציבות שירות המדינה  ,תק -על
 , 166 , ( 3 ) 2004פסקה  ; 6עש " ם  2203/05מדר נ' נציבות שירות המדינה  ,תק -על , 888 , ( 3 ) 2005
פסקה  .( 6אלא  ,שהמקרה שלפנינו איננו נופל בגדרם של מקרים חריגים כאמור  .בית הדין
קבע כי עדויות העדים מהימנות עליו  ,בעוד גרסת המערער נדחתה בשל אי -האמון
שעוררה  .יתר על כן  ,דווקא גרסת המערער  ,היא שאינה מתקבלת על הדעת  .המערער ,
למעשה  ,איננו מכחיש כי ביצע את רוב המעשים שבגי נם הורשע  .אלא שהוא  ,מבקש
להציגם באור אחר  ,כמעשים תמימים  ,מוצדקים  ,ובחלקם אף נובעים ממטרות נעלות .
גרסה כזו איננה מתיישבת  ,כלל ועיקר  ,עם קביעותיו העובדתיות של בית הדין  ,ועם
הוראות החוק והתקשי " ר אותן הפר המערער  ,פעם אחר פעם  ,בעקביות וכענין שבשיטה .
בפתח הדברים יש לדחות את הערעור  ,ככל שנוגע הוא לטענותיו המקדמיות של
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המערער  ,אשר נדחו בבית הדין  .טענות המערער כנגד דחיית טענת ההתיישנות שהעלה
מבקשות לערער על קביעותיו העובדתיות של בית הדין לפיה הקובלנה הוגשה במועד  ,טרם
חלוף תקופת ההתיישנות  .בית הדין קבע  ,כי ההגנה לא הציגה ראיות המבססות את טענת
ההתיישנות  ,ובכלל זה את ידיעת הממונים על המערער  ,כי הוא מבצע את המעשים בגינם
הואשם  .לא נשמעה מפי המערער טענה המצדיקה לשנות מקביעת בית הדין בענין זה  .כמו
כן  ,אין בידי לקבל את טענת המערער כי יש לזכותו מחמת הגנה מן הצדק  ,נוכח אי-
חקירתו  ,בטרם הגשת התובענה  ,ביחס למספר אישומים  .בהחלטתו כי יש להשלים את
החקירה  ,איזן בית הדין נכונה בין האינטרסים השונים ;
זכות המערער למשפט הוגן ולמימוש זכותו להתגונן בפני האישומים  ,מחד  ,ותכלית דין
המשמעת בשירות המדינה לברר את האמת ולמצות את הדי ן עם מפר דיני המשמעת  .לבד
מזאת  ,המערער איננו מעלה טענה קונקרטית ממנה יש להסיק כי נחקר באופן בלתי הוגן ,
או כי גם לאחר השלמת חקירתו נותרה בעינה אי -יכולתו להתגונן כראוי מפני אישום כזה
או אחר  .הוא מעלה טענה כללית בלבד  ,כי עיון בהודעות שנגבו ממנו  ,מעלה חשש כי
ה חקירה היתה טכנית בלבד  .בטענה כזו אין כדי להקים יסוד לטענת הגנה מן הצדק ,
המצדיקה ביטול אישום בדין משמעת .
טענת המערער כי הקובלנה הוגשה נגדו מתוך מניעים זרים  ,שאינם קשורים
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להרתעת עובדי ציבור  ,נדחתה בבית הדין  ,לאחר שנשמעה עדות הממונה על המערער  .ב ית
הדין הוסיף וקבע כי לא שוכנע  ,על בסיסה של התשתית הראייתית כפי שבאה לפניו  ,כי
נרקמה נגד המערער עלילת זדון ) עמוד  77להכרעת הדין ( .טענה זו של המערער נדחתה על
בסיס שקילת הראיות שהונחו בפני בית הדין  ,ואין מקום להתערב במסקנה זו .
ומכאן  ,לטענות המע רער לענין האישומים הספציפיים בהם הורשע .
בענין האישום הראשון מעלה המערער טענה המבוססת על פרשנותו הוא
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להוראות התקשי " ר בענין עבודה פרטית  .לגישתו  ,על -פי סעיף  42.404לתקשי " ר  ,לא היה
עליו להמציא היתר לעבודת ההתנדבות  ,נוכח העובדה כי לא קיבל שכר תמור ת תפקידו
בעמותה  .בטענתו זו  ,מתעלם המערער מנוסחה המלא של הוראת התקשיר בסעיף 42.404
אשר איננה מסתפקת במבחן קבלת השכר כמבחן בלעדי לענין הצורך בקבלת היתר
לעבודה הפרטית ; זו לשונה של ההוראה :
"פעילות התנדבותית
אין צורך בקבלת היתר לעבודה שאינה מכניסה שכר ושאינה
במסגרת עיסוק בעסק שמטרתו היא קבלת הכנסה או
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רווחים  ,ואין בה ולא עלול להיווצר בה מצב של התנגשות
אינטרסים עם תפקידו או עם עבודתו של העובד בשירות "
) ההדגשה אינה במקור (.
יוצא  ,איפוא  ,כי לא די בכך שאין משולם שכר עבור עבודה התנדבותית  .כדי לפטור
מהצ ורך בהיתר נדרש כי אין  ,ולא עלול להיווצר ניגוד עניינים בין עבודתו של העובד
בשירות המדינה  ,לבין פעילותו ההתנדבותית .
בענייננו  ,החשש מניגוד עניינים הינו אינהרנטי לפעילותו של המערער באגודת
הספורט  ,וחשש זה אף התממש הלכה למעשה במעשים שונים בהם הורשע המערער ,
שעיקרם ניצול תפקידו בשירות המדינה כדי לקדם את ענייניה של העמותה בה היה פעיל .
הוא הוזהר בענין זה על ידי הממונים עליו  ,אך התעלם מהאזהרות  ,והמשיך בפעילותו ,
תוך הפרה בוטה של כללי ההתנהגות המחייבים עובד מדינה .
על הטעם הכפול שבבסיס הכלל האוס ר על עובד הציבור להימצא בניגוד עניינים ,
עמד השופט א ' ברק בבג " ץ  531/79סיעת "הליכוד" בעיריית פתח-תקווה נ' מועצת עיריית
פתח-תקווה  ,פד " י לד ) : 571 , 566 ( 2
" ראשית  ,טעם פרגמטי  .עובד הציבור  ,שבידו הופקדה
סמכות  ,חייב להפעיל את סמכותו מתוך שהוא מעמיד לנגד
עיניו את מכלול השיקולים הרלבנטיים להפעלתה של אותה
סמכות  ,ושיקולים אלה בלבד  .כאשר עובד הציבור נתון
במצב של ניגוד עניינים קיים חשש כי הוא יקח בחשבון  ,שעה
שיפעיל את סמכותו  ,אף את האינטרס הנוגד  .כתוצאה מכך
עשויה לבוא הפעלה בלתי ראויה של הסמכות  .חשש זה בא
הדין למנוע  .ש נית  ,טעם ערכי  .קיומו של שירות ציבורי סדיר ,
אחראי ובעל עמדה ציבורית נאותה  ,מחייב אמון הציבור בכך
שהחלטות עובדי הציבור הן ענייניות  ,ונעשות ביושר
ובהגינות  .עובדת הימצאו של עובד ציבור במצב של ניגוד
עניינים  ,פוגעת באמון הציבור במערכת השלטונית  .בלב
הציבור מתעורר החשש כי שיקולים זרים מנחים את עובד
הציבור  ,ואמונו במערכת השלטונית נפגם .
חשש זה בא הדין למנוע " ) וראו גם את בג " ץ  5734/98עזריאל
נ' ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל  ,פד " י נג ) 13- , 8 ( 2
.( 14
התפקיד שמילא המערער בעמותת הספורט בד בבד עם תפקידו בשיר ות המדינה
יצר חשש לניגוד עניינים פסול  ,משהוא היה כרוך בעירוב שיקולים זרים בבצוע התפקיד
הציבורי  .בניגוד עניינים זה היה כדי לפגוע בתדמיתו של שירות המדינה ובאימון הציבור
בו  .המערער טוען להגנתו כי  ,בסופו של דבר  ,דבריו לא הניעו את החברות לתרום לעמותת
הספורט  ,וכ ן כי הממונים עליו ידעו כי הוא פועל במסגרת עמותת הספורט  .כן הזכיר את
העדות שנשמעה בבית הדין  ,לפיה  ,אילו היה מגיש בקשה להיתר  ,היתה זו נענית ככל
הנראה  .בטענות אלה  ,אף אם נקבלן  ,אין כדי להפיג את הפסול שדבק במעשיו  .תמצית
האיסור שבתקשי " ר  ,כמו גם במשפט הציבורי הכ ללי  ,נסבה על עצם ההימצאות במצב
היוצר חשש לקיומו של ניגוד עניינים בין העיסוק הפרטי לבין התפקיד בשירות המדינה
) פרשת סיעת "הליכוד "  ,שם  ,בעמ '  .( 572אין המדובר בעבירה המושתתת על מבחן תוצאתי ,
המחייב  ,כדרישה בלעדיה אין  ,כי תתרחש תוצאה מסויימת  ,לצורך גיבושו של האי סור .
ההוראה מקימה גדר וסייג מפני קיום פוטנציאל של ניגוד עניינים  ,ועל כן היא אינה
מסתפקת בהימצאות בניגוד עניינים ממש  ,אלא פורשת כנפיה גם על עיסוק פרטי אשר
עלול ליצור התנגשות אינטרסים  ,כאמור .
יתר על כן  ,הכלל הוא  ,כי התביעה אינה צריכה להוכיח כי ניגוד העניינים גרם
בפועל לפגיעה בתפקודו של עובד הציבור  ,ודי בכך שנתוני העניין יוצרים אפשרות לניגוד
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עניינים ולפגיעה כזו " .המבחן לקיום ניגוד העניינים הינו אובייקטיבי  -די בהימצאות עובד
המדינה במצב של חשש ממשי בכוח לניגוד עניינים ,ואין צורך שיוכח ניגוד עניינים בפועל" ) עש " ם
 6529/03קליגר נ' נציבות שירות המדינה  ,פד " י נח )  , 745 , 734 ( 1וכן עמ '  .( 744 - 742אלא
שבענייננו  ,לא רק שנוצר פוטנציאל להיווצרות מצב של ניגוד עניינים בין עבודת
ההתנדבות לבין עבודתו של המערער כעובד מדינה  .בפועל  ,כפי שקבע בית הדין  ,יצר
המערער במעש יו הוא התנגשות ממשית אסורה כזו  .המערער פנה אל חברות עמן בא במגע
במסגרת תפקידו במשרד מס ערך מוסף  ,וביקש מהן תרומות לעמותת הספורט  ,אגב
טיפולו בחשבונות החברות כעובד מס ערך מוסף  .בכך  ,יצר הלכה למעשה קשר פסול בין
שני תפקידיו .
נוסיף  ,כי ניגוד עניינים זה התממש ג ם במעשים נוספים של המערער  ,הנדונים במסגרת
תובענה זו  ,עת הקים את חברת אסכר ושימש בה כמנהל  ,ועת שלף ממאגרי המידע של
רשות המיסים מידע על חברות שונות  ,לצורך עיסוקיו הנוספים בעמותת הספורט ובחברת
אסכר  ,שלא היה בהם כל קשר לתפקידו במס ערך מוסף .
המער ער טוען עוד  ,כי די בעובדה שהאמין כי איננו זקוק להיתר  ,כדי לזכותו מן
. 40
האישום  .כך האמין  ,ככל הנראה  ,בהסתמך על הייעוץ המשפטי שקיבל  .אין לקבל טענה זו ,
וזאת על רקע ההתכתבות שהתקיימה בין הנהלת אגף המכס והמע " מ וכן נציבות שירות
המדינה לבין המערער  ,בה הודע לו והוסבר לו מפורשות כי טענתו  ,לפיה הוא פטור
מהיתר  ,איננה מתקבלת  ,וכי עליו להפסיק לאלתר את עבודתו הפרטית ולבקש היתר אם
ברצונו להמשיך ולעסוק בה  .נוכח זאת  ,נשללת על פניה טענתו של המערער באשר לכנות
אמונתו על כך כי הוא פטור כביכול  ,מבקשת היתר  .מכל מקום  ,גם אם התעורר ספ ק
אמיתי בלב המערער בשאלת ניגוד העניינים  ,היה עליו להפקיד את ההכרעה בספק בידי
נציבות שירות המדינה  ,ולא לקחת על עצמו או על יועציו את הסיכון לטעות בענין זה .
בענין זה קובע סעיף  43.021לתקשי " ר :
" לא יהיה עובד חבר בהנהלת תאגיד ) כגון חברה  ,שותפות ,
עמותה  ,אגודה ( .. .אם בשכר או במשכורת ואם בלי שכר או
משכורת  ,אם יש בכך משום התנגשות אינטרסים עם תפקידו
או עם עבודתו של העובד בשירות  .במקרה של ספק אם קיימת
התנגשות אינטרסים כנ"ל אם לאו ,תכריע בדבר נציבות שירות
המדינה " ) ההדגשה אינה במקור (.
זאת לא עשה .
מעבר לכך  ,גם אם סבר המערער בתום לב כי אין כל חשש לניגוד עניינים בין שני
תפקידיו  ,מכל מקום היה עליו לפנות למנכ " ל המשרד או לשר האוצר  ,ולבקש אישור
לעיסוק הפרטי  .כך מורה סעיף  43.022לתקשי " ר  ,שבגין הפרתו הורשע המערער :
"אין בחברות בהנהלת תאגיד כאמור בפסק ה  43.021משום
התנגשות אינטרסים עם תפקידיו או עם עבודתו של העובד
בשירות  -טעונה חברותו של העובד בהנהלת התאגיד קבלת
אישור לכך מאת השר או המנהל הכללי של המשרד בו הוא
מועסק " ) ההדגשות אינן במקור  .ראו גם עניין קליגר  ,שם ,
בעמ ' .( 746
משקלן המצטבר של ה וראות התקשי " ר האמורות מצביע על כך שכל חברות
בהנהלת תאגיד  ,אפילו אין בה ניגוד אינטרסים  ,טעונה אישור גורם מוסמך בשירות
המדינה  .זאת  ,כדי לקיים פיקוח הדוק על פעילותם של עובדי מדינה מחוץ לשירות
המדינה  ,על מנת להבטיח מפני ניגוד עניינים אפשרי ; המערער לא כפף עצמו לפיקוח זה
בשום מובן שהוא  ,הגם שבפעילותו היה משום ניגוד עניינים ממשי  ,שהתממש הלכה
למעשה .
בעניין עבודתו בעמותת הספורט  ,הורשע המערער גם בהפרת הוראות הממונים
. 41
שהורו לו לחדול מכך  .לטענתו  ,לא הוכח כי המשיך בתפקיד זה לאחר שהורה לו הממונה
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שלא לעשות זא ת  .טענה זו סותרת את קביעת בית הדין  ,לפיה המערער התעלם מפניות
הממונים  .קביעה זו מתיישבת עם טענת המערער עצמו  ,הטוען לאורך כל הדרך כי אינו
זקוק כלל להיתר .
אשר להתנהגותו של המערער  ,בגינה הורשע באישומים השישי והאחד -עשר ,
. 42
מעלה המערער טענות המנוגדות לקביעותיו העובדתיות של בית הדין  .אינני רואה מקום
לקבלן  .אשר לאישום השישי  ,שעניינו התפרצות המערער כלפי רכזת הלשכה  ,נתן בית הדין
אמון בעדותה של הרכזת  ,ומצא בסיס בראיות לכך שהמערער הניף ידו באיומים על
הרכזת ) עמוד  107לפרוטוקול מיום  , 28.10.04שורות  , 10-11וכן עמודים 109-111
לפרוטוקול ( .בית הדין מצא כי עדות הרכזת מהימנה  ,ואינני רואה מקום לסטות מקביעה
זו  .גם בעניין האישום האחד -עשר  ,שעניינו התנהגות המערער במהלך חקירתו  ,דחה בית
הדין את גרסת המערער  ,ואינו רואה עילה להתערב בקביעה זו .
המערער מוסיף וטוען כי המידע ששלף ממחשבי רשות המיסים בנוגע לעמותת
. 43
הספורט ולחברת אסכר ) האישומים העשירי והחמישה -עשר (  ,הינו זמין לכל  .כן הוא טוען
כי היה מורשה לעיין במידע  .למעשה  ,המערער איננו כופר בעובדות העומדות בבסיס
הרשעתו  ,ואינו טוען כי לא שלף את המידע נשוא האישומים  ,אלא כי בשל הטעמים
שהזכיר  ,לא הפר איסור כלשהו  .אין לקבל את טענות המערער  .ראשית  ,טענותיו מנוגדות
לקביעת בית הדין  ,לפיה חלקו של המידע ששלף המערער היה חסוי בפני העוסק עצמו ,
ומכאן  -שלא עמותת הספורט  ,לא חברת אסכר  ,ולא המערער כמורשה מטעמן  -היו
רשאים וזכאים לקבל את א ותו חומר  .שנית  ,המערער ניצל לרעה את עמדתו ואת תפקידו
במס ערך מוסף  ,אשר איפשרו לו גישה למאגרי מידע  ,החסומים בפני הקהל הרחב  .המידע
שהפיק לא נדרש לעבודתו במס ערך מוסף  ,אלא נועד לשרת את פעילויותיו האחרות  ,אשר
גם אותן ביצע תוך הפרת כללי המשמעת שחלו עליו כעובד מ דינה  .על כן  ,גם אילו הינחנו
כי הגופים אליהם התייחס אותו מידע  ,יכולים היו לקבלו לידיהם  ,ואין הדבר כך  ,עדיין
עומדת בעינה המסקנה כי המערער בחר לעקוף את הנהלים הקיימים הנדרשים לצורך עיון
בחומר על ידי גופים שונים  ,וניצל לרעה את תפקידו אשר העניק לו נגישות למאגרי ם
שונים ) השוו  :עש " ם  6843/01בן דוד נ' נציב שירות המדינה  ,פד " י נו ) .( 918 ( 2
עוד טוען המערער כי לא נחקר בענין שליפת המידע העוסק בחברת " הר הגליל ".
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אין בטענה זו כדי להביא לזיכויו מהרשעתו בגין שליפות מידע אלה  .אבאר את דבריי .
בהחלטת בי ת הדין בטענת ההגנה מן הצדק שהעלה המערער  ,הורה בית הדין
לתביעה  ,להנחות את אגף החקירות בנציבות שירות המדינה לזמן את המערער  ,ולקבל את
התייחסותו לגבי אישומים ספציפיים שנזכרו בהחלטה  ,שבעניינם לא נחקר קודם לכן  .בין
היתר  ,הורה בית הדין לעניין האישום דנא ) האישום ה חמישה -עשר (  ,לבקש את התייחסות
המערער " לגבי זהות הגורם שלגביו נשלפו כל השאילתות " .כפי שראינו לעיל  ,אין בפי
המערער טענה כי לא נחקר בנוגע לשליפות המידע על חברת אסכר  .אדרבא  ,טענותיו
מכוונות להצדיק  ,לכאורה  ,את זכאותו לעיין באותו מידע  .טענת אי -החקירה קיימת אך
לגב י חברת " הר הגליל "  ,והיא הועלתה גם במסגרת הסיכומים שהגיש המערער לבית הדין
) ראו סיכומים מיום  , 15.8.05עמוד  , 60סעיף  .( 377חרף זאת  ,קבע בית הדין כי המערער
שלף במועדים שונים מידע על חברת אסכר ועל חברת הר הגליל .
קביעה זו מושתתת  ,בין היתר  ,על עדות הקב " ט  ,התדפיס ים שהוצגו לבית הדין  ,וסיכום
חקירת המערער ביחידת הביטחון של אגף המכס והמע " מ  .לא בכדי הגיע בית הדין
למסקנה כי המערער הוא ששלף את המידע לגבי שתי החברות  .תדפיסי השליפות מראים
בבירור  ,כי בין שליפות המידע בענין חברת אסכר  ,אותן  ,כאמור  ,לא מכחיש המערער  ,לבין
שליפו ת המידע בענין חברת הר הגליל  ,חלפו שניות ספורות בלבד  .כך למשל  ,ביצע המערער
מספר שאילתות לגבי חברת אסכר  ,ביום  , 8.6.1995החל בשעה  10:35:28ועד לשעה
 . 10:37:11מספר שניות לאחר מכן  ,החל בשעה  10:37:24בוצעו שאילתות לגבי חברת הר
הגליל ) ת  .( 6 /בדומה  ,בוצעו שאילתות ע ל שתי החברות ביום  5.1.97במרווח של דקות
ספורות  .רק ביום  9.6.97בוצעו שאילתות לגבי חברת הר הגליל שלא בסמוך לביצוע
שאילתות על חברת אסכר  .עם זאת  ,טענת המערער לפני בענין חברת הגליל  ,כי ייתכן
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שאחד מעובדיו הוא שביצע שאילתות אלה  ,נטענה בעלמא  ,ואין בה כדי לשנות מק ביעתו
העובדתית של בית הדין כי המידע כולו נשלף על -ידי המערער .
בעניין הקמת חברת אסכר ) האישום השלושה -עשר ( סבור המערער כי הורשע על
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סמך עדות מפי השמועה  ,וכי מדובר באירוע שארע לפני זמן רב  .אין לקבל טענות אלה .
בפני בית הדין העידו מספר עדים בעניין זה  .אמנם  ,אחד מעדים אלה היה הקב " ט שנזכר
לעיל  .אלא  ,שבנוסף העיד גם כרים  ,שותפו של המערער בחברת אסכר  ,אשר תיאר  ,ממקור
ראשון  ,את אופן הקמת חברת אסכר וההסדר בינו לבין המערער  .עדותו נמצאה מהימנה ,
ועל בסיסה נקבע כי המערער כיהן יחד עם כרים כמנהל החברה בפועל  ,כאשר ר ישום
המניות על -שם רעיית המערער נעשה באופן פורמלי בלבד  .אשת המערער העידה אף היא ,
ותרמה להבהרת התמונה  .יתרה מזו  ,בית הדין מצא כי עדות המערער בפניו בענין זה ,
סתרה את עדותו במשטרה  .על כן  ,הרשעת המערער באישום מבוססת כדבעי  ,ואין
להתערב בה  .אשר לטענת ההתיישנות שה עלה המערער  ,הרי משנדחתה  ,ובצדק  ,טענתו זו
לגבי האישומים כולם  ,עוד במסגרת טענותיו המקדמיות  ,יש לדחותה גם בהקשר זה  .גם
את הממצאים בנוגע לדרך בה הגיש המערער את דו " חות המע " מ המתקנים לבנק  ,ולא
למשרד  ,וכן ניסיונותיו להשפיע על ההליך הפלילי שנפתח נגד החברה ונגד רעי יתו  ,ביסס
בית הדין על העדויות והראיות לפניו  .המערער מעלה טענות הסותרות ממצאים אלה ,
ומבקש לשנותם  .עדות המערער בענין זה בבית הדין כונתה על -ידי בית הדין " פתלתלה " ,
והיא לא התיישבה עם גרסתו במשטרה  .הוא לא הצביע בערעורו על נימוק ממשי לשינוי
מקביעות בית הדין .
גם העובדה כי תיק החקירה המשטרתית נגדו נסגר לבסוף  ,אין בה כדי להועיל לו במסגרת
זו  :מושכלות יסוד הם כי האפשרות להעמידו לדין משמעתי ולהרשיעו  ,איננה מושפעת ,
בהכרח  ,מן ההליך הפלילי  ,ומטרותיו של הדין המשמעתי שונות מתכליות הדין הפלילי ,
ואינן זהות אלה לאלה ) עש " ם  7111/02נציבות שירות המדינה נ' אשואל  ,פד " י נז ) , 920 ( 1
.( 926
גם באשר לאיחוריו הרבים לעבודה  ,הורשע המערער בדין  .טענתו כי התלונן על
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מצב בריאות לא תקין  ,וכי מנהל מס ערך מוסף ידע על כך  ,איננה מספקת  .אם אמנם היה
הסבר אמיתי לאיחורים הנעוץ במצב רפואי  ,ה יה עליו להציג אישורים רפואיים  ,ולבקש
מהגורם המוסמך להגיע לעבודה באיחור  .דבר זה לא נעשה בשום שלב  ,והמערער נהג
בשעות העבודה כבתוך שלו – בא והלך כרצונו  ,תוך התעלמות מוחלטת מכללי השירות
וחובת ההקפדה על מסגרת תקינה של שעות עבודה .
היוצא מכל האמור ל עיל הוא כי הרשעתו המשמעתית של המערער בעבירות
. 47
השונות ניצבת על יסודות איתנים  ,ומבוססת על עדויות  ,מוצגים וראיות  ,למעט הרשעת
המערער בגין קבלת הודעות פקס פרטיות למשרדי מס ערך מוסף  ,אותה יש לבטל  ,ויש
לזכות את המערער מהאישום בגינה .
אשר לגזר הדין ולא מצעי המשמעת  ,הוטלו על המערער בנוסף לנזיפה חמורה גם
. 48
פיטורין ופסילה ל 5 -שנים מכל תפקיד ברשות המיסים  ,ופסילה לשנתיים מעבודה כלשהי
בשירות המדינה .
המערער טוען כי בית הדין החמיר עמו יתר על המידה ולא שקל בצורה מידתית את
מכלול הנסיבות לקולא הפועלות בע ניינו .
דין טענות אלה להידחות .
עניינו של המערער נשקל על בסיס משקלם המצטבר של האישומים שהוכחו נגדו ,
המצביע על פגמים מובנים בהבנתו את תפקידו כעובד מדינה  ,ועל פגיעה קשה שגרמה
התנהגותו למעמדה של רשות המיסים בעיני הציבור  ,ולמעמדו של שירות המדינה ב כלל
כשירות ציבורי אמין  ,המושתת על מערכת משרתי ציבור אמינים ונקיי כפיים .
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המערער הפר כללי משמעת מהותיים לשירות המדינה כענין של שיטה  ,במשך
תקופה ארוכה  ,ותוך זלזול גלוי מתמשך בהוראות הממונים עליו והתעלמות מאיסורים
שחלו עליו כעובד ציבור  .הוא ניהל פעילויות שנות מחוץ לעבודתו בשירות המדינה  ,שהיה
בהם משום ניגוד עניינים ישיר לתפקידו בשירות ; הוא השתמש במנגנוני השירות הציבורי
כדי להפיק מידע לתועלת הגורמים הפרטיים עימם היה קשור ; בשליפת המידע שלא כדין
ממאגרי האגף פגע המערער פגיעה קשה בדמותו ובתדמיתו של שיר ות המדינה  ,המקפיד
בנוהלים המסדירים את תחום המידע האסור והמותר להפצה ברבים  ,המצוי במאגרי
השירות הציבורי :
" צא וחשוב מה מידת הפגיעה הצפויה לכל אדם מהיישוב ,
שעה שמידע אישי אודותיו שנאסף על -ידי אורגנים של
השירות הציבורי לצרכי תפקידם  ...עלול להגיע לרשות
הרבים ואולי לשמש את יריביו האישיים ומתחריו העסקיים
של אותו אדם  .נוסף על פגיעה זו בתדמיתו של שירות
המדינה נפגע אמונו של הציבור בשירות זה " ) ענין אשואל ,
שם  ,בעמ ' .( 926-927
הפגיעה באמון הציבור בשירות הציבורי  ,עקב הפרת הנהלים הנוגעים למאגרי
המידע  ,טומנת בחובה נזקים ממשיים נוספים :
" ...בעקבות הפגיעה באמון הציבור עלולים אזרחים להימנע
מלשתף פעולה עם הרשויות  ,ולסרב להעביר להן מידע  ,או
לנסות להתחמק ממסירתו בידיעה שמאגרי המידע
הציבוריים פרוצים  .פגיעה כזו באמון עלולה להוביל גם
לפגיעה קשה בתפקוד השירות הציבורי  .יש גם להביא
בחשבון כי תופעה זו של שימוש לרעה במאגרי המידע
השלטוניים נושאת עמה פוטנציאל התפשטות  ,ואם טרם
הפכה לנפוצה ומקובלת  ,עלולה היא להפוך לתופעה רווחת
בשירות הציבורי .
הקלות הרבה שניתן להשיג בה את המידע  ,והפיתויים הרבים
הכרוכים באפשרות להשיג מידע ולהפיצ ו  ,מחייבים להציב
מנגד אמצעי מרתיע " ) עניין אשואל  ,שם  ,בעמ ' .( 927
לכל אלה יש להוסיף את התנהגותו הגסה והבוטה של המערער כלפי עמיתיו
והממונים עליו  ,את הפרתו את נהלי מס ערך מוסף בענין הגשת הדו " חות המתקנים של
חברת אסכר תוך הטעיית התובע במשפט הפלילי נ גד החברה וכרים  ,ואת איחוריו הרבים ,
החוזרים והנשנים  ,להם לא ניתן תירוץ והסבר משכנע  .כל אלה  ,בהצטרפם זה לזה למכלול
אחד  ,מצביעים על אי התאמתו של המערער לעבודה בשירות הציבור ; על חוסר הבנתו
וחוסר מודעותו לאחריות המיוחדת הרובצת על משרת ציבור  ,ובכלל זה  ,לאיסור
בה ימצאות בניגוד עניינים והפסול בשימוש במנגנוני השירות הציבורי להנאה פרטית של
העובד .
אדם שאינו מבין כי בהיותו עובד ציבור הוא כפוף למסגרות של נהלים ופיקוח ,
ונוהג בשירות הציבור כבתוך שלו  ,תוך התעלמות בוטה ולאורך זמן מכללי התנהגות
בסיסיים  ,מעיד על ח וסר התאמתו למסגרת שירות ציבורי  .זכותו של הציבור הרחב כי
יעמדו לשירותו אנשי מידות וערכים  ,שהאמינות  ,ההגינות  ,ותחושת האחריות מכוונים את
דרכם בביצוע תפקידם ) עש " מ  4411/99מדינת ישראל נ' אלקלעי ,פד " י נג ) .( 308 , 302 ( 5
אמצעי המשמעת המוטלים במסגרת הד ין המשמעתי נועדו להביא לריפוי
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ולשיקום הפגיעות בדמותו ובתדמיתו של השירות הציבורי עקב עבירות משמעת של
עובדיו  .ביסודם  ,הם לא נועדו לענישת העובד  ,אלא להגנה ולשיקום הפגיעה שעבירות
המשמעת של עובדי ציבור מסבים לאמון הציבור ברמה המוסרית והתיפקודית של
השירות הציבור י  .בין התכליות של אמצעי המשמעת  ,עומדת התכלית להעביר מסר ברור
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לכלל עובדי המדינה בדבר החובה לכבד את כללי המשמעת  ,לפעול על פיהם  ,וליצור
הרתעה מפני הפרתם ) עש " ם  8273/05שרעבי נ' מדינת ישראל  ,תק -על  , 1297 ( 1 ) 2007פסקה
 ; 8עש " ם  7635/05שרתוק נ' נציבות שירות המדינה  ,תק -על  , 900 ( 1 ) 2007פסקה  .( 13עם
זאת  ,בענישה המשמעתית לא נפקד מקומם של שיקולים אינדיבידואליים לנאשם  ,ויש
מקום להתחשב בכך במסגרת אמצעי המשמעת הנגזרים ) ראו פרשת שרתוק  ,שם  ,בפסקה
 ; 13עש " ם  917/99מדינת ישראל נ' חמזה  ,פד " י נג )  ; 82 , 77 ( 3עש " ם  11976/05חליל נ' נציבות
שירות המדינה  ,תק -על .( 228 , 220 ( 2 ) 2007
בעניינו של המערער  ,איזן בית הדין כראוי בין השיקולים השונים  .בצד
. 50
השיקולים לחומרה  ,נתן בית הדין משקל ממשי לנסיבותיו האישיות של המערער  ,ובהן
שנות הוותק שלו בשירות המדינה  ,וכן נכותו ומצבו הרפואי הנוכחי  .איזון זה בא לידי
ביטוי אף בהמלצת בית הדין כי הממונה על תשלום הגמלאות יורה על תשלום לאשת
המערער של חמישים אחוזים מזכויות הגמלה להן היה זכאי אילולא נפסל  ,וזאת למשך
תקופת הפסילה כולה .
אמצעי המשמעת שהוטלו בידי בית הדין הם מידתיים ומאוזנים  ,וזיכו יו של
המערער מההרשעה בענין השימוש במכשיר הפקס של המשרד לצורך קבלת הודעות פקס
פרטיות אינו צריך להשפיע על איזון זה  ,בהינתן ההרשעות הרבות בעבירות המשמעת
המהותיות שנותרו בעינן  ,ומשקלן של כל אחת מהן  ,ובעיקר משקלן המצטבר  ,המצדיק
נקיטת אמצעים חמורים ומרתיעים .
סוף דבר:
לאור כל האמור  ,אני דוחה את ערעור המערער על החלטות הביניים שניתנו בידי
. 51
בית הדין ; כן אני דוחה את הערעור על הכרעת הדין  ,בכפוף לזיכויו בדין של המערער מן
החלק הראשון באישום השישי  ,כמפורט לעיל  .כן נדחה הערעור באשר לגזר הדין  ,ואמצעי
המשמעת שהו טלו על המערער יעמדו בעינם .
ניתן היום  ,א ' בכסלו תשס " ח ) .( 11.11.07
שופטת
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.8

עש"מ  – 9345/06מתן החלטה בהרכב חסר

תמצית פסק הדין
ערעור מדינה על גזר דינו של בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בירושלים )בד"מ ,94/04
בהרכב :עו"ד יוסף תלרז – אב בית הדין; מר דניאל מוקדי – חבר בית הדין( ,שנסב על תוקפו של
גזר דין שניתן בהרכב חסר ,בהסכמת ב"כ המשיב ,כאשר חבר בית הדין שנטל חלק במשפט
ההוכחות ובהכרעת הדין ,הלך לבית עולמו ,ועונשו נגזר בהרכב של שניים.
המדינה ערערה על מתן גזר הדין ברכב חסר ,ועל מידתם של אמצעי המשמעת.
בית המשפט העליון ,לאחר ניתוח הוראות החוק ,הגיע למסקנה כי ,הגם שניתן לקיים דיון בהרכב
חסר ,לא נכון ליתן גזר דין ,לנוכח מערך הכוחות ששותף להכרעת השופטים ,חברי בית הדין
ברשימות השונות ,ושעה שנבצר מאחד מהם ליטול חלק בהליך ההחלטה ,ודרך פרשנותו של הדין
מחייבת את החלפתו.
בסופו של עיון גזר דינו של בית הדין בוטל והוחזר לבית הדין ,על מנת שידון בו מחדש במותב של
שלושה.
ניתן ביום ג' בכסלו התשס"ח ).(13.11.2007
ההרכב :כב' השופטת א .פרוקצ'יה
ב"כ המדינה :עו"ד בת אור כהנוביץ
ב"כ המשיב :עו"ד אסף תוסיה-כהן
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בבית המשפט העליון
עש"ם 9345/05
בפני:

כבוד השופטת א' פרוקצ'יה

המערערת:

מדינת ישראל
נ ג ד

המשיב:
ערעור על גזר דינו של בית הדין למשמעת
של עובדי המדינה בד"מ  94/04מיום
 23.8.05שניתן על ידי אב"ד עו"ד י' תלרז
ומר ד' מוקדי
בשם המערערת :

עו " ד בת -אור כהנוביץ

בשם המשיב :

עו " ד אסף תוסייה -כהן
פסק – דין

לפני ערעור על גזר דינו של בית הדין למשמעת של עובדי המדינה  ,אשר ניתן כנגד
.1
המשיב בהרכב חסר של שניים מתוך שלושת חברי המותב  -עו " ד י ' תלרז  -אב " ד ומ ר ד .
מוקדי .
בגזר הדין  ,הטיל בית הדין על המשיב אמצעי משמעת של נזיפה בעקבות הרשעתו
בעבירות משמעת שונות לפי סעיפים  ( 2 ) , ( 1 ) 17ו ( 3 ) -לחוק שירות המדינה )משמעת( תשכ"ג-
.1963
המדינה מערערת בפנינו על גזר הדין  ,ובפיה שתי טענות חלופיות  :ראשית ,
לגישתה  ,גזר דין שניתן בהרכב חסר של שניים מתוך שלושת חברי המותב לוקה בפגם
מהותי  ,ולכן הוא בטל מעיקרו  .לחלופין  ,אם תידחה טענתה זו  ,מערערת המדינה על קולתו
של אמצעי המשמעת שנגזר  ,ומבקשת להחמיר באמצעים שיוטלו על המשיב  ,בשים לב
לעבירות בהן הורשע .
ה משיב  ,מר יואל חסון  ,שימש במועד הרלבנטי יועץ ראש הממשלה לפניות הציבור .
.2
הוגשה נגדו תובענה משמעתית  ,ובה שלושה אישומי משמעת :
על פי עובדות האישום הראשון ,בחודש נובמבר  2002שלח המשיב כ 2,500 -מכתבים
אישיים לחברי ליכוד חדשים שנבחרו למרכז הליכוד  ,כאשר על המכתבים מתנוסס סמל
המדינה  ,ומוטבעת בהם הכותרת "משרד ראש הממשלה" בעברית ובאנגלית  .מתחת לסמל
המדינה נכתב "יועץ ראש ממשלה לפניות הציבור" בעברית ובאנגלית  .בפתח המכתב  ,כתב
המשיב כי הוא ביקש מראש הממשלה לשחררו מתפקידו כדי שיוכל להתמודד לכנסת
במשבצת הצעירה של הליכוד  .בכתב מודגש הוסיף המשיב וכתב :
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"לפיכך הנני מודיע לך על כוונתי להתמודד לכנסת ברשימת
הליכוד ,במשבצת הצעירה .כמתמודד צעיר וחדש אני זקוק לכל
סיוע אפשרי מחברים כמוך ,הרואים חשיבות בהזרמת "דם חדש"
בעורקיה של תנועת הליכוד"" ....חשוב לי להפגש איתך ולקבל את
תמיכתך כדי לקדם את תנועת הליכוד ולחזק את אחיזתנו
בציבור".
על המכתב חתם המשיב  ,וציין את תואר תפקידו כ"יועץ ראש הממשלה" .למכתב
צורף כרטיס ביקור אישי  ,עליו מוטבע סמל מדינת ישראל  ,ומתחתיו מופיע הכיתוב "משרד
ראש הממשלה – יואל חסון – יועץ ראש הממשלה לפניות הציבור" .בכרטיס הביקור נרשמו
כתובת  ,מספרי טלפון ומספר פקס במשרד ראש הממשלה  ,שם כיהן המשיב בתפקידו .
בשל מעשיו המתוארים  ,הואשם המשיב בכך שעשה שימוש שלא כדין בסמל
המדינה ובתואר תפקידו בדרך שיש בה כדי להטעות את מקבלי המכתבים לחשוב כי הו א
פועל מטעם המדינה  ,בשם ראש הממשלה ובתיאום עימו  ,בענין פנייתו לחברי המרכז ,
וזאת כדי לקדם את מטרותיו הפוליטיות והאישיות .
באישום השני  ,הואשם המשיב בכך שסמוך לחודש ספטמבר  2003שלח המשיב
 2,500כרטיסי ברכה לשנה החדשה  ,כאשר על גבי כרטיסי הברכות הוטב ע סמל המדינה ,
ובצידו הופיע הכיתוב "לשכת ראש הממשלה – יועץ ראש הממשלה לפניות הציבור".
על פי עובדות האישום השלישי ,בחודש אוקטובר  2003השתתף המשיב בחוג בית
שערך מועמד לראשות עירית דלית אל -כרמל לקראת הבחירות לרשויות המקומיות .
במהלך הכנס  ,נשא המשיב את דברו בשבח המועמד  ,והשמיע אמירות בעלות תוכן פוליטי-
מפלגתי .
בשל המעשים המתוארים בשלושת האישומים שפורטו לעיל  ,הואשם המשיב
בעבירות משמעת על פי סעיפים  ( 2 ) , ( 1 ) 17ו ( 3 ) -לחוק המשמעת .
בית הדין למשמעת הכריע בהרכב מלא בדינו של המשיב  ,והח ליט לזכותו
.3
מהאישום השלישי  ,ולהרשיעו בשני האישומים הראשונים .
במועד מאוחר יותר  ,התקיים דיון בבית הדין למשמעת לצורך הכרעה באמצעי
.4
המשמעת שיש להטיל על המשיב  .בדיון נכחו רק שניים מחברי המותב  ,מאחר שד " ר
עמיקם צווייג  ,חבר המותב  ,לא יכול היה להשתתף בדיו ן מחמת מחלה  .הדיון התקיים
איפוא  ,בהרכב חסר  ,בהסכמת המשיב ותוך התנגדות התביעה  .בית הדין גזר את דינו של
המשיב בעקבות אותו דיון  ,והטיל עליו אמצעי משמעת של נזיפה  ,כשגזר הדין נכתב וניתן
בהרכב חסר של שני חברי המותב בלבד .
התביעה עתרה לבית הדין למשמעת לביטול גזר הדין שניתן בהרכב חסר  .בית הדין
.5
דחה את הבקשה  ,בקובעו כי בסמכותו ליתן גזר דין במותב חסר  .בנימוקיו  ,הסביר בית
הדין כי חבר המותב  ,ד " ר צווייג חלה באופן קשה ומצבו הרפואי לא איפשר את המשך
השתתפותו בהרכב  ,ולא איפשר אף היוועצות עימו  .בית הדין התייחס לסעי ף  ) 6ג ( לחוק
המשמעת  ,הדן בהרכב חסר  ,ופירש אותו כמאפשר ליתן גזר דין בהרכב חסר כאשר נבצר
מאחד מחברי המותב להשתתף בדיון .
הוא ייחס משקל גם להסכמתו של המשיב למתן גזר דין בעניינו בהרכב חסר  ,וציין כי
עמדת המדינה פוגעת בציפייה הלגיטימית שלו לסופיות הדיון בעניינו .
.6

המדינה מערערת על החלטה זו  ,כמו גם על אמצעי המשמעת שנגזר .

אשר למתן גזר דין בהרכב חסר  ,טוענת המדינה כי מהלך זה הינו פגום  ,ומביא
לתוצאה כי גזר הדין שניתן בטל מעיקרו מחמת חוסר סמכות  .סעיף  ) 6ג ( לחוק המשמעת
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מכיר בחריג המאפשר דיון חסר בי שיבה של המותב  ,אך אין הוא מתיר מתן הכרעת דין
ומתן גזר דין בהרכב חסר  .הסכמת הנאשם למתן גזר דין בהרכב חסר אין בה כדי לרפא
את הפגם המהותי שנפל בהליך  ,שכן החוק אינו מתיר מתן הכרעה שיפוטית בידי בית דין
למשמעת בהרכב חסר  ,גם אם הוא מאפשר קיום ישיבה בהרכב חסר  ,בהת קיים תנאים
מסוימים המפורטים בחוק  .לעמדת המדינה  ,הצורך במתן הכרעה שיפוטית בהרכב מלא
מתבקש גם מטיבו של ההליך המשמעתי  ,ממעמדו של בית הדין  ,בפניו מתנהל ההליך
שהוא מעין -פלילי  ,ומעוצמת תוצאותיו של הדיון המשמעתי והשלכותיו האפשריות על
מעמדו והמשך תיפקודו של עובד ה ציבור במסגרת השירות הציבורי  .אין הרי הכרעה
במותב חסר כהרי הכרעה במותב שלם  ,שבו יכולים חברי המותב לשכנע זה את זה
ולהשתכנע זה מזה ; יתר על כן  ,במותב בית הדין למשמעת ניתן ייצוג לסקטורים שונים ,
הרלבנטיים להליך המשמעת  .בהעדר ייצוג לאחד הסקטורים  ,לוקה ההכרעה השיפ וטית
בחסר  .ההקפדה על קיום הכרעה שיפוטית במותב שלם מתחייבת לא רק בשים לב לזכויות
הנאשם אלא גם בהתייחס לאינטרס הציבורי הכללי בקיום הליך משמעת תקין .
לגופו של גזר הדין  ,טוענת המדינה כי אמצעי המשמעת שהוטלו על המשיב לוקים
.7
בקולא יתירה  ,שאינה משקפת מסר מתאים לציבור ולעובדי המדינה בדבר הפגם הטמון
בשימוש בתוארי משרה ומשרד של עובד מדינה לצורך קידום אינטרסים פוליטיים
אישיים  .הסדרי המשמעת בשירות המדינה  ,כפי שבאו לידי ביטוי בדינים השונים  ,נועדו
להבטיח את מעמדו הא -פוליטי של השירות הציבורי  ,ולבצר את מעמדו כשירו ת חסר
פניות השולל קיום זיקה בין עובד הציבור למערכת הפוליטית ) בג " צ  1757/95נאוה ארד נ'
יו"ר הכנסת ,פד " י נ )  ; 588 , 573 ( 1עש " מ  5/86ספירו נ' נציבות שירות המדינה ,פד " י מ ) .( 227 ( 4
המשיב בהתנהגותו חרג באופן בולט מכללי המשמעת המהותיים בתחום זה  ,ואמצעי
משמעת שהוטל עליו  ,שהסתכם בנזיפה בלבד  ,אינו הולם את חומרת החריגה  .יצירת זיקה
אסורה בין התפקיד בשירות המדינה לבין אינטרס פוליטי של העובד  ,מצדיק החמרה
באמצעי המשמעת לשם שמירה על תיפקודו התקין של השירות ומניעת פוליטיזציה
במערכותיו  .המדינה הוסיפה ובקשה כי אם תידחה בקשתה ל הצהיר על בטלותו של גזר
הדין של בית הדין למשמעת  ,יש  ,למצער  ,להחמיר באמצעי המשמעת שהוטלו על המשיב ,
ולהעמידם על נזיפה חמורה  ,הפקעת משכורת קובעת  ,והורדה בדרגה אחת למשך חצי
שנה .
טוען המשיב כי בדין ובהלכה הפסוקה ניתנה הכרה נרחבת לדיונים של בתי דין
.8
למ שמעת במערכות שונות בהרכבים חסרים  ,ובענין זה ניתן שיקול דעת לאב בית הדין
להחליט אם קיים צידוק לקיום דיון בהרכב חסר  .הוא סוקר דברי חקיקה שונים  ,ומגיע
למסקנה כי אין הסדר חקיקתי אחיד בתחום ההרכבים החסרים בטריבונלים השונים .
בנסיבות מקרה זה  ,נבצר מחבר המותב בבית הדין למשמעת להשתתף בדיון בשל מחלתו
ואשפוזו  ,והוחלט שלא לצרף חבר חדש  ,ולקיים את הדיון בהרכב חסר  .לפיכך  ,התקיימו
התנאים הנדרשים לדיון בהרכב חסר  ,כאמור בסעיף  6לחוק המשמעת  .כן טוען ב " כ
המשיב בשפה רפה כי גם אם שגה בית הדין במתן גזר הדין בהרכב חסר  ,יש לקיימו ע ל פי
עקרון " הבטלות היחסית "  ,שכן ההליך שהתקיים לא הסב עיוות דין למשיב  .הוא הסכים
למתן גזר דין בהרכב חסר  ,וטען כי דוקא החזרת הענין כיום לבית הדין לדיון חוזר היא
שעלולה לפגוע במשיב פגיעה לא ראויה .
לא למותר לציין כי  ,עובר לדיון בערעור  ,פרש המשיב מש ירות המדינה  ,ושוב אין
.9
הוא נמנה על השירות הציבורי  .המדינה מצידה עומדת על הערעור  ,הן בשל החשיבות
העקרונית שהיא רואה בו  ,והן בשל הרלבנטיות של גזר הדין בהליך המשמעת גם מבחינת
האפשרות כי בעתיד המשיב יבקש שוב להימנות על השירות הציבורי .
הכרעה
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מתן הכרעה שיפוטית בהרכב חסר בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
בתי הדין לסוגיהם  ,הפועלים במערכת השיפוט בישראל  ,הם יצירי החוק  .הם
. 10
הוקמו על ידי החוק  ,הם שואבים את מעמדם וסמכויותיהם מהחוק  ,והחוק הוא שמתווה
את דרך פעולתם  .אין מקור אחר מלבד החוק המסדיר את הליכי בתי הדי ן  ,את דרכי
הדיון בהם  ,ואת אופן קבלת ההכרעות על ידם  .בכלל בתי הדין מצוי גם בית הדין
למשמעת של עובדי המדינה .
הדין המסדיר את מעמדו ודרך פעולתו של בית הדין קובע גם את ההרכב שידון
ויכריע בעניינים המובאים לפניו  .קביעה זו של הדין היא מחייבת ואין לסטו ת ממנה .
הדיון וההכרעה בהרכב חסר של בית הדין מותרים רק מקום שהחוק המסדיר את פעולת
בית הדין התיר זאת ; אכן " ,בית משפט או בית דין הדנים בעניין פלוני ,חייבים לדון בו על-פי
ההרכב הקבוע בחוק .משנקבע המותב ,אין לדון בו בהרכב חסר' .כלל גדול הוא ,כי בית משפט
יכול לפעול רק במלוא ההרכב שנקבע לו בחוק'" ) בג " צ  1843/93פנחסי נ' כנסת ישראל ,פד " י
מט )  .(( 1995 ) 711 , 661 ( 1לפיכך הכלל הוא כי דיון והכרעה בידי בית דין חייבים להתקיים
במותב שלם על פי הוראות הדין  .סטייה מכך תותר רק במקרים המפורשים בחוק  ,ועל פי
האמור בו ) ע " א  2518/02סמיון נ' שר הבריאות ,פד " י נז )  ; (( 2003 ) 784 , 778 ( 1בג " צ 10769
הרשקוביץ נ' בית הדין הרבני האזורי פתח תקוה ,פד " י נח )  ; 275-6 , 272 ( 4בג " צ  6334/96אליהו
נ' בית הדין האזורי תל-אביב ,פד " י נג )  ; 168-170 , 153 ( 2בג " צ  8754/00רון נ' בית הדין הגדול ,
פד " י נו ) .( 662-3 , 625 ( 2
הטעם העיקרי העומד ביסוד הדרישה לדיון והכרעה בהרכב מלא של בית הדין נובע
מהצורך כי ההרכב השלם  ,אשר התרשם מחומר הראיות ושמע את טיעוני בעלי הדין
לאורך ההליך כולו  ,הוא שיכריע בדין  .ואמנם " ,הצדק ,ואף מראית פני הצדק ,עלולים להיפגע
מקום בו פסק הדין ניתן על ידי הרכב שונה מזה שהתרשם מחומר הראיות שבתיק" ) בג " צ
 3520/95צוברה נ' בית הדין הרבני הגדול  ,פד " י נ )  .( 54 , 50 ( 5עם זאת  ,הדין מכיר  ,לעיתים ,
באילוצים דיוניים כאלה ואחרים המצריכים הסדרים מיוחדים שבמסגרתם  ,בכורח
הנסיבות  ,ניתן להמשיך בדיון  ,ואף ליתן הכרעה  ,בהרכב חסר  .הסדרים כאלה מפורשים
בדבר החקיקה הנוגע בדבר  ,והם פרי איזון בין אינטרסים נוגדים  :האינטרס להבטיח כי
הרכב בית הדין שדן בהליך מתחילתו הוא גם זה שיפסוק את הדין בעניינו של בעל הדין ;
וכנגדו  ,האינטרס הדיוני של הנאשם ושל מערכת השיפוט גם יחד להביא לסופיו ת ההליך
ולפתור אילוץ דיוני שהתעורר בדרך מעשית ותכליתית  ,ובלבד שלא ייגרם עיוות דין לאדם
ולנושא הנדון  .הסדרים ספציפיים בנושאים אלה משקפים בדרך כלל סטייה מהעיקרון
הנוהג  ,המחייב ניהול רצוף של משפט בפני אותו מותב  ,ומשקפים איזון בין תכליות
נוגדות  .הסדרים אלה  ,בה יותם חריגים לכלל הנוהג  ,טעונים פירוש מצמצם ) בג " צ 6334/96
לאה אליהו נ' בית הדין הרבני  ,פד " י נג )  ) 169 , 153 ( 2השופט זמיר ( ; עש " מ  1168/02פלאח נ'
שירות המדינה ,פד " י נו )  ; 197 ( 6על " ע  2443/04ועד מחוזי של לשכת עורכי הדין נ' עו"ד ישראל
בלום ,פד " י נט )  , 433 ( 5פסקה  40לפסק דינו של השופט חשין ( .כך הם פני הדברים גם ביחס
לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה .
בגדר הוראות הדין בדבר הקמתו וסדרי עבודתו של בית הדין למשמעת  ,קובע חוק
המשמעת הסדר גם ביחס לאופן ניהול הדיונים בפניו  ,וביחס להרכב המותבים הדנים
בהליכי המשמעת  .מאחר שמקור מעמדו  ,כוחו  ,וסמכותו של בית הדין למשמעת נובע כולו
מהחוק  ,קביעות חוק המשמעת ביחס למותב בית הדין הן מחייבות  ,ואין להוסיף או
לגרוע מהן  ,בין על דרך הסכמת בעלי הדין  ,ובין באמצעים פרשניים שונים  ,המבקשים
להשלים או להוסיף עליהן הוראות שלא נכללו בהן  ,או לסטות מהן בעילות כאלה ואחרות .
משחוק המשמעת הסדיר את פעולתו של בית הדין  ,וקבע את הרכב המותב שיפעל
במסגרתו  ,ההנחה היא כי הדיון וההכרעה בידי בית הדין צריכים להתקיים בהרכבו
השלם  .דיון או הכרעה במותב חסר  ,מהווים סטייה מן הכלל  ,המחייב דיון רצוף והכ רעה
בהרכב מלא  .חריגה כזו מותרת רק במסגרת הוראות החוק  ,ובמסגרת המצומצמת שהוא
התיר לצורך כך ) על " ע  11/86עו"ד בן חיים נ' ועד מחוזי של לשכת עורכי הדין  ,פד " י מא ) , 99 ( 4
 ; 110זמיר  ,הרכב חסר בבתי דין מינהליים  ,משפטים ד ' , 585 ,עמ ' .( 596
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בהעדר הוראת חוק המתירה לגוף שיפוטי או מעין שיפוטי דיון והכרעה בהרכב
חסר  ,הכלל הוא כי הליך כזה הננקט בידי אותו גוף נגוע בהעדר סמכות ) ע " א 6936/00
חוסיין נ' שר הבריאות  ,פד " י נה )  , 599 ( 5פסקה  34לפסק דינו של השופט חשין ( .דיון והכרעה
שיפוטית בידי בית הדין למשמעת בהרכב חסר  ,בלא הסמכה מפורשת של המחוקק ,
עלולים להוביל לפגם היורד לשורשו של ההליך  ,ולבטלותו מעיקרא ) בש " פ 5988/03
אמארה נ' מדינת ישראל תק -על  ; 3948 ( 2 ) 2003על " ע  2443/04ועד מחוזי של לשכת עורכי הדין
נ' ישראל בלום  ,פד " י נט )  ; 433 ( 5עש " מ  1168/02פלאח נ' שירות המדינה  ,פד " י נו )  , 197 ( 6עמ '
.( 203-4
סעיף  6לחוק המשמעת בענייננו קובע הסדר בדבר הרכב המותבים של בית הדין
. 11
למשמעת של עובדי המדינה .
זו לשונו של סעיף  6בחלקיו הנוגעים לענייננו :
" .6הרכב המותבים של בית הדין
) א ( בית הדין ידון במותבים של שלושה שימנה אב בית הדין ;
בכל מותב יהיה אחד מרשימת המשפטנים  ,אחד מרשימת
נציב שירות המדינה  ,ואחד מרשימת ארגוני העובדים ....
) ב (...
) ג ( נעדר מישיבה חבר מותב של בית הדין  ,למעט היושב ראש ,
יתקיים הדיון באותה ישיבה לפני שני חברי המותב הנותרים ,
אם הסכים לכך הנאשם  ,זולת אם החליט יושב ראש המותב
לדחות את הדיון .
) ד ( חבר מותב של בית הדין שנפטר או שכהונתו נפסקה  ,או
שהועבר מכהונתו  ,או שאב בית הדין קבע  ,לאחר שנתן
הזדמנות לבעלי הדין להשמיע טענותיהם לענין זה  ,כי החבר
נעדר תכופות מישיבות בית הדין  ,או שלא יוכל להמשיך
ולהשתתף בישיבות בית הדין  ,רשאי אב בית ה דין למנות
למותב חבר אחר במקומו ; המותב האחר רשאי להמשיך
בדיון מן השלב שאליו הגיע ההרכב הקודם  ,ורשאי הוא ,
לאחר שנתן הזדמנות לבעלי הדין להשמיע טענותיהם לענין
זה  ,לנהוג בראיות שגבה ההרכב הקודם כאילו גבה אותן
בעצמו  ,או לחזור ולגבותן  ,כולן או מקצתן ".
על פי החו ק  ,בית הדין ידון ויפסוק במותב של שלושה  ,שימנה אב בית הדין  .בכל מותב
ישמש נציג אחד מרשימת המשפטנים  ,נציג אחד מרשימת נציב השירות  ,ונציג אחד
מרשימת ארגוני העובדים ) סעיף  ) 6א ( לחוק ( .הכלל המחייב הוא  ,איפוא  ,כי מותב בית
הדין ידון בשלושה  ,כאשר כחברי המותב משמשים נציגים של שלושה סקטורים שיש להם
נגיעה ישירה לתחום דיני המשמעת בשירות המדינה .
חוק המשמעת בסעיף  ) 6ג ( ו ) -ד ( ראה לנגד עיניו אפשרות כי יווצרו אילוצים בקיום
. 12
דיון במותב שלם במהלך ניהול משפט משמעת  .המקרה האחד עוסק במקרה בו נעדר חבר
מותב ) שאינו אב בית הד ין ( מישיבה של בית הדין  ,שאז החוק מאפשר לקיים דיון באותה
ישיבה בהרכב חסר בפני שני חברי המותב  ,בתנאי שהנאשם הסכים לכך  ,אלא אם כן
החליט ראש המותב לדחות את הדיון ) סעיף  ) 6ג ( לחוק ( .החוק דן גם במצב מורכב יותר ,
שבו חבר מותב בית הדין נפטר  ,או שכהונתו נפסקה  ,או שהו א הועבר מכהונתו  ,או שאב
בית הדין קבע  ,לאחר שנתן הזדמנות לבעלי הדין להשמיע טענותיהם  ,כי החבר נעדר
לעיתים תכופות מישיבות בית הדין  ,או שלא יוכל להמשיך ולהשתתף בישיבות בית הדין .
בנסיבות אלה  ,רשאי אב בית הדין למנות למותב חבר אחר במקומו .
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במקרה זה קובע החוק בסע יף  ) 6ד ( כי המותב האחר רשאי להמשיך בדיון מן השלב אליו
הגיע ההרכב הקודם  ,ורשאי הוא  ,לאחר שנתן הזדמנות לבעלי הדין להשמיע טענותיהם
לענין זה  ,לנהוג בראיות שגבה ההרכב הקודם כאילו גבה אותן בעצמו  ,או לחזור ולגבותן ,
כולן או מקצתן  ,כפי שיראה לנכון .
ההסדר בסעיפים  ) 6ג ( ו ) -ד ( לחוק המשמעת מבהיר הבהר היטב את כוונת המחוקק
. 13
ביחס למצבים בהם אילוצים דיוניים שונים מעלים צורך בעריכת שינויים בהרכב המותב
הדן  :מצב של העדרות מיקרית – נקודתית של חבר מותב מישיבה אחת של בית הדין אינו
מחייב מינוי חבר אחר במקומו  ,ומאפשר קיום י שיבת בית הדין בהרכב חסר אם הסכים
לכך הנאשם  ,ואם סבור ראש ההרכב כי בנסיבות הענין אין הצדקה לדחות את הדיון
למועד אחר  .ענין זה מתמקד בשיקולי יעילות שתכליתם למנוע דחיית דיונים בשל
היעדרות נקודתית של חבר בית הדין  ,במקום שנראה לאב בית הדין כי אין בדיון בהרכב
חסר כדי לפגוע בעניינו של הנאשם  ,והנאשם הסכים לכך  .אולם  ,כאשר מתברר שחבר
מותב אינו יכול  ,דרך קבע  ,להמשיך ולקחת חלק בדיוני ההרכב מסיבות שונות  ,הפתרון
החקיקתי לאילוץ דיוני זה הוא במינוי חבר חדש למותב ; במצב כזה  ,רשאי המותב
בהרכבו החדש להמשיך בדיון מן השלב אליו הג יע המותב בהרכב המקורי  ,וניתן לנהוג
בראיות שגבה המותב הקודם כאילו גבה אותן ההרכב החדש  ,או לחזור ולגבותן  ,כולן או
מקצתן  ,כפי שייראה לנכון לעשות .
הסדר חקיקתי משולב זה נותן מענה למצב של תקלה נקודתית בעבודת הרכב בית
הדין בצד מצב בו מתקיים אילוץ די וני מתמשך המחייב שינוי בהרכב המותב והחלפת חבר
הבא במקום חבר שאינו יכול להמשיך ולמלא את התפקיד  .עם זאת  ,החוק מניח  ,בבחינת
הנחה המובנת ומשתמעת מאליה  ,כי ההכרעה השיפוטית בידי בית הדין למשמעת – בין
הכרעת הדין לענין האחריות המשמעתית ובין גזר הדין  ,לענין אמצעי ה משמעת  ,לעולם
תינתן בידי מותב שלם של שלושה – בין ההרכב המקורי  ,גם אם במהלך הדיון אפשר
והתקיימה ישיבה בהרכב חסר בשל אילוץ נקודתי  ,ובין מקום שנדרש להחליף חבר מותב
בחבר חדש בשל אילוץ מתמשך  ,כזה או אחר  .חוק המשמעת לא קבע הסדר המאפשר מתן
הכרעה בדינו של אדם בדין משמעת בהרכב חסר של שני שופטים בלבד  ,והדבר חל הן על
הכרעת הדין והן על גזר הדין  .הוא לא איפשר זאת בנוסחו המילולי  ,ואין לייחס לו כוונה
כזו גם בפרשנות תכליתית של הסדר השיפוט המשמעתי במותבים  ,המעוגן בו .
אלה הטעמים למסקנה זו :
עניין לנו בפרשנותו של דב ר חקיקה  .מעשה חקיקה טעון פרשנות על פי תכלית
. 14
לשונו  ,ועל פי הנורמה הטמונה בו  .במרחב הלשוני שהטקסט מתיר  ,ניזונה הפרשנות
מתכליתו של נוסח הכתוב  ,ובמקום שישנן מספר תכליות אפשריות  ,על בית המשפט
להפעיל שיקול דעת פרשני ולבחור במשמעות המגשימה את רוחו ותכליתו של הכתו ב ) א '
ברק פרשנות במשפט כרך ב  :פרשנות החקיקה  ) ,תשנ " ג (  ; 81-80 ,הנשיא ברק בבג " צ 267/88
רשת כוללי האידרא ,עמותה נ' בית המשפט לעניינים מקומיים ,פד " י מג )  ; 736 , 728 ( 2ע " א
 77/88צימרמן נ' שרת הבריאות  ,פד " י מג )  .( 72 , 63 ( 4את תכלית החוק ניתן לאתר  ,בין
היתר  ,לאור ההי סטוריה החקיקתית שברקע החוק  ,הסביבה המשפטית בה הוא מוחל ,
והמגמות הכלליות אותן הוא נועד לשרת  ) .ע " א  - 5827/90נהריה ,כפר שיתופי נ' יורשי
קלופשטוק פ " ד נ )  , 282 , ( 4עמ '  ; 292-293רע " א  - 3784/00שקם בע"מ נ' מועצת עירית חיפה
ואח' פ " ד נז )  , 481 , ( 2עמ ' .( 485-486
לשונו הפשוטה של סעיף  ) 6ג ( לחוק המשמעת מדברת באפשרות קיום דיון בהרכב
. 15
חסר במסגרת "ישיבה" של בית הדין  ,בהתקיים תנאים מסוימים  .החוק אינו מדבר במתן
הכרעת דין או גזר דין בהרכב חסר  ,אלא בקיום דיון בהרכב חסר  .זאת  ,בניגוד להסדרי
חקיקה אחרים  ,הדנים בהתנהלות גופ ים שיפוטיים אחרים  ,המסדירים במפורש גם
אפשרות מתן הכרעות בהרכבים חסרים ) סעיף  ) 16ב ( לחוק בתי דין מינהליים התשנ"ב; 1992-
סעיף  ) 22ב ( לחוק בית הדין לעבודה  ,תשכ"ט.( 1969-
המיתחם הלשוני בנוסח החוק ביחס להרכב חסר במותב בית הדין הוא  ,איפוא  ,צר
ומצומצם  ,ו מוגבל לישיבת בית הדין  ,זאת  ,ותו לא  .הוא אינו מתפרש על פני מתן הכרעת
דין וגזר דין .
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" הסביבה החקיקתית " העוטפת את הוראות סעיף  ) 6ג ( לחוק המשמעת מחזקת
מסקנה זו  .כך  ,למשל  ,תקנה  85לתקנות שירות המדינה )משמעת()סדרי הדין של בית הדין(
תשכ"ד 1963 -קובעת :
 .85שינוי בהרכב בית הדין
) א ( נבצר מאחד מחברי בית הדין להמשיך בדיון או לסיים
אותו  ,יקבע אב בית הדין חבר אחר במקומו ; על קביעת
החבר האחר יחולו הוראות תקנה  ; 19בית הדין בהרכבו
החדש רשאי להמשיך בדיון מהשלב שאליו הגיע לפני שינוי
ההרכב .
) ב ( על אף האמור בתקנת משנה )א( ,מותר לקרוא פסק דין או גזר
דין שנחתמו בידי כל חברי בית הדין ,אף אם נבצר מאחד או
משנים מחברי בית הדין להיות נוכחים בשעת השימוע.
תקנה  83קובעת:
 .83רישום החלטות
כל החלטה של בית הדין תירשם בפרוטוקול הנרשם לפי
תקנה  ; 86פסק הדין וגזר הדין  ,וכן החלטות לפי סעיפים
 ) , 43 , 28,36א (  ) , 44 ,ב (  54 , 53 ,או  59לחוק או לפי תקנה 788
ייחתמו על ידי חברי בית הדין  ,ויצוין בהם תאריך חתימתם ;
נבצר מחבר בית הדין לחתום ,ירשום יושב ראש בית הדין את
הסיבה לדבר ויחתום על כך.
תוכנן של תקנות אלה מבהיר  ,כי מותר  ,כחריג ל כלל  ,לשמע פסק דין או גזר דין
שנחתמו בידי כל חברי בית הדין  ,גם אם נבצר מאחד או משניים להיות נוכחים בעת
השימוע ; ואם נבצר מחבר בית דין לחתום על החלטה  ,על אב בית הדין לרשום את הסיבה
לכך ולחתום על כך  .ההיתר האמור שניתן על ידי התקנות משמיע  ,במשתמע  ,כי ההחלטות
לגופן מתקבלות על ידי המותב כולו  ,ולא בידי חלקו  .הסדר התקנות מתיר סטייה מסוימת
מהחובות הדיוניות המחייבות בדרך כלל כי חתימה על החלטות  ,ושימוע הכרעות דין וגזרי
דין ייעשו בידי כל חברי המותב  .ברי  ,עם זאת  ,כי לא הותרה סטייה כלשהי מהדרישה
המהותית לפיה הכרעות בית הד ין גופן תתקבלנה בידי ההרכב כולו .
המסקנה הנובעת מבחינת לשונו המפורשת של החוק ביחס למותב חסר בבית הדין
. 16
למשמעת משתלבת עם תכליתו של ההסדר החקיקתי  ,המצביעה אף היא על כונה להבטיח
בכל מקרה כי הכרעה בהליך משמעת תתקבל בידי מותב שלם ולא חסר  ,בין המותב
המ קורי  ,ובין מותב חדש  ,שאחד מחבריו הוחלף .
הסוגיה הנוגעת להרכבים חסרים של גופים שיפוטיים ומעין -שיפוטיים מעלה צורך
באיזון בין שתי מגמות סותרות  :המגמה האחת מדגישה את הצורך הבסיסי לדון ולהכריע
בגורלו של אדם במסגרת מותב שלם הדן ומכריע ברציפות בעניינו  ,תוך שיתוף שיקול
וחשיבה בידי כל חברי ההרכב .
ערך זה נועד להבטיח את תקינות הליך קבלת ההכרעה בעניינו של נאשם בדין משמעתי
שגורלו האישי עלול להיות מושפע באופן מהותי מתוצאות ההכרעה  .הוא נועד גם להבטיח
את ההרמוניה והרצף בפסיקתו של בית הדין מהבחינה המערכתית .
המגמה האחרת יסודה בשיקולי יעילות דיונית  ,והיא מצביעה על צורך להתמודד
עם אילוצים דיוניים שונים  ,המביאים  ,לא אחת  ,למצבים בהם חבר מותב נעדר מהדיון ,
בין באופן חד פעמי ובין באופן מתמשך  .המתח הקיים בין החשיבות שבקיום הליך הכרעה
תקין בהרכב שלם  ,לבין הצו רך בפתרון יעיל לאילוצים דיוניים  ,העשויים להתרחש במהלך
הדיונים מוליד נקודות איזון שונות בהסדרים חקיקתיים שונים הנוגעים לבתי דין
לסוגיהם הנקבעות בהתאם לטיב הענין הנדון  ,ובהתחשב בעוצמת ההשפעה שיש להליך
הנערך על גורלו של האדם שעניינו נדון  ,ועל האינטרס המערכתי הכללי אותו נועד ההליך
לשרת ) על " א  11/86עו"ד פלוני נ' ועד מחוזי של לשכת עורכי הדין  ,פד " י מא )  .( 99 ( 4בראש
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השיקולים עומד אינטרס ההגנה על זכויות הנאשם שלא תפגענה עקב הכרעה בהרכב חסר .
בצדו  ,קיים אינטרס מערכתי כללי המבקש להבטיח את תקינות השיפוט המשמעתי ואת
כוחו המחייב ומעמדו בעיני הציבור  .בצד כל אלה  ,ניצבים צרכי היעילות הדיונית  ,שחרף
חשיבותם  ,אין הם חזות הכל  .שיקולים אלה משתלבים אלה באלה בקביעת תוכנם של
הסדרי החקיקה השונים הפזורים בחוקים השונים  ,בקובעם נקודות איזון שונות לפתרון
בעיית ההרכב החסר וההרכב הקטוע של המ ותב הדן בעניינו של אדם .
להליך המשמעת בעניינו של עובד מדינה חשיבות בשלושה מישורים עיקריים :
מישור השפעתו האפשרית על הנאשם ועתידו ; מישור השפעתן של הכרעות בית הדין
למשמעת על נורמות המשמעת המהותיות המחייבות את כל ציבור עובדי המדינה ; ומישור
מעמדו וד מותו של בית הדין למשמעת כערכאה דיונית עיקרית  ,אשר כלל עובדי המדינה
כפופים לשיפוטה ולהכרעותיה .
להליך המשמעת בעניינו של עובד מדינה נילווים מאפיינים מעין -פליליים ,
ותוצאותיו עלולות להיות הרות גורל לנאשם מבחינת מעמדו ועתידו בשירות המדינה  .פסק
דין ואמצעי משמעת המוטלים על עובד מדינה עלולים להשפיע על עתידו התעסוקתי מחוץ
לשירות המדינה  .עוצמת ההשלכות של פסק משמעת על נאשם תומכת בפרשנות תכליתית
אשר על פיה ההכרעה בעניינו מן הדין שתינתן בהרכב מלא של מותב בית הדין  ,בין ההרכב
המקורי ובין הרכב חדש  ,אם נתקיימו תנאים המצדיקים החלפת חבר מותב .
לגבי בית הדין למשמעת של לשכת עורכי הדין  ,נאמר :
"המגמה הרצויה של קיום רצוף ומהיר של הדיון ומניעת דחיות
בשל העדרותם של חברי בית הדין היא רק אחד מהשיקולים שיש
להביאו בחשבון בפרשנותה של ההוראה .לעומתה קיים השיקול
האחר ,שזכויותיו של הנאשם שענינו יתברר בפני הרכב מלא לא
תפגענה .בית הדין המשמעתי עוסק בנושאים מעין פליליים
שהשלכתם כלפי עורך הדין הנאשם חמורה ,ועשויה לפגוע בשמו,
להרוס את מעמדו המקצועי ,ולהביא לקיפוח פרנסתו .תוצאותיה
עשויות להיות חמורות מתוצאות הרשעה פלילית .מגמת המחוקק
היא בראש ובראשונה שהדיון יתקיים בפני הרכב מלא של שלושה.
ההוראה בדבר הרכב חסר ,המצומצמת למקרים שקבע המחוקק,
היא הכרח בל יגונה נוכח המציאות הקיימת .נוהג רצוי בודאי אין
היא" .
] על " ע  - 11/86עו " ד פלוני נ' הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין
פ " ד מא )  , 99 , ( 4עמ ' .[ 110-111
השפעת תוצאות הליך המשמעת אינן מצטמצמות לנאשם בלבד  .הן אוצלות גם על
מערכת דיני המשמעת ונורמות ההתנהגות הנדרשות מעובדי מדינה ככלל  .דיני המשמעת ,
כפי שהם מתפרשים ומוחלים בידי בית הדין  ,משפיעים על תשתית המשמעת הנורמטיבית ,
המחייב ת את כלל עובדי המדינה  .פסיקת בית הדין מפרשת את נורמות ההתנהגות בשירות
המדינה וקובעת את נורמות הענישה ואת יסודות ההרתעה המשפיעים על השירות כולו .
מעבר לכך  ,במסגרת אכיפת דיני המשמעת בשירות המדינה  ,נודעת חשיבות רבה
למעמדו של בית הדין למשמעת ולכוחו השיפוטי והמוסרי לקבוע ולפרש את אמות המידה
הראויות להתנהגות בשירות המדינה  .השמירה על מעמדו של בית הדין היא אחד
האמצעים החשובים להגנה אל האפקטיביות של דיני המשמעת ודרכי אכיפתם  .תקינות
פעולתו של בית הדין  ,ובין היתר  ,מתן הכרעותיו בהרכב שלם ולא קטוע  ,משתלבים ב מגמה
האמורה .
על רקע זה  ,השילוב בין נוסחו המילולי של חוק המשמעת לבין תכליותיו של החוק
בסוגיית ההרכב החסר של בית הדין למשמעת מוביל לכלל מסקנה כי על הכרעות בית
הדין להינתן בהרכב שלם ולא קטוע  .הסדר ההרכב הקטוע נועד למצב של אילוץ דיוני
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בישיבה של בי ת הדין  ,ואילו אילוץ דיוני מתמשך  ,דינו להביא להחלפת חבר הרכב ודיון
בהרכב שלם חדש  .אין בכל אלה כדי לגרוע מההסדר הנובע מן החוק  ,לפיו חובת מתן
ההכרעה  ,בין הכרעת הדין ובין גזר הדין  ,מוטלת על בית הדין בהרכב שלם.
אין צריך לומר  ,כי לגופם של דברים  ,תהליך קבלת הכרעה בבית הדין למשמעת
. 17
בהרכב שלושה שונה במהותו מהליך קבלת החלטה בשניים  .הדינמיקה של התייעצות
בשלושה  ,חילופי הדעות ואפשרויות השכנוע ההדדי שונים בהרכב מלא לעומת הרכב חסר .
לפיכך  ,האמירה לפיה הרכב חסר של שני שופטים שיש ביניהם אחדות דעים מהווה  ,בלאו
הכי  ,רוב דעות גם במותב וירטואלי של שלושה שופטים  ,אינה עומדת בפני הביקורת  .אין
דומה הליך הכרעה בשלושה להליך הכרעה בשניים מבחינת הדינמיקה הבסיסית של דרך
קבלת ההחלטה  ,ואין דומה אופי השיח  ,מרחב ההיוועצות  ,ויכולת ההיזון ההדדי בין חברי
ההרכב השלם  ,לזה המתקיים בהרכב מ קוטע :
אכן ,

" כאשר עסקינן בתיק הנדון בפני מותב  ,קיים ממד נוסף אשר
יש לו משקל וראוי להזכירו  .ממד זה קשור לאופי תהליך
קבלת ההחלטות במותב  .תהליך זה תואר בתמצית בדב " ע נא
 2-8אגסי נ' מ"י  ,פד " ע כג  " : 283בתהליך גיבוש ההחלטה ,
מעריך מותב בית הדין את הראיות שהוגשו  ,קובע את
משקלן ומהימנות העדים ומפעיל את שיקול דעתו לגבי
תוצאות ההליך .
פעולה זו שאב בית הדין מופקד על קיומה  ,מחייבת דיון
פנימי של חברי המותב  ,החלפת דעות והשתכנעות של חברי
המותב " .תהליך קבלת ההחלטות במותב  ,הוא על פי טיבו ,
תהליך של קבלת החלטות בקבוצה  .במהלכו  ,נחשפים חברי
המותב למכלול דעותיהם והתרשמויותיהם של חבריהם
בנוגע למכלול הראיות שבפניהם  ,מהימנותן  ,משקלן וכיוצא
באלה  .במסגרתו  ,מתנהל אף הליך שכנוע הדדי  ,אשר בסופו
מתגבשת החלטה סופית המקבלת לבוש של פסק דין ... .
תהליך קבלת ההחלטות במותב הוא תהליך דינמי  ,האמור
להעשיר את חברי המותב הדדית במידע  ,בהתרשמויות
ובזוויות ראייה שונות על הענין הנדון בפניהם  .תנאי מוקדם
להתרחשות דינמיקה זו בין חברי המותב הוא פתיחות
מחשבתית מצידם  ,והיותם נכונים להשתכנע מדברי
האחר ."...

)דברי השופט אור בבג"ץ  4057/00ישקר בע"מ נ' בית הדין הארצי לעבודה ,פד"י נה),(3
, 734עמ'  ;746-747כן ראו על"ע  11/86עו"ד פלוני נ' הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין ,פד"י
מא)(99 ,(4
בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה  ,חשיבות מתן הכרעה בהרכב שלושה בולטת
. 18
במיוחד  .זאת  ,מן הטעם שהמותב מייצג שלושה סקטורים מהם נ בחרים שופטי המותב .
הכרעה בהרכב חסר משמעה כי אלמנט הייצוג המשולש אינו מתקיים במלואו  ,וגם בכך יש
משום סטייה מתכליותיו של החוק  .מקום בו המותב השיפוטי מורכב משלושה נציגים של
מערכות שונות  ,כפי שחוק המשמעת קובע  ,נודעת חשיבות יתרה למשקל הסגולי שכל אחד
מחברי המותב מביא לשולחן הדיונים  ,ולאיזון השיפוטי המתקבל מהמטען המיוחד שכל
שופט מביא עמו  ,על רקע השתייכותו למגזר ממנו הוא בא  .הכרעה במותב קטוע משמעה
ויתור על שיתופו של נציג סקטור אחד מבין חברי המותב  .גם אם הדבר נעשה בהסכמתו
של הנאשם  ,ובאישורו של ראש ההרכב  ,עשוי הדבר ל הפר את האיזון העדין שהחוק ביקש
להשיג בהסדרת אופי המותב בבית הדין למשמעת  ,והוא עלול לפגוע לא רק בתוצאה
השיפוטית הקונקרטית בענין הנדון  ,אלא גם בבסיס הרעיוני העומד מאחורי שיטת הייצוג
שביסוד הרכב בית הדין .
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קיומו של הליך משמעת במותב שלם נועד לא רק להבטיח את ז כויותיו של הנאשם ,
העלולות להיפגע מהכרעה בהרכב חסר  ,אלא תכליתו גם להבטיח השתקפות נאותה של
האינטרסים הציבוריים השונים הרלבנטיים להליך המשמעת  ,מתוך ראייה ציבורית
רחבה  ,הבאה לכלל ביטוי באמצעות המגזרים השונים המעורבים בהליך זה  :המשפטנים ,
העובדים  ,ונציבות שירות המדינה  .איזון זה עלול להיות מופר אם ההכרעה השיפוטית
בדין המשמעת תינתן בהרכב קטוע .
הסכמת נאשם בהליך משמעת למתן הכרעת דין וגזר דין בעניינו  ,אינה מועילה
. 19
להכשיר הכרעה בהרכב חסר  ,מקום שלהסכמה כזו לא ניתן משקל בחוק  .לצורך דין
המשמעת  ,יש נפקות להסכמת הנאשם  ,ככל שמדובר בדיון בהרכב חסר בישיבה של בית
הדין  .לא כך הוא ביחס למתן הכרעה בידי בית הדין  ,בין הכרעת דין ובין גזר דין .
בענייננו  ,הסכמתו של המשיב לדיון בהרכב חסר ניתנה בזמנו  ,כך נראה  ,לצורך
קיום ישיבת הטיעונים שנועדה לבירור אמצעי המשמעת הר אויים  ,ולא לעצם מתן גזר
הדין גופו  .אולם גם אם נפרש את הסכמתו על דרך ההרחבה כמתפרשת גם על מתן גזר
הדין  ,אין הסכמה זו נושאת עימה נפקות משפטית  ,המכשירה מתן גזר דין בהרכב חסר .
הסכמת בעל דין להרכב חסר של בית דין הדן בעניינו אינה מקימה סמכות דיונית להרכב
קטוע אל א במקום שהדין נותן להסכמה זו נפקות משפטית לצורך כך  .בענייננו  ,לא ניתנה
נפקות משפטית להסכמת נאשם כמקור משפטי אפשרי להסמכת הרכב חסר של מותב בית
דין למשמעת ליתן הכרעה שיפוטית  .לפיכך  ,הסכמת הנאשם  ,אפילו ניתנה לצורך מתן גזר
הדין  ,אינה מעלה ואינה מורידה להקנות ס מכות לבית הדין להטיל אמצעי משמעת בהרכב
קטוע ) השוו בג " צ  8638/03סימה אמיר נ' בית הדין הרבני הגדול ) לא פורסם  , 6.4.06 ,פסקה
.( 15
חשוב לציין  ,כי ההסדר הנוהג בענין מותב חסר לגבי בית הדין למשמעת של עובדי
. 20
המדינה אינו משקף את המצב המשפטי הנוהג לגבי כלל הגופים השיפוטיים והמעין-
שיפוטיים בתחום זה  .ההסדרים בתחום זה שונים אלה מאלה  ,בשים לב למהותו ומעמדו
של הגוף המכריע  ,לאופי ההליכים המתנהלים לפניו  ,ולטיב הנושא העומד להכרעה ) ראו
למשל סעיף  ) 8ה ( לחוק הדיינים ,תשט"ו ;1955-סעיף  ) 18ג ( לחוק לשכת עורכי הדין ,תשכ"א-
 ; 1961סעיף  18לחוק בית הדין לעבודה ,תשכ"ט 1969-סעיפים  27ו 28 -לחוק שמאי מקרקעין,
תשס"א , 2001-סעיפים  16ו 17 -לחוק בתי דין מינהליים ,תשנ"ב.(1992-
מן הכלל אל הפרט
בענייננו  ,בית הדין למשמעת היה רשאי לקיים ישיבה בהרכב קטוע  ,בהתקיים
. 21
התנאים לכך על פי ס עיף  ) 6ג ( לחוק המשמעת  .בשל מחלתו של אחד מחברי ההרכב ,
ובהסכמת המשיב  ,מוסמך היה בית הדין לקיים ישיבת טיעונים לצורך גזר הדין בהרכב
חסר  .עם זאת  ,כאשר התברר כי האילוץ הדיוני הוא מתמשך  ,וחבר המותב שנעדר מפאת
מחלה לא יוכל לשוב לתפקידו  ,היה על אב בית הדין לפעול על פי הסמכות הנתונה לו
בסעיף  ) 6ד ( לחוק המשמעת  ,ולמנות חבר חדש במקום החבר הנעדר בין לצורך היוועצות
ומתן גזר הדין  ,ובין לצורך קיום ישיבת טיעונים נוספת לענין אמצעי המשמעת  ,ולאחריה
היוועצות ומתן גזר הדין  ,כנדרש  .משלא כך פעל בית הדין  ,אלא נתן גזר דין בהרכב חסר
של שני שופטי מותב בלבד  ,נפל פגם מהותי בהליך ובגזר הדין שניתן  .מהי נפקותו של
הפגם האמור ?
תורת הבטלות היחסית
פסק דין הניתן בהרכב חסר נושא פגם היורד לשורשו של ענין  ,ולפיכך יביא הדבר
. 22
בדרך כלל לבטלותו מעיקרו  .במקרה זה  ,מדובר בגזר דין שניתן במותב חסר  ,שנפל בו פגם
שורשי  ,בעוד הכרעת הדין וההליכים שקדמו לה נוהלו כדין .
בבחינת תוצאתו של הפגם  ,יש להתייחס להשפעתה של תורת " הבטלות היחסית "
על מעמדו של גזר הדין בעניינו של המשיב  .בעבר  ,נהג הכלל לפיו חריגה מסמכות במתן
הכרעה שיפוטית גוררת  ,בכל מקרה  ,ובהכ רח בטלות מוחלטת של ההכרעה  .עם השנים ,
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לצד התפיסה בדבר הבטלות המוחלטת של ההליך וההחלטה  ,הוצב מבחן " הבטלות
היחסית "  ,מכוחו יש להבחין בין הפגם שנפל בהחלטה לבין נפקותו של הפגם  .נפקות הפגם
נקבעת על פי נסיבות המקרה  ,תוך שקילת מכלול נסיבותיו ומכלול האינטרסים הפועלי ם
בהקשר אליו  ,ופגם דומה עשוי להוליד תוצאות שונות בהקשרים שונים ) רע " פ 2413/99
גיספאן נ' התובע הצבאי הראשי ,פד " י נה )  ; 685-7 , 673 ( 4בג " צ  10455/02אמיר נ' לשכת עורכי
הדין ,פד " י נז )  ; 738-9 , 729 ( 2ע " פ  768/80שפירא נ' מדינת ישראל ,פד " י לו )  , 337 ( 1עמ ' 362-
 .( 3תורת הבטלות היחסית חלה  ,בין היתר  ,על מקרים בהם נפל פגם של חריגה מסמכות
) פרשת גיספאן ,עמ '  ; 686ע " פ  866/95סוסן נ' מדינת ישראל ,פד " י נ )  , 793 ( 1ו ; 816-17 -ע " פ
 6143/03פורטל נ' מדינת ישראל  ,פד " י נח ) .( 620-21 , 614 ( 2
אף כי מקובלת הגישה לפיה חריגה מסמכות הינה פגם חמור במיוחד  ,יש מקום
להבחין בין מקרה אחד למשנהו  ,גם לעניין תוצאותיו  ,על -פי סוגי החריגה מן הסמכות
שנפלה בכל אחד מהם  ,ועל פי הקשרם של הדברים ) ענין גיספן  ,שם  ,בעמ '  .( 686-687עמד
על כך השופט י ' זמיר :
" אכן  ,יש שחריגה מסמכות של ערכאה שיפוטית תחייב את
המסקנה  ,אם בשל חומרת החריגה ואם בשל נסיבות אחרות ,
כי פסק הדין בטל ומבוטל מיסודו  .אך יש שהחריגה תהיה
פורמאלית ושולית בלבד  ,ואילו הבטלות תוביל  ,בנסיבות
המקרה  ,לתוצאות חמורות ביותר  .במקרה כזה אין הכרח
לומר כי יקוב הדין את ההר " ) ענין סוסן  ,שם  ,בעמ ' .( 817
נפקות הפגם  ,לרבות פגם הנעוץ במתן החלטה בהרכב חסר  ,נקבעת  ,איפוא  ,על -פי
נסיבות הענין  ,וביניהן  ,חומרת הפגם  ,העוול שנגרם בהפרה  ,זהות הגוף ומעמדו  ,סוג
ההליך  ,וסדר הדין החל עליו  .כמו כן  ,יש לבחון אם מדובר בפגם טכני או פגם מהותי ) ע " א
 2518/02סמיון נ' שר הבריאות  ,פד " י נז )  , 778 ( 1עמ '  .( 784-5על סוג פגם כזה של מתן
החלטה בהרכב חסר תוך חריגה מההסדר שנקבע בחוק  ,נפסק :
" אמת  ,ברוב המקרים יביא הרכב חסר לבטלות ההליך כולו
נוכח חומרת הפגם והשלכותיו הן על בעלי הדין והן על
האינטרס הציבורי  .במקרים אלו  ,אפילו הסכמת הצדד ים לא
תועיל ; אולם לא תמיד כך יהא הדבר  .תיתכנה נסיבות
שמדובר בהן בפגם טכני -שולי  ,בלא שנגרם עיוות דין לבעל
דין  ,ובלא פגיעה של ממש באינטרס הציבורי  .במקרים אלו ,
ניתן לשקול תוצאה יחסית של הפגם  ,שלענין מסויים תראה
את ההליך כתקף למרות הפגם שנפל בו " ) ענין סמיון  ,ש ם ,
בעמ ' .( 785
תוצאות הפגם בענייננו
הפגם שנפל בהליך המשמעת בעניינו של המשיב מתייחס לגזר הדין  ,ואליו בלבד .
. 23
יתר ההליכים התנהלו כדין ולא נפל בהם פגם .
הפגם שנפל במתן גזר הדין בהרכב חסר יורד לשורשו של ההליך  ,והוא מהותי
באופיו  .הוא משקף סטייה מההליך התקין שהוסדר בחוק המקים את בית הדין למשמעת ;
הוא עלול לפגוע בזכויותיו של הנאשם להליך תקין  ,ולהשפיע על גורלו בשירות המדינה
ומחוצה לו ; הוא עלול לפגוע במהלך פיתוח נורמות המשמעת בידי בית הדין ביחס לכלל
עובדי המדינה  ,ואף לפגוע במעמדו של בית הדין בעי ני הציבור בכלל  ,ובקרב עובדי המדינה
בפרט .
בגדר השיקולים הרלבנטיים בקביעת נפקותו של הפגם שנפל בגזר הדין  ,אני רואה
כשיקול מרכזי את טיב הנושא העומד לדיון בהליך משמעת זה  .המדובר הוא בעבירות
משמעת שעניינן כריכה שנעשתה בידי עובד מדינה בין תפקידו בשי רות המדינה לבין
פעילותו הפוליטית  ,תוך רתימת תפקידו הציבורי לקידום עניינו האישי  .הליך משמעת זה
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מעלה את היבט ההגנה על עצמאותו של שירות המדינה מהזיקה לפוליטיקה ואת החובה
לאכוף בהקפדה יתירה את העקרון המחייב את ניתוקם של עובדי מדינה מעיסוק פוליטי ,
ומניצול תפקיד ם בשירות המדינה לקידום יומרותיהם האישיות בנושא זה  .לנורמות
המשמעתיות הראויות בתחום זה נודעת משמעות מיוחדת לצורך השמירה על אופיו
ומעמדו של שירות המדינה כשירות עצמאי ובלתי תלוי במגזר הפוליטי במדינה  .ליישומן
הלכה למעשה חשיבות רבה בגדרי אכיפת כללי המשמעת בכלל  ,ולפסיקת בית הדין
למשמעת שמור מקום מיוחד במסגרת אכיפת דין המשמעת בנושא הנדון בהליך זה  ,בפרט .
מנגד  ,יש לציין  ,כי גזר הדין ניתן ביום  , 23.8.05ומאז חלפו למעלה משנתיים ימים .
. 24
התמשכות הזמן היא בודאי גורם שיש להביאו בחשבון מבחינת ציפייתו הסבירה של
הנאש ם לסופיות הדיון בעניינו .
כמו כן  ,עובר לדיון בערעור  ,פרש המשיב משירות המדינה  .מצד אחד  ,יש בכך כדי
להחליש את הזיקה של המשיב לשירות המדינה  ,ולהוות גורם רלבנטי בגדר השיקולים אם
להחזיר את הענין למתן גזר דין חדש לבית הדין למשמעת  .מצד שני  ,הכלל הוא כ י פרישה
משירות המדינה אינה מייתרת את המשך הליכי המשמעת שטרם הושלמו .
על פי סעיף  65לחוק המשמעת  ,פרישת עובד מהשירות אינה מפסיקה הליכים שהחלו בהם
נגדו לפני בית הדין  ,והוא רשאי להמשיך בדיון אם ראה צורך בכך ) עש " מ  8431/01מדינת
ישראל נ' דנינו  ,פד " י נו )  .( 577 ( 2הפרשנות לסעיף  65לחוק המשמעת נוטה להכיר בקיום
שיקול דעת רחב לבית הדין אם להמשיך בהליכים לאחר פרישת העובד ) עש " מ 5669/98
מדינת ישראל נ' שפירו  ,פד " י נד )  ) 133 , 129 ( 2מפי השופט זמיר ( .באם נמשכים ההליכים  ,יש
להניח כי לעובדת מעבר הזמן  ,ולפרישת העובד משירות המדינה במהלכם ניתן משקל
יחסי בשיקולי הענישה המשמעתית .
במכלול השיקולים  ,נראה לי כי נפקותו של הפגם בנסיבות ענין זה צריך להביא
. 25
לבטלותו של גזר הדין שניתן בלא סמכות בידי מותב חסר של בית הדין  ,ולהחזרת הענין
למתן גזר דין חדש בידי בית הדין בהרכב שלם  .בקביעה ז ו ניתן משקל מיוחד לערך
שבהטמעת העקרון הדיוני לפיו הכרעה שיפוטית בדין משמעת בשירות המדינה אינה
יכולה להינתן בהרכב חסר  ,ולחשיבות מתן גזר דין בהרכב שלם  ,כנדרש בנושא שעניינו
עמידה על ההפרדה הנדרשת בין שירות המדינה לפוליטיקה  ,והטמעת התודעה בקרב
עובדי ציבור על ד בר האיסור לערב את תפקידם הציבורי עם מניעיהם האישיים להשתלב
בחיים הפוליטיים .
על רקע האמור  ,אני מחליטה לקבל את ערעור המדינה  ,ולבטל את גזר הדין שניתן
. 26
בבית הדין למשמעת בעניינו של המשיב  .הענין יחזור לבית הדין לצורך מתן גזר דין חדש
במותב שלושה  ,ולאב בית הדין שיקול דעת אם לקיים ישיבת טענות מוקדמת בענין אמצעי
המשמעת הראויים בפני מותב שלושה .
למען הסר ספק  ,מובהר בזאת כי הדיון שנתקיים בבית הדין למשמעת לצורך
הכרעת הדין  ,וכן הכרעת הדין עצמה תקפים  ,ועומדים בעינם .
הערעור מתקבל  ,איפוא  ,והענין מוחזר לבית הדין  ,כאמור לעיל .
ניתן היום  ,ג ' בכסלו תשס " ח ) .( 13.11.07
שופטת
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.9

עש"מ  – 7859/07לגבולותיה של טענת הגנה מן הצדק

תמצית פסק הדין
ערעור המדינה על החלטת בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בירושלים )בד"מ  ,35/07בהרכב:
עו"ד יוסף תלרז – אב בית הדין למשמעת; גב' יפה שרף ועו"ד שי צרפתי – חברי בית דין( ,אשר
הורה על ביטול התובענה שהוגשה נגד המשיב ,בשל הבטחה שניתנה לו על מנכ"ל המוסד ,שבו הינו
מועסק שלא יקויים נגדו הליך משמעתי ,לאחר שהועמד על הפסול שהיה כרוך במעשיו ,לגבי
קבלתה והכשרתה המקצועית של קרובת משפחה באותו מוסד ציבורי .בית הדין ראה בהחלטת
התביעה לממש הליך משמעתי נגד המשיב כמי שפגע בהגינות הנדרשת שצריכה לאפיין את כל
שלביהם של הליכים משפטיים ,ולאחר שקיבל טענת "הגנה מן הצדק" ,הורה על ביטול התובענה.
בהחלטתו של בית המשפט העליון מוצגים טיעוני הצדדים ,ונקבע שאף אם התכוון מנכ"ל אותו
מוסד לבטל את התובענה .כוונה זו נסוגה מפני החלטת התביעה לנהל חקירה ולהגיש תובענה נגד
המשיב ,אשר טען לקיומה של הבטחה מנהלית ,ולתחולת טענת הגנה מן הצדק.
בית המשפט העליון קבע ,שאף ניתנה למשיב הבטחה מנהלית מחייבת ,הוא לא שוכנע כי ,בנסיבות
המקרה שקיימת הצדקה לעשות בה שימוש לנוכח גבולותיה הצרים של הטענה ,וכי לאחר הגשת
הקובלנה עובר שיקול הדעת בשעת מימוש ההליך לתביעה.
ערעור המדינה התקבל והתיק הוחזר לבית הדין למשמעת ,לצורך דיון בתובענה לגופה.
ניתן ביום ד' בטבת התשס"ח ).(19.12.2007
ההרכב :כב' השופטת עדנה ארבל
ב"כ המדינה :עו"ד מ' אומיד
ב"כ המשיב :המשיב טען לעצמו
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בבית המשפט העליון
עש"ם 7859/07
בפני:

כבוד השופטת ע' ארבל

המערערת:

מדינת ישראל
נ ג ד

המשיב:
ערעור על החלטת בית הדין למשמעת של
עובדי המדינה בבד"מ  35/07מיום 19.8.07
שניתן על ידי עו"ד י' תלרז ,גב' י' שרף ומר
ש' צרפתי
בשם המערערת :

עו " ד מ ' אומיד

בשם המשיב :

בעצמו
פ ס ק -ד י ן

בפניי ערעור המדינה על החלטת בית הדין למשמעת של עובדי המדינה ) אב בי ת
הדין עו " ד י ' תלרז והחברים עו " ד י ' שרף ועו " ד ש ' צרפתי (  ,אשר הורה על ביטול תובענה
אשר הוגשה כנגד המשיב .
נגד המשיב  ,מנהל אגף חקירות במוסד לביטוח לאומי ) להלן  :המוסד (  ,הוגשה
.1
תובענה אשר ייחסה לו אישום בעבירות לפי סעיפים  ( 2 ) , ( 1 ) 17ו ( 3 ) -לחוק ש ירות המדינה
) משמעת (  ,התשכ " ג ) 1963 -להלן  :החוק (  ,שעניינן פגיעה במשמעת שירות המדינה  ,הפרת
נוהלי העבודה של המוסד והתנהגות שאינה הולמת את תפקיד המשיב כעובד מדינה ועובד
המוסד .
על -פי התובענה  ,אשר הוגשה על סמך קובלנה של מנכ " ל המוסד  ,הואשם המשיב בשני
אישומים  :באיש ום הראשון נטען כי המשיב זימן את בתה של גיסתו ) להלן  :הקרובה ( ,
שהייתה מועמדת לתפקיד חוקרת במוסד  ,למבחני מיון טרם אישור קבלתה כעובדת על-
ידי ועדת חריגים וכן כי פנה אל גורמים מוסמכים כדי שיראיינו אותה  .עוד נטען כי לאחר
שהתקבלה הקרובה לעבודה  ,המליץ המשיב על שליח תה לקורס לחוקרים  ,וזאת בטרם
קבלת אישור בטחוני בעניינה  .באישום השני נטען כי המשיב העביר מסמכים פנימיים של
המוסד לבאי -כוחה של הקרובה במסגרת תביעה שניהלה נגד המוסד בגין פיטוריה  ,וזאת
ללא אישור ותיאום עם המחלקה המשפטית של המוסד .
ההליך בבית הדין למשמעת
במהלך דיון ההקראה בפני בית הדין למשמעת טען המשיב כי נפגש עם מנכ " ל
.2
המוסד עוד בחודש ספטמבר  2005והלה הודיע לו כי החליט לבטל את הקובלנה שהגיש
נגדו  .לטענתו  ,רק בחודש ינואר  , 2006עת זומן לחקירה  ,נודע לו כי הקובלנה נגדו לא
בוטלה  .לאחר שהורה על קבלת הודעות משלימות מטעם הצדדים בהתייחס לטענות אלו ,
מצא בית הדין כי יש לבטל את התובענה שהוגשה נגד המשיב  .בית הדין קבע כי המנכ " ל
קיבל החלטה לביטול הקובלנה נגד המשיב וכי החלטה זו יצרה ציפייה סבירה אצל המשיב
כי לא יינקט נגדו הליך משמעתי  .בית הדין הוסיף וקבע כי החל טה זו לא יצאה אל הפועל ,
למרות כוונת המנכ " ל לפעול על -פיה  ,וזאת לאור פתיחת חקירה נגד המשיב על -ידי נציבות
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שירות המדינה  .עוד ציין בית הדין כי בדין המשמעתי קיים חסר באשר לשאלה האם
בסמכותו של מגיש קובלנה לחזור בו מהגשתה ובאשר לשאלת השפעתה של חזרה כזו על
שיקול דע תה של התביעה  ,אך בסופו של דבר מצא כי בנסיבות העניין אין מקום להשלים
חסר זה בהחלטה שיפוטית .
בנוסף  ,קיבל בית הדין את טענת המשיב בדבר תחולת הדוקטרינה של " הגנה מן
הצדק " .בית הדין ציין כי דוקטרינה זו  ,אשר מקורה בדין הפלילי אך נקבע כבר שחלה גם
בדין המשמעתי  ,נועדה אמנם למקרים מיוחדים  ,אך אין היא מוגבלת למקרים בהם יש
חשש לקיפוח זכויות הנאשם בהליך עצמו  ,אלא נועדה להבטיח כי הרשויות תפעלנה
בהוגנות  ,בסבירות ובאחריות  .במקרה דנן  ,מצא בית הדין כי לאור המצג שיצר מנכ " ל
המוסד והציפייה שנוצרה אצל המשיב  ,יש בהמשך ההליך המשמעתי משום פגיעה מהותית
בחוש הצדק וההגינות המשפטית ועל כן יש לבטל את התובענה  .מכאן הערעור שבפניי .
טענות הצדדים בערעור
המערערת טוענת כי שגה בית הדין כאשר קבע כי מנכ " ל המוסד החליט לבטל
.3
את הקובלנה  .לטענתה  ,המנכ " ל אמנם אמר למשיב כי יפנה לגורמים הרלוונטיים על מנת
לבחון את אפשרות ביטול הקובלנה  ,אך לאחר שפנה לגורמים האמורים הובהר לו כי
משהחלו הליכי החקירה בעניינו של המשיב לא ניתן לבטלה  .מכל מקום  ,נטען על -ידי
המערערת כי מעולם לא הובטח למשיב כי הקובלנה תבוטל  ,אלא רק כי תיבחן האפשרות
לכך כ אמור  .לאור זאת  ,טוענת המערערת כי לא היה מקום לקבוע כי אצל המשיב נוצרה
ציפייה לביטול הקובלנה  ,וכי מכל מקום קביעה זו מוקשית נוכח העובדה כי היא נעדרת
בסיס עובדתי ונעשתה מבלי שהמנכ " ל זומן להעיד בפני בית הדין  .עוד מוסיפה המערערת
כי המשיב נחקר לראשונה בחודש ינוא ר  , 2006ארבעה חודשים בלבד לאחר שלכאורה
ניתנה לו ההבטחה על -ידי המנכ " ל  ,אך העלה את הטענה אודותיה רק לאחר שנה וחצי ,
במועד הדיון בבית הדין .
בנוסף  ,טוענת המערערת כי גם אם החליט המנכ " ל לבטל את הקובלנה  ,הרי שמרגע
שגובש חומר ראיות המצדיק הגשת תובענה נגד המשיב  ,עובר שיקול -הדעת באשר להמשך
ניהול התובענה לידי המערערת  ,וזאת בהתאם להוראת סעיף  33לחוק  ,העוסק בסמכותו
של תובע להגיש תובענה על סמך הקובלנה וחומר הראיות שעולה מחקירתה  .כמו כן ,
בהינתן כי על -פי סעיף  32לחוק הסמכות להגשת קובלנה מסורה גם לגורמים נוספים ,
ביניהם נ ציב שירות המדינה  ,גם אם היה המנכ " ל מבטל את הקובלנה  ,היה ניתן להגישה
בשנית  .בנסיבות אלו  ,טוענת המערערת כי לא היה כל מקום להורות על ביטול התובענה .
עוד מציינת המערערת כי בהצעת חוק שירות המדינה ) משמעת ( ) תיקון מס '  , ( 12התשס " ה-
 ) 2005להלן  :הצעת החוק (  ,מוצע לבטל א ת מוסד הקובלנה כליל  ,כך שכל אדם יהיה רשאי
להגיש תלונה בדבר חשד לביצוע עבירת משמעת בידי עובד מדינה  .מכאן לומדת המערערת
כי לדעת המחוקק אין עוד צורך בהגשת קובלנה לפני פתיחה בחקירה והשאלה שעל -פיה
יוחלט אם להגיש תובענה תהא רק האם לאחר חקירה משמעתית קיימות די רא יות אשר
מצדיקות הגשת תובענה .
המערערת מוסיפה וטוענת כי שגה בית הדין כאשר החיל את הדוקטרינה של " הגנה
מן הצדק " בעניינו של המשיב  ,שכן מן הראוי להחילה רק במקרים חריגים וקיצוניים בהם
נפגעת תחושת הצדק בשל התנהגות מקוממת ושערורייתית של הרשות .
לטענת המערערת  ,במ קרה דנן לא מתקיימים תנאים אלו  :התובענה נגד המשיב
הוגשה על -בסיס מסד ראייתי מבוסס  ,לאחר שהמשיב נהג בניגוד לנהלים  ,וכל שאירע הוא
שמגיש הקובלנה הסכים לשקול את ביטולה  .בנסיבות אלו  ,דווקא ביטול התובענה יגרום
לטענתה לפגיעה חמורה בחוש הצדק  ,שכן ההחלטה על הגשתה התק בלה משיקולים
מקצועיים וענייניים .
המשיב טוען  ,מנגד  ,כי אין מקום להתערב בהחלטת בית הדין  .ראשית  ,נטען
.4
כי בית הדין מצא על סמך ממצאים עובדתיים כי ניתנה הבטחה מנהלית של המנכ " ל
לחזור בו מן הקובלנה שהגיש נגד המשיב וכי במקרה דנן לא מתקיימות הנסיבות החריגות
המצדיקות התערבות ערכאת הערעור בממצאים אלו  .לעניין זה  ,מדגיש המשיב כי יש
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להטיל ספק באמינות תגובת המנכ " ל מיום  ) 10.7.07להלן  :תגובת המנכ"ל (  ,בה טוען הוא
כי כל שהתחייב לו הוא לבחון את האפשרות לביטול הקובלנה  ,שכן זו נכתבה כשנה וחצי
לאחר שהתקיימ ה הפגישה בינו לבין המשיב  ,ותוך שהמנכ " ל מודע לעמדת המערערת
בהליך  .עוד מציין המשיב כי תגובת המנכ " ל תומכת בגרסתו  ,שכן עולה ממנה כי המנכ " ל
והוא אכן נפגשו וכי זה הראשון הבטיח לו כי יפעל לביטול הקובלנה  .בנוסף  ,סומך המשיב
את ידו על קביעותיו של בית הדין באשר לחסר הקיים בחוק לעניין אפשרות חזרה
מתלונה  ,באשר לתחולתה של ההגנה מן הצדק על ענייננו  ,ובאשר לקביעה לפיה על אף
שקיימת סמכות מקבילה להגשת קובלנה  ,במקרה זה לא נעשה בה שימוש  .עוד טוען
המשיב טיעונים לגופן של ההאשמות נגדו  ,אך אלו אינם נדרשים לענייננו .
דיון
לאחר שעיינתי בהחלטת בית הדין ושקלתי את הטענות שהועלו על -ידי הצדדים
.5
בכתב ובעל -פה  ,מצאתי כי דין הערעור להתקבל  .אין חולק כי לגורמי התביעה לא נמסרה
כל הודעה על ביטול הקובלנה בעניינו של המשיב  ,והשאלות העיקריות הנתונות במחלוקת
הן האם אכן ניתנה למשיב הבט חה מנהלית כי הקובלנה שהוגשה בעניינו תבוטל ומה
צריכות להיות השלכותיה של הבטחה זו – ככל שאכן ניתנה .
כאמור  ,בית הדין קבע כי למשיב ניתנה הבטחה מנהלית על -ידי המנכ " ל כי
.6
הקובלנה שהוגשה נגדו תבוטל  .לטעמי  ,קביעה זו אינה חפה מקשיים וספקות .
בתגוב ת המנכ " ל ציין הוא כי לאור בקשת המשיב כי לא יינקטו צעדים משמעתיים
נגדו  ,הוא הודיע למשיב כי יפנה לנציבות שירות המדינה על מנת לבדוק אם ניתן לבטל את
ההליכים המשמעתיים  .עוד עולה כי לאחר שנמסר למנכ " ל על -ידי ראש מינהל משאבי
אנוש והממונה על המשמעת במוסד כי לא ניתן לבטל את ההליך המשמעתי מאחר שכבר
הוגשה קובלנה והוחל בחקירה  ,מסר הוא הודעה ברוח הדברים האלו למשיב  .ספק בעיני
אם ניתן להסיק מדברים אלו באופן חד -משמעי כי המנכ " ל החליט לבטל את הקובלנה נגד
המשיב וכי נוצרה הבטחה מנהלית בעניין זה  .הלכה היא שהבטחה שלטונית קמה רק
כ אשר משתקפת כוונה לתת לדברים תוקף משפטי מחייב ; עליה להיות ברורה וחד-
משמעית ועל הטוען לה להוכיח כי הבטחה כזו אכן ניתנה וכי היא מפורשת  ,ברורה ולא
מוטלת בספק ) ראו למשל  :בג " ץ  7474/05העמותה לקידום ויישום יום לימודים ארוך נ' משרד
החינוך ,התרבות והספורט  ,פסקה  6ו ההפניות שם ) לא פורסם  .(( 19.6.2006 ,בענייננו ,
מתגובת המנכ " ל עולה אמנם כי הלה התחייב לבדוק עבור המשיב האם ניתן לבטל את
ההליכים המשמעתיים  ,אך אין בה לטעמי כל התחייבות חד -משמעית כי הקובלנה תבוטל ,
בפרט כאשר ממילא אין משמעה של בדיקה משום התחייבות לתוצאה הסופית  .תגובה זו
נכתבה אמנם כשנה לאחר שהתקיימה השיחה בין המנכ " ל לבין המשיב  ,ואולם אין בכך
לטעמי כדי לגרוע בהכרח מאמינותה  .יתר על כן  ,האמור בתגובה מקבל חיזוק מן הדברים
שציין המשיב בעצמו בזכרון הדברים שערך לאחר שהודיע לו המנכ " ל כי לא ניתן עוד
לבטל את הקובלנה  .במסמך זה ציין הוא כי המנכ " ל מסר לו שבחן את אפשרות ביטול
הקובלנה עם הגורמים המוסמכים  ,אך אלו הודיעו לו כי הדבר אינו אפשרי  .אמנם  ,ייתכן
שאצל המשיב נוצרה ציפייה מסוימת לאחר שיחתו הראשונה עם המנכ " ל  ,אך אין בציפייה
זו בלבד כדי להכריע את הכף לטובת הקביעה כי ניתנה הבטח ה מנהלית .
ערה אני כמובן להלכה לפיה אין ערכאת הערעור נוטה להתערב בנקל בקביעות
עובדתיות שנקבעו על -ידי הערכאה הדיונית  .כידוע  ,ביסודו של כלל זה עומדת ההנחה כי
לערכאה הדיונית ישנו יתרון משמעותי בקביעת ממצאי עובדה וממצאי מהימנות בשל
התרשמותה הבלתי -אמצעית מן הע דים המופיעים בפניה ) ראו למשל  :ע " פ  2458/00פלוני נ'
מדינת ישראל  ,פ " ד נה )  ; ( 2001 ) 924 , 918 ( 2ע " פ  2649/00ישראל נ' מדינת ישראל ,פסקה 6
לפסק הדין ) לא פורסם .(( 16.8.2001 ,
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ואולם  ,לצד זאת נקבע כי  " :הרתיעה נחלשת  ,ולעתים אף נעלמת  ,כאשר ערכאת
הערעור מתבקשת להפוך מ מצאים עובדתיים שנקבעו על -ידי הערכאה הדיונית  ,לא בדרך
של התרשמות מן העדים  ,אלא בדרך של התרשמות מחפץ או מסמך או בדרך של בדיקת
העדויות במבחן ההגיון " ) ע " פ  9352/99פלוני נ' מדינת ישראל  ,פסקה  6לפסק דינו של
השופט זמיר ) לא פורסם  .(( 5.10.2000 ,כך הוא בענייננו  .כאמ ור  ,בית הדין לא ביסס את
קביעותיו על עדותו של מנכ " ל המוסד או על עדויות אחרות שנשמעו בפניו  ,אלא על
תגובתו הכתובה של המנכ " ל  ,על זכרון הדברים שנערך על -ידי המשיב ועל תגובת המשיב
לתובענה  .מסמכים אלו נמצאים גם בפניי  .בנסיבות אלו  ,אין יתרון מהותי לערכאה
הקודמת בבח ינתם של המסמכים וקל וחומר בהסקת מסקנות מתוכנם .
זאת ועוד  .גם אם נותיר בעינה את קביעת בית הדין כי למשיב אכן ניתנה
.7
הבטחה מנהלית מחייבת  ,לא שוכנעתי כי בנסיבות המקרה התקיימה הצדקה לשימוש
בדוקטרינה של " הגנה מן הצדק " לצורך ביטול התובענה  .אכן  ,בפ סיקת בית משפט זה
נקבע כי דוקטרינה זו  ,אשר מקורה במשפט הפלילי  ,חלה גם על הדין המשמעתי ) ראו :
על " ע  2531/01חרמון נ' הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל-אביב-יפו  ,פ " ד נח ) 79- , 55 ( 4
 , 2004 ) 77להלן  :עניין חרמון ( ; עש " מ  687/05מדינת ישראל נ' עמר ) לא פורסם .(( 11.5.2005 ,
ואולם  ,בשני התחומים  -הפלילי והמנהלי  -תחולתה של דוקטרינה זו היא מצומצמת
והשימוש בה לא נעשה כעניין שבשגרה אלא במקרים חריגים בלבד  ,בהם יש בהמשך
ההליך המשפטי כדי לגרום עיוות דין לנאשם או כדי ליצור תחושה חזקה של חוסר צדק .
בבחינת מקרים אלו יש לאזן בין הפגי עה אשר תיגרם לנאשם לבין משקלו של האינטרס
הציבורי בהמשך ההליך המשמעתי נגדו ) עניין חרמון  ,בעמ '  .( 79לא שוכנעתי כי המקרה
שבפניי נכנס לגדר המקרים החריגים המצדיקים שימוש בדוקטרינה .
בבחינת הפגיעה אשר תיגרם למשיב כתוצאה מאי -ביטול התובענה יש לבחון  ,בין
היתר  ,האם הוכח דבר קיומה של הבטחה לביטול הקובלנה ; האם הייתה למשיב ציפייה
סבירה כי ההבטחה תקוים ; האם שינה מצבו לרעה על סמך הבטחה זו ; והאם בנסיבות
אלו העמדתו לדין סותרת את עקרונות הצדק וההגינות ) ישגב נקדימון הגנה מן הצדק 248-
 , 2003 ) 246להלן  :נקדימון (( .בענייננו  ,גם א ם נניח כי הוכח דבר קיומה של ההבטחה
ונוצרה ציפייה אצל המשיב  -ואיני סבורה כי כך היה  -לא התרשמתי כי המשיב שינה
מצבו לרעה על סמך הבטחה זו במידה המצדיקה את ביטול התובענה  .המשיב לא טען
בפניי כי פעל בחקירתו תוך הנחה כי הקובלנה נגדו תבוטל או כי מסר  -על סמך הנחה זו -
מידע הפוגע בזכויותיו .
בפרט אמורים הדברים לאור העובדה כי כארבעה חודשים בלבד לאחר שלכאורה
ניתנה למשיב ההבטחה בדבר ביטול הקובלנה  ,ידע הוא כי זו לא בוטלה שכן זומן
לחקירה  .היינו  ,משך הזמן בו סבר המשיב כי הקובלנה תבוטל היה קצר יחסית  ,כך שגם
מטעם זה אין הצ דקה להכיר בהסתמכותו על ההבטחה ) ראו לעניין זה נקדימון  ,בעמ ' 250-
 .( 248גם בבחינת פעולת הרשות לא מצאתי כי במקרה דנן עלתה התנהגות הרשויות לכדי
התנהגות " שערורייתית "  ,המצדיקה את ביטול התובענה ) לעניין זה ראו  :זאב סגל ואבי
זמיר " הגנות מן הצדק כיסוד לביטול אישום " הפרקליט מז  .(( 2003 ) 63-62כאמור ,
הקובלנה נגד המשיב הוגשה על סמך מעשים לכאורה שביצע בניגוד לחובות המוטלות
עליו  ,כאשר לאחר חקירה נמצא  ,לדעת התביעה  ,בסיס ראייתי המצדיק הגשת תובענה
נגדו  .אין לומר כי בנסיבות אלו המשך ההליך המשמעתי נגד המשיב חורג מגדרי
התנהלותן ה סבירה של הרשות וגורמי התביעה  ,לא כל שכן לקבוע כי הוא עולה לכדי
התנהגות המצדיקה ביטול התובענה .
ויודגש  .אין אני מקלה ראש בעוגמת הנפש שוודאי נגרמה למשיב  ,אדם אשר עבד
בשירות המדינה במשך שנים ארוכות  ,עת נודע לו על פתיחת חקירה נגדו  .יחד עם זאת ,
בקושי אישי זה בלבד אין לטעמי די כדי להצדיק את ביטול התובענה  .כאמור  ,יש לאזן בין
זכויותיו של המשיב לבין האינטרס הציבורי בהעמדתו לדין  .לטעמי  ,נוטה הכף במקרה זה
לטובת האינטרס הציבורי  .ההליך המשמעתי נועד לשמור על פועלו התקין של השירות
הציבורי  ,כמו גם על דמותו ותדמיתו בעיני הציבור הנזקק לשירותיו  .בהתאם לכך  ,אמצעי
המשמעת המוטלים על עובד המדינה נועדו לתקן את הנזק שנגרם לתדמית השירות
הציבורי ולאמון הציבור בו ) ראו למשל  :עש " ם  8622/05נעמאנה נ' מדינת ישראל ,פסקה 9
לפסק הדין ) לא פורסם  ; ( 25.12.2006 ,עש " ם  222/07אסדו נ' מדינת ישראל  ,פסקה  49לפסק
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הדין וההפניות שם ) טרם פורסם  .( 11.11.2007 ,כן ראו  :בג " ץ  7542/05פורטמן נ' מאיר
שטרית ,פסקאות  21-20 , 16לפסק דיני ) טרם פורסם  .(( 11.2.2007 ,על כן  ,מקום שהתביעה
מצאה כי ישנו חומר ראייתי המבסס לכאורה עילת תביעה נגד המשיב  ,ומבלי שאחווה
דעה לגופו של חומר ראיות זה  ,מן הראוי שההליך ימוצה עד תום  .בפרט אמורים הדברים
במי שמיוחסים לו אישומים מעין אלו המיוחסים למשיב  ,שכן אי -מיצוי הליכי החקירה
באישומים אלו משדר מסר שלילי לשירות הציבורי כולו  .כמו כן  ,אם לא תמוצה החקירה
בעניינו של המשיב  ,המכהן בתפקיד בכיר במוסד לביטוח לאומי  ,בשל הבטחה שניתנה לו
לכאורה על -ידי מנכ " ל המוסד  ,עלול הדבר ליצור מראית עין של איפה ואיפה לטובת
עובדים בכירים בשירות הציבורי  ,דבר אשר יפגע כאמור בתדמיתו של השירות הציבורי
ובאמון הציבור בו .
בשולי הדברים  ,אוסיף כי מצאתי טעם גם בטענת המערערת כי משהוגשה
.8
קובלנה נגד המשיב עובר שיקול -הדעת לגבי המשך הטיפול בה לידי התביעה  .בית דין
מצא  ,כאמור  ,כי בנסיבות המקרה אין מקום להשלים בדרך של חקיקה שיפוטית את
החסר הקיים בחוק באשר לסמכויותיה של התביעה במקרה בו בוטלה הקובלנה שעל
בסיסה הוגשה התובע נה  .אכן  ,הדין המשמעתי אינו כולל הוראה מפורשת המסדירה מצב
זה  .ההוראה הרלוונטית לענייננו היא הוראת סעיף  33לחוק  ,הקובע כדלקמן :
 ) . 33א ( ראה התובע שיש בקובלנה ובחומר הראיות שלפניו
כדי להעמיד את עובד המדינה לדין משמעת  ,רשאי הוא
להגיש לבית הדין תובענה  ,והוא ח ייב להגישה אם מי
שהסמיך אותו להיות תובע  ,הורה לו לעשות כן  ) .ב ( בתובענה
כאמור בסעיף קטן ) א ( מותר להאשים בעבירת משמעת אף
אם לא צויינה בקובלנה .
על -פי לשון ההוראה  ,לתובע מוקנה שיקול -הדעת להחליט האם להגיש תובענה על
בסיס הקובלנה וחומר הראיות שעולה מ ן החקירה  ,תוך ששיקול -דעת זה אינו מוגבל
בהכרח לעבירות המנויות בקובלנה  .סמכותו של התובע לקבל החלטות באשר לניהול
התובענה עולה גם מסעיפים  12ו 14 -לתקנות שירות המדינה ) משמעת ( ) סדרי הדין של בית
הדין (  ,התשכ " ד , 1963 -המקנים לו את הסמכות לתקן תובענה או לחזור ממנה לפ ני תחילת
הדיון בפני בית הדין ואף במהלכו  .גם בהקשרים אחרים נקבע כי בדין המשמעתי מוקנה
לתובע שיקול -דעת רחב בהחלטה האם להגיש תובענה על בסיס קובלנה  .יפים לעניין זה
הדברים הבאים :
" במישור המשמעתי אין הוראת חוק מקבילה  ,אך על קיום
שיקול -דעת רחב בהחלטה אם להעמיד לדין משמעתי ניתן
ללמוד  ,בין היתר  ,גם מעצם היעדרה של הוראה חוקית
הכופה לעשות כן כל אימת שנמצאו ראיות מספיקות לכך .
יצוין כי בדין המשמעת של שירות המדינה  -להבדיל מדין
המשמעת של המשטרה  -אף נאמר במפורש כי אם " ראה
התובע שיש בקובלנה ובחומר הראיות שלפניו כדי לה עמיד
את עובד המדינה לדין משמעת  ,רשאי הוא להגיש לבית הדין
תובענה " ) סעיף  ) 33א ( רישא לחוק שירות המדינה ) משמעת ( ,
תשכ " ג ) " 1963 -בג " ץ  10243/03ארדן נ' היועץ המשפטי
לממשלה  ,פ " ד נט ) .(( 2004 ) 318 , 306 ( 2
הדבר בא לידי ביטוי גם בהצעת החוק אליה הפנתה המערערת בטיעוניה  ,לפיה מוצע לבטל
את מוסד הקובלנה וכן לעגן בהתאם את מעמדו של התובע כבעל שיקול -הדעת הבלעדי
בהחלטה האם להגיש תובענה  ,על בסיס חומר הראיות העומד בפניו ) ראו סעיף  33להצעת
החוק (.
לאור האמור לעיל  ,ומבלי לקבוע מסמרות בדבר  ,אני סבורה כי הפרשנו ת המוצעת
על -ידי המערערת הינה פרשנות ראויה  .פרשנות זו מחזקת את מעמדו של התובע  ,כגורם
המונחה על -ידי שיקולים מקצועיים ופועל בהתאם לראיות שעלו בחקירה וכמי שאמון על
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ההחלטה האם להעמיד נאשם לדין משמעתי  .פרשנות זו מבטיחה כי ההחלטה על העמדה
לדין משמעתי לא תושפע משי קולים חיצוניים להליך המשמעתי  .הפרשנות המוצעת אף
עולה בקנה אחד עם ההסדר המקביל בדין הפלילי  ,בו נתון שיקול -הדעת באשר להגשת
כתב אישום לתובע  ,וזאת על סמך חומר החקירה המועבר אליו ) סעיף  62לחוק סדר הדין
הפלילי ] נוסח משולב [  ,התשמ " ב .( 1982 -יצוין  ,כי בספרות הובעה ד עה שונה  ,לפיה הגשת
הקובלנה הינה זכותו של המעביד  ,וחל הכלל של " הפה המתיר הוא גם האוסר " באופן
המצדיק ביטול תובענה אם בוטלה הקובלנה העומדת ביסודה ) נחמיה בן תור דיני משמעת
בשירות הציבורי  .(( 1992 ) 35-34כשלעצמי  ,אני סבורה כי עמדה זו אינה מתיישבת בהכרח
עם התפיסה לפיה מטרת ההליך המשמעתי הינה הגנה על אמון הציבור בשירות המדינה ,
כפי שפורט לעיל  .עם זאת  ,בסופו של יום אין אני רואה צורך להכריע בשאלת סמכותה של
התביעה במקרה דנן  .זאת  ,הן לאור העובדה כי בפני המחוקק עומדת כאמור הצעת חוק
אשר במסגרתה  ,אם תתקבל  ,תאומץ הפרשנות אש ר הוצגה לעיל  ,והן לאור זאת שלא
שוכנעתי כאמור כי בענייננו אכן הוכח כדבעי כי התקבלה החלטה על ביטול הקובלנה
שהוגשה נגד המשיב .
לאור כל האמור  ,הערעור מתקבל איפוא  .התיק יוחזר לבית הדין למשמעת ,
.9
לצורך דיון בתובענה לגופה .
ניתנה היום  ,י ' בטבת תשס " ח ) .( 19.12.07

שופטת
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פסקי דין של בית הדין
למשמעת
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.1

בד"מ  – 97/04שימוש באלימות במהלכם של שימועים וניצול רכב איגום לצרכים פרטיים

תמצית פסק הדין
בבית הדין למשמעת בחיפה התנהג משפט הוכחות כנגד רכז אכיפה במשרד הפנים ,שהואשם בכך
כי ,במהלך ביצוע שימועם לשוהים בלתי חוקיים השתמש באלימות במהלכו של התשאול ,וכן
הואשם בכך כי ,רכב ממשלתי שהועמד לצורכי תפקידו ,שימש גם לצרכיו הפרטיים.
בהכרעת הדין מוצגים ראיות התביעה וההגנה כפי שבאו בפני בית הדין ,המסגרת הנורמטיבית
שחלה על מעשיו של הנאשם ,סיכומי הצדדים לראיות ולדיון.
בית הדין ,לאחר ניתוח הראיות לא מצא כי ,באה בפניו תשתית ראייתית משכנעת שממנה ניתן
להסיק כי ,הנאשם נקט באלימות כלשהי במהלך ביצוע השימועים ,גם לנוכח סל ראיותיה החסר
של התביעה באישום זה.
בסופו של עיון ,הנאשם זוכה מחמת הספק מהאישום העיקרי שבו הוא הואשם ,ולגבי השימוש
ברכב ממשלתי לצרכים פרטיים ,בית הדין לאחר ניתוח הראיות הגיע לכלל מסקנה כי ,הנאשם
עשה שימוש לא חד פעמי ,הגם שלא אינטנסיבי ברכב ממשלתי ,לצרכים פרטיים שונים ,ודחה את
טענת זוטי הדברים שההגנה העלתה לגבי אישום זה.
ניתן ביום ט"ו בכסלו התשס"ח – .25.11.2007
ההרכב :עו"ד יוסף תלרז ,אב בית הדין
גב' רבקה בוחניק
מר יוסף ברגמן

-

יו"ר
חברת בית הדין
חבר בית הדין

ב"כ הנציבות :עו"ד נילי שגיא
ועו"ד ג'מאל קדרי
ב"כ הנאשם :עו"ד ארז מושקוביץ
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ט"ו בשבט התשס"ח
 22בינואר 2008
בד2008-106 .
בד"מ 97/04

בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה בחיפה
בפני :

עו"ד יוסף תלרז – אב בית הדין
גב' רבקה בוחניק
מר יוסף ברגמן

התובע )ת( :

עו"ד נילי שגיא
עו"ד ג'מאל קדרי

הנאשם )ת( :
ב"כ הנאשם :

עו"ד ארז מושקוביץ

נציג המשרד :

מר יוסי בן עזרי

 יו"ר חברת בית הדין -חבר בית הדין

הכרעת  -דין
התובענה
 . 1הנאשם יליד שנת  1972המועסק כרכז אכיפה צפון במשרד הפנים ,אשר הצטרף לשירות
הציבורי בשנת  ,1994הואשם בכתב תובענה מתוקן שהוגש נגדו בתאריך  17לנובמבר ,2004
בעבירות לפי סעיפים  (2) 17 ,(1) 17ו (3) 17 -לחוק שירות המדינה )משמעת( ,התשכ"ג1963 -
)להלן -החוק(.
 . 2הנאשם הואשם בעבירות כאמור בגין שני אישומים:
א .אישום ראשון
 (1בין החודשים אפריל ועד יולי  2003במהלך עריכת שימועים לשוהים שהיו נתונים
במשמורת בתחומי נמל חיפה ,השתמש בכח כלפי העצורים ,על ידי טלטולו של עצור
לשם השגת פרטים על זהותו ,מתן סטירה לעצור אחר והכאה בראשו ובישבנו של
עצור אחר.
(2

התביעה סבורה ,כי הנאשם במעשיו כאומר פגע במשמעת שירות המדינה והתנהג
התנהגות שאינה הולמת עובד מדינה ,בכך שפגע בכבודם של העצורים שהיו נתונים
למרותו ,בעת עריכת שימועים.

ב .אישום שני
 (1הנאשם בתוקף תפקידו היה זכאי להחזקת רכב מיום  ,1.1.03ואולם מתחילת
עבודתו ועד לחודש יולי  ,2003במספר הזדמנויות במועדים בלתי ידועים לתביעה,
ובכלל במהלך סוף שבוע אחד ,השתמש הנאשם ברכב היחידה ,לצרכיו הפרטיים
ובכלל זאת הביא את בתו מהגן ,נסע לבקר את אמו ,הסיע את אמו לאחר טיפול
שיניים.
(2

ובנוסף הנאשם הואשם עוד בכך כי בין החודשים יולי עד אוגוסט  ,2003בפרק זמן
של כחודש וחצי נהג להחנות את רכב היחידה מסוג מזדה ,ליד ביתו ,על אף שרכבי
היחידה אמורים להיות מוחנים בסופו של יום עבודה בחניית המשרד.
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(3

לגישת התביעה הנאשם במעשיו פגע במשמעת שירות המדינה ,הפר את הוראות
סעיפים  7.4.4.1 ,7.4.3.3.2 ,7.4.0.1.4 ,7.4.0.1.2להוראות התכ"ם ,הפר את סעיפים
 43.134 ,43.132 ,43.131ו 45.341-לתקשי"ר ,הפר את סעיף  3.01.3לכללי האתיקה
לעובדי המדינה ,והתנהג בגין מעשיו אלה התנהגות שאינה הולמת עובדי מדינה.

 . 3תגובת הנאשם
א .במועד הקראתה של התובענה נטען בפנינו על פגמים בכתב התובענה בכל הקשור להעדרם
של מועדים קונקרטיים שבהם מומשו מעשיו המיוחסים ,או תיאור גורף מדי לגבי
המעשים המיוחסים באישום הראשון .בית הדין הורה ,כי התביעה תתקן את התובענה
וזו הוגשה כאמור ב.17.11.04 -
ב .בתגובה המשלימה של ההגנה שנתקבלה בבית הדין ביום  1.12.07נטען ,כי ניסוחו של כתב
התובענה הינו כוללני מדי ואין בו פירוט נאות שיאפשר לנאשם להתגונן כדבעי.
ג .בית הדין קבע כי כתב התובענה המתוקן יאפשר לנאשם להתגונן כנגד פרטיו ,הנאשם
כפר בפנינו באישומיה של התובענה.
 . 4במסגרת הכרעת הדין נציג את פרשת התביעה ,את פרשת ההגנה ,את המסגרת הנורמטיבית
שחלה על נשוא דיוננו ,את סיכומי הצדדים לראיות ולדין ,ולאחר מכן נכריע את דינו של
הנאשם ,כדרכה של מלאכת השפיטה.
 . 5פרשת התביעה
א .עדויות
(1

מר אסף גרטי
א( בית הדין גבה את עדותו של עד זה שנמצא בחו"ל כעדות מוקדמת במהלך
חופשתו הקצרה בארץ.
ב(

העד במועדיה הרלבנטיים של התובענה מילא תפקיד של רכז אכיפה בכיר
ושימש כעמית לעבודה ביחידת הנאשם.

ג(

במהלך עדותו של העד שמענו על מהות תפקידו ,שהתמקד בבדיקת חוקיות
שהותם של עובדים זרים בישראל ואכיפת הדין כלפיהם בשיתוף פעולה עם
משטרת ישראל .לגבי פרטיו של האישום השני ,העד הבחין כי הנאשם מגיע
לתחילת עבודתו עם רכב ממשלתי כחולה סוג מזדה כחולה ,אחר רכב אחר,
ולהערכתו הנאשם התייחס לרכב הממשלתי כאל רכב צמוד .ובהמשך העדות
שמענו על הנחיה שניתנה על ידי מנהל היחידה לעניין החניית הרכב ששימש
לצרכי התפקיד לאחר סיומו בנמל ,או בתחנת משטרה .ולשאלת בית הדין לגבי
מימוש הנחיה בשעה שהתפקיד מסתיים עמוק לתוך הלילה העד השיב" :שאלה
טובה לא יודע") .פרוטוקול עמוד  7שורה .(32

ד(

העד העיד בפנינו ,כי שמע את הנאשם בשיחה אותה הקליט ,כי לקח את
משפחתו לים ,באמצעותו של אותו הרכב ,ואף ראה בו סימני חול .אחר שמע
מפי הנאשם על נסיעה לבריכה ,ובהמשך העיד בפנינו על שימוש ברכב כאמור
באירוע פרטי שאת מהותו לא זכר.
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ה( מחקירתו הנגדית עלה כי הגם שהגיש דוחות פעילות יומית לא רשם בהם כל
אירוע חריג כמו שימוש שלא כדין ברכב ממשלתי או נקיטת אלימות מצידו של
הנאשם כלפי עובדים זרים ,בשל חשש מהתנכלות כאשר בעדות נחשפנו לפרטים
אודות פיטוריו והשבתו לעבודה .בשל אותו חשש לא נכנס לעימות עם הנאשם,
גם בשעה שהקליטו ולא פרט בפניו תלונותיו .בחקירתו זו ,לא עלה בידיו
להיזכר באירוע ספציפי בו ראה שימוש ברכב ממשלתי מצידו של הנאשם.

(2

ו(

ועוד עלה מהמשך חקירתו הנגדית ,כי העד הגיש תלונות לגורמים בהם חברי
כנסת ,היועץ המשפטי לממשלה ואחרים.

ז(

בחקירתו החוזרת למדנו מהעד ,כי הנאשם השמיע דרך עובד אחר איומים
כלפיו ,כאשר תמלול הקלטותיו הוגשו לבית הדין כמוצג טעם התביעה וסומן על
ידנו כ -ת.1/

מר יניב גלעדי -חוקר נש"מ
א( העד חוקר בנש"מ שחקירת התיק הופקדה בידיו .שמענו מפי העד ,כי הנאשם
זומן לחקירה בשלושה מועדים שונים ובאמצעותו הגישה התביעה את אמרותיו,
אשר סומנו על ידנו כ -ת 2/ו -ת.3/
ב(

(3

העד נחקר ארוכות על ידי ההגנה בחקירה נגדית על דרכי חקירתו של התיק ולא
זכר את כל פרטיה .מעדותו עולה כי חומר החקירה הועבר לידיו על ידי עובדי
יחידת הנאשם ,,לרבות קלטת קול שתומללה שנמסרה לידיו על ידי עד התביעה
גרטי ,שלא נחקר על ידו כחשוד ,אולם לא ביצע פעולות יזומות כמו תפיסת
כרטיסי רכב.
ועוד עלה מחקירתו הנגדית ,כי לא בוצע מעקב אחר אופן השימוש של הנאשם
ברכב ממשלתי ,וכי לא גבה עדויות של שוטרים ביחידת האכיפה לגבי האישום
הראשון והאלימות שמיוחסת לנאשם כלפי עובדים זרים – בעניין זה פעל על
בסיס הנחייתו של ראש אגף החקירות .בשלהי חקירתו הנגדית ההגנה הגישה
באמצעות העד רשימת שוטרים המשובצים ביחידת ההגירה אשר אפשר שהיו
עדים למעשי אלימות ,שסומן על ידינו כ -נ.1/

מר שרון ברגר
א( העד מילא תפקיד של רכז אכיפה בתקופה הרלבנטית לתובענה ולעיתים עבד
בצוותו של הנאשם.
ב(

בתחילת עדותו בפנינו שמענו דברי הערכה על אופן ביצוע שימועים לעובדים
זרים במתקן המשמורת בנמל חיפה ,אשר אופיין בצפיפות ,רעש וריח רע
ולעיתים העצורים לא שיתפו פעולה במהלך השימוע ולא מסרו פרטים על
זהותם ,ואזי הבחין כי הנאשם אחז בכתפו של העצור או בפניו על מנת להסב
תשומת לב למילותיו" :הסטה של הפנים לכיוון כדי שיענה על השאלות"
)פרוטוקול ע'  30שורה  .(18העד עמד על דעתו כי הנאשם בעת נוכחותו לא טלטל
עצורים ,וכי רק מאוחר יותר הובהר לרכזי האכיפה כי כל נגיעה בעצור אסורה
היא" ,אפילו לא בזרת" .ובהמשך עדותו לאחר שעומת עם עדותו בנש"מ
שהוגשה כמוצג מטעם התביעה וסומנה כ -ת ,4/הוסיף" :אולי פעם ראיתי את
שחר לוי נותן צ'פחה בפנים לנתין סיני") .פרוטוקול עמ'  34שורה  .(23העד לא
זכר את תגובתו של העצור .ועוד מסר ,כי העדיף לשוחח עם הנאשם ולהעביר לו
דבר ביקורתו על מעשיו ,ביקורת אותה הנאשם הצדיק ,על פני דיווח על כך
לממונים.
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(4

ג(

בתחילת החקירה הנגדית הוגשו על ידי ההגנה טופסי דו"ח על פעילות יומית
שמופנים לראש ענף ואשר סומנו על ידינו כמוצגים מטעם ההגנה נ) 2/א() -ב(-
דוח שנועד לתיעודים של אירועים חריגים.
העד אישר שלא נדרש על ידי החוקר להמציא טופסי דווח אלה -העד מסר
בהמשך עדותו כי לא ראה כל סטירה של הנאשם כלפי עצור סיני או הכאתו של
עצור אחר בראשו או בישבנו ,או טלטול בפניו של עצור סיני -העד מסר בהמשך
עדותו כי רכז האכיפה של משרד הפנים אינו לבדו בחדר ,יושבים עימו אנשים
אחרים כגון אנשי חוק - :שוטרים ממשטרת ההגירה וכל הפעילות יכולה
להימשך עד השעות הקטנות של הלילה.

ד(

העד בהמשך חקירתו הנגדית הבהיר כי הנאשם חקר בשפה העברית את
העובדים הזרים במתקן ולא הועמד לרשותו מתורגמן .לגרסתו "צ'פחה" הינה
נגיעה בפנים ולא סטירה .העד אמר כי נטל חלק בברור אצל סגן מנהל יחידת
האכיפה מר אדלשטיין ,שלגביו הוגש נ 3/והעד אישרר את תוכנו ובהמשך
בחקירתו הנגדית העד אישר כי במהלך גביית עדותו הפך לחשוד והחוקר החל
לחוקרו תחת אזהרה ,כאשר בסיומה של עדותו בפנינו מסר לבית הדין כי
התרשם כי עד התביעה גרטי ,ליבו כבד על הנאשם.

מר שמואל הושע
א( העד החל למלא תפקיד של רכז אכיפה ביח' צפון ,וערך כמו עובדים אחרים
במעמדו שימועים לעובדים זרים יחד עם הנאשם שהיה לדברי העד ,גם ממונה
ביקורת גבולות.
ב(

שמענו מהעד כי באותם מקרים בהם היה שותף לעריכת שימועים עם הנאשם,
בעת עובד זר לא היה מוסר פרטי זיהוי – "היו מצבים שבהם שחר התנהג
באלימות כלפי עובד" )פרוטוקול עמ'  47שורה  ,(3ובהמשך עדותו מסר העד על
אירוע נוסף בו נכח במהלך מעצרו של עובד זר ע"י משטרת ישראל ,העד הבחין
כי הנאשם "בא ובעט בו בתחת" )פרוטוקול עמ'  47שורה  (18כאשר לא היה כל
צורך ענייני באותה תגובה ,אשר לפי מיטב זכרונו ,הופנתה כלפי פועל סיני.
ולגבי דרכו של הנאשם לשם השגת שיתוף פעולה בשימוע ,העד העיד בפנינו- :
"עצור שלא שיתף פעולה ,הוא נהג לטלטל אותו ,פשוט לרכון עליו ,לתפוס
אותו ,ואף סטר מספר פעמים לעצור" )פרוטוקול עמ'  ,48שורות .(11-12

ג(

העד העיד בפנינו על אשר דווח לו על דרכו האלימה של הנאשם בשימועים מפיו
של עד התביעה מר שרון ברגר .ולגבי סיום דרכו ,כאמור של הנאשם ,שמענו מפי
העד" - :ראיתי אותו עוד פעם אחת סוטר לעובד סיני בזמן השימוע ,לאחר מכן
זה הפסיק כליל" )פרוטוקול עמ'  49שורות  .(17-18ועוד שמענו בהמשך עדותו
הראשית כי הנאשם לאחר פתיחת החקירה ביקשו "לעגל פינות" כפי שביקש
משרון ברגר והעביר לבית הדין את תחושת האיום בה חש לנוכח מעמדו הבכיר
יותר של הנאשם ובשל כך חשש לדווח לממונים על מעשיו .ולשאלת בית הדין
הבהיר העד כי במועדו של התובענה לא הונחלו עדיין ביחידה נהלים בדבר דרכי
עריכת השימועים.

ד(

לעניינו של האישום השני שמענו מפי העד ,כי עם תחילת תפקידו התרשם כי
רכב מסוג  Imprezaהעומד לרשות הנאשם ,הבחין כי מצוי בו כסא של ילד וכן
גלשן ,ובאחד המועדים נטל את הרכב מביתו של הנאשם לצורך ביצוע תפקידו
ולגבי נסיעותיו הפרטיות של הנאשם העיד בפנינו" - :פעם אחת לקחנו את הבת
שלו מהמעון הביתה .אני נסעתי איתו ויכול להיות שהוא לקח אותי הביתה"
)פרוטוקול עמ'  ,54שורות .(1-2
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ה( בחקירתו הנגדית העד עומת עם תוכן עדותו בנש"מ ודו"ח בירור פנימי שערך
בנדון סגן מנהל היחידה ,אשר הוגש על פי החלטתו של בית הדין וסומן כנ– 4/
העד אישר בחקירתו כי היה עד לאירועים בהם הופעל כוח סביר נגד עובדים
זרים מצידם של שוטרים ובאירוע שנתרחש ברמת השרון ,נתבקש לסייע
בתפיסתה של עובדת זרה ממוצא אסיאתי "אחזתי בה ,יכול להיות בזרוע"
)פרוטוקול עמ'  ,57שורה  .(16העד לא אישר כי באירוע היה יותר משוטר אחד.
ו(

בהמשכה של חקירתו הנגדית העד התכחש לאמיתות חתימתו ,על גבי דו"ח
פעילות מיום  24.8.04שהוגש כמוצג מטעם ההגנה וסומן על ידנו כ-נ – 5/העד
אישר בהמשך חקירתו הנגדית כי עשה שימוש חד פעמי ברכב איגום לצרכים
פרטיים ונחקר על כך כחשוד ,וכן אישר כי החנה רכב כאמור ליד ביתו.
ואולם דחה את סברת ההגנה כי לימד נהיגה ברכבו הפרטי ,הגם שאותו רכב
נשא פרסומת להוראת נהיגה ואשר צילומו הוגש וסומן על ידנו כ-נ.6/

ז(

העד אישר בהמשך חקירתו הנגדית כי יחסיו עם מנהל היחידה והנאשם היו
עכורים וראה בהם אנשי שררה ,וכי מסר בבית הדין גרסת אמת בנוגע לדרכו
האלימה של הנאשם כלפי עצורים ,גם אם הוסיף פרטים על עדותו כפי שנמסרה
בנש"מ כי לא דיווח על כך בדו"חות הפעילות היומיים בשל חששו כי יבולע לו,
ויפוטר ,וכן לא שינה בעדותו בפנינו לגבי הפריטים שראה ברכבו של הנאשם,
המצביעים על שימוש לצרכים פרטיים.

ח( בשלהי חקירתו הנגדית ,הגישה ההגנה את עדותו בנש"מ אשר סומנה על ידינו
כ-נ.7/
ב .מוצגים
במהלכה של פרשתה הגישה התביעה מספר מוצגים שסימונם הובא לעיל ,נביא להלן את
תמציתם של אותם מוצגים ברי ההשפעה על הכרעת דיננו.
(1

ת – 1/תמליל שיחה
א( תמליל שיחת טלפון בין עד התביעה אסף גרטי ובין הנאשם שתומלל על ידי
"חבר" שירותי ועידה .התמליל בראשיתו נסב על נסיעותיו הפרטיות של הנאשם
ועל היחסים הבינאישיים בין הצדדים.
ב(

בהמשכה של השיחה עד התביעה אסף גרטי ,באותו תמליל ,מעביר לנאשם את
תחושת ההתנכלות שבה הוא חש בתוך יחידת האכיפה.

ג(

לגבי פרטיו של האישום השני ,הנאשם במהלך אותה שיחה שהוקלטה ותומללה
מוסר:
"עוד לא הייתי בבריכה השנה ,הייתי בים ,אני יכול להגיד לך".
)שם בעמ' .(4
ובהמשכה של אותה שיחה מוקלטת מבהיר אסף גרטי כי הוא התקשר לנאשם
מהטלפון הפרטי בביתו ומוסר לנאשם כי פיטוריו בוטלו ,ועוד מוסר העד באותו
תמליל כי אין לו דבר אישי כנגד הנאשם.

ד(

לגבי פרטיו של האישום הראשון ,בעניין נקיטת אלימות כנגד העובדים הזרים,
לשאלתו של הנאשם אם יש לעד דבר אישי נגדו ,משיב אותו העד" :לא ,ממש
לא" )שם בעמ'  .(6ובהמשך התמלול נסב על השפלות שננקטו לכאורה מצד
השוטרים כנגד אותם עובדים זרים וכי היו עובדים בקרב אותה היחידה שעודדו
למעשי אלימות את אותם השוטרים ,לגישתו של העד באותו תמליל אותם
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עובדים אף התנכלו לו עד כדי פיטוריו שבוטלו כאמור ,כאשר הנאשם בהמשכו
של התמליל מוסר כי אין הוא רוצה להיכנס לסוגיית אלימותם של השוטרים
"כי לא מעניין אותי מהם" )שם בעמ' .(7
(2

(3

ת – 2/אמרת נאשם ראשונה
א( אמרתו הראשונה של הנאשם נגבתה בתאריך  16.7.03בידי חוקר נש"מ יניב
גלעדי .האמרה נגבתה לאחר אזהרה .הנאשם באמרתו סוקר את מסלול
העסקתו בשירות הציבורי משנת  '94עד לאוקטובר  ,2002מועד שבו מונה כרכז
אכיפה בצפון וכממלא מקומו של מנהל היחידה.
ב(

ובהמשך חקירתו הנאשם מסר כי במועד גביית אמרתו אין הוא מקבל אחזקת
רכב ,נשאר מספר שאלות לגבי הדרך והשיטה שבאמצעותן נקלט לשירות
הציבורי .לגבי שימושו ברכב היחידה הנאשם מסר באמרתו כי "לעיתים,
כשאני חוזר מהעבודה אני מביא את בתי מהגן ברכב היחידה ,לעיתים אני
עובר דרך ביתה של אמי בקרית ביאליק כשאני חוזר מהעבודה" )שם בעמ' ,3
שורות  ,(1-4ובהמשך חקירתו הנאשם מסר באמרתו על אירוע נוסף ,חד פעמי,
בו הביא את אמו לביתה לאחר ניתוח בשיניה .ולגבי שאלתו של החוקר ,האם
היה ברכב היחידה בים ,לאחר שעומת עם השיחה שניהל עם אסף גרטי ,גרסת
הנאשם בחקירתו הייתה "אמרתי זאת סתם ,ולמעשה לא נסעתי לים עם רכב
המשרד" )שם בעמ'  ,3שורות .(13-14

ג(

ובהמשך האמרה הנאשם מסר פרטים לגבי דרך טיפולו בצווי משמורת והיחס
האוהד והמתחשב שהעניק למי שנשללה חירותו .הנאשם הכחיש בהמשך
האמרה כי רכב היחידה חנה ליד ביתו בלילה ,הגם שלמחרת הגיע לדבריו עימו
לבית משפט ,ובהמשך שמענו מפיו כי בשיחתו עם הממונה עליו מסר לו בהומור
כי נסע לים ולא לבריכה ,ואולם לא פירט בפניו באיזה רכב מדובר.

ד(

הנאשם נשאל על שימושים ברכב היחידה לצרכים פרטיים ומסר כי לדוגמא על
אירוע של פיקניק אליו הגיע עם רכבו הפרטי .לגבי אירוע נוסף שעליו נשאל לגבי
נסיעה פרטית ב 24.6.03 -בסוברו אימרפזה ,לא עלה בידי הנאשם להיזכר
באירוע שלגביו נחשד .ובשלהי אמרתו הנאשם הביע תמיהה על דרכו של אסף
גרטי ולגבי מניעיו ליחס לו מעשים נעדרי בסיס ,אשר ראה "צל הרים כהרים"
)שם בעמ'  ,8שורה .(4

ת – 3/אמרת נאשם נוספת
א( אמרתו של הנאשם נגבתה ע"י חוקר נש"ם בתאריך ה 7.8.03 -תחת אזהרה.
הנאשם חוזר גם באמרתו זו על כך שבמהלך עבודתו המשותפת עם שוטרי
משטרת ההגירה הוא לא הפעיל כוח ,כי השוטרים הם אלה שתפסו עובדים
שברחו בעת אכיפת המעצר ,ובהמשכה של אותה אמרה הנאשם אישר כי
אושרה לו אחזקת רכב מה 1.10.03 -ואולם הוא לא ביצע ברכב היחידה נסיעות
פרטיות ,ובשעה שעשה שימוש לעיתים נדירות ברכב לנסיעות פרטיות ,הוא לא
ידע שיקבל אחזקת רכב באופן רטרואקטיבי ולגבי מסמך בנדון שהוצג בפניו
במהלך החקירה ,גרסתו הייתה שהוא לא ראהו קודם לכן.
ב(

ולעניין שימוש בכוח ,פרט לנגיעה בגבם של עצורים ,הוא לא הפעיל כל אלימות
למעט מה שכונה על ידו" :סחבקיות" )שם בעמ'  4שורה  (15וכן הוסיף כי לא
היה עד להפעלת כוח מצידם של רכזים אחרים.
ועוד מסר באמרתו כי לא היה מודע להוראות התכ"ם בכל הנוגע לשימוש ברכב
ממשלתי לא צמוד ואיסור החנייתו ליד ביתו ,פרט לנסיבות שמצדיקות זאת,
ובנוסף לא היה מודע להנחיה שקצבה את מידת השימוש באותו רכב איגום
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לצורכי מילוי תפקידו.
ג(

ובשלהי אמרתו הנאשם מסר על דבר הלחץ שהוא נתון בו בעטיה של החקירה.

 . 6פרשת ההגנה
א .עדויות
(1

עדות הנאשם
א( הנאשם העיד בפנינו כעד הגנה ראשון .הנאשם תיאר בפנינו בראשית עדותו את
מהות תפקידו כרכז אכיפה ,כאשר בתקופות שבהן נעדר ראש הענף מתפקידו,
מילא את מקומו.
ב(

במהלך עדותו הראשית הגישה ההגנה אסופה של פרוטוקולים לגבי שימועים
שערך הנאשם לשוהים הבלתי חוקיים שסומנו על ידנו כ-נ ,8/כן תיאר בפנינו
הנאשם את הפרטים שנרשמו באותם המסמכים ,לרבות בעיות רפואיות ,בעיות
כספיות שהיו לאותם שוהים בלתי חוקיים .כן מסר לבית הדין בדבר קשיי
השפה שאליה נחשף במהלך ביצוע שימועים לשוהים תאילנדים וסיניים ,כאשר
מסמכים של דוגמאות לבקשות שונות שהגישו אותם שוהים הוגשו לבית הדין
וסומנו על ידנו כ-נ .9/בהמשך קיבלנו פרטים על סביבת העבודה שבה בוצעו
השימועים שבה שרר רעש ,נשמעו צעקות – נסיבות שלא הקלו על ביצוע
השימועים בצורה סדורה ורגועה ,כאשר בשעה שהנאשם ואחרים נתלוו לצוותי
המשטרה מולא דוח פעילות שדוגמא אחת ממנו הוגשה לבית הדין וסומנה על
ידנו כ-נ.10/

ג(

בהמשך עדותו הנאשם תיאר בפנינו את המשימות של רכב האיגום שהופקד
בידי היחידה ואת דבר החנייתו ליד ביתו לאחר פיזור הרכזים ובהמשך אותה
עדות הוגש לבית הדין מוצג ההגנה נ 11/בנוגע לישיבת תיאום ורענון נהלים
בדבר השימוש ברכב.

ד(

ולגבי השימוש ברכב האיגום לצרכים פרטיים הנאשם העיד בפנינו כי במקרים
בודדים בדרכו חזרה מהעבודה עבר דרך הגן של בתו שמצוי ליד ביתו ונטלה
מאותו הגן לאחר שהרכזים פוזרו לביתם ,כאשר מספר הפעמים שבהם נטל את
ביתו מהגן לא עלו על שלוש ,ולגבי הסעתה של אמו ,היה אירוע בודד שבו לאחר
ניתוח חניכיים ,לנוכח מצבה הרפואי הוא לקחה לביתה ואולם הוא לא נסע
לבקר את אמו בביקורים שגרתיים ברכב היחידה וכי דבריו לאסף גרטי כי לא
נסע לים אלא "נסעתי לבריכה" )פרוטוקול עמ'  77שורה  (23דברים אלה נמסרו
בצחוק ,גם לנוכח הערכתו כי עד התביעה גרטי מקליט אותו ואולם הוא עמד
בעדותו בפנינו על כך כי לא עשה כל שימוש ברכב לצורך נסיעה לים.

ה( הנאשם אך הבהיר בעדותו לבית הדין כי במועדיה של התובענה היחידה הייתה
בתהליך של הקמה ,נהלי העבודה שבה לא היו ברורים וסדורים והם גובשו
"תוך כדי תנועה" )פרוטוקול עמ'  77שורה  .(2ובהמשך מסר כי רק בתלוש
השכר של חודש אוגוסט  2003היה מודע ליסוד של תשלום אחזקת רכב ,הגם
שזו שולמה לו באופן רטרואקטיבי מחודש אפריל של אותה השנה.
ו(

ההגנה חזרה לאישום הראשון בדבר השימוש בכוח כנגד השוהים הבלתי
חוקיים – הנאשם התייחס לעדותם של עדי התביעה בנדון ,זו של העד ברגר
שרון וזו של שמואל הושע .גישתו כלפי עדותם בפנינו הייתה" :לא נכון ,לא היה
ולא נברא" )פרוטוקול עמ'  79שורה  .(11בעדות נמסר לבית הדין ,כי מערכת
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ז(

יחסיו עם העד הושע יהושע הייתה מערכת יחסים עכורה .גם אם הליך ביצוע
השימועים לא היה הליך סטרילי ,הנאשם הכחיש כל מגע פיזי מעבר להסבת
תשומת לב או נגיעה בכתף ,הוא לא סטר על פניהם ,לא בעט בגופם ובמיוחד
כששוטרים נכחו במהלכם של אותם השימועים ועוד שמענו מפי הנאשם כי
עדותו של שרון ברגר לרבות טענתו כי ביקשו שלא להרביץ לעצורים ,אין בה
שמץ של אמת.
בחקירתו הנגדית הנאשם עמד על גרסתו כי לא עשה כל שימוש בכוח כנגד
העצורים ,גם אם תפקידיו לא הוגדרו במדויק לנוכח תאריך הקמתה של
היחידה .שמענו פרטים על סיועו לכוחות המשטרה ,עת יצאו הם לשטח לאכוף
את הדין כלפי השוהים הבלתי חוקיים וכן הוסיף פרטים על הסביבה הקשה
שבה בוצעו השימועים ,כאשר מעצרם של השוהים הבלתי חוקיים לעולם לא
נעשה באופן עצמאי אלא בסיועה של משטרת ישראל.

ח( בהמשך חקירתו הנגדית של הנאשם הוא המשיך לעמוד על דעתו בפנינו כי גם
באותו אירוע שבו שוטרים הותקפו ע"י עובדים זרים הוא לא נטל חלק באותו
אירוע אלא הזעיק צוות משטרתי נוסף ,ובהמשך עדותו הוסיף שאם אלימות
הייתה מופעלת כלפיו ,אפשר שהיה מציין זאת בדו"ח האירוע וכן עמד על דעתו
גם בחקירתו הנגדית כי האירועים עליהם העיד עד התביעה הושע לא היו ולא
נבראו וכי אפשר שאותו עד בשל סידורי עבודה שנקבעו לגביו על ידו מסר את
אותה העדות ,שעה שהחליט להתלונן נגדו ,עימו חברו עדי תביעה נוספים :אסף
גרטי וברגר שרון.
ט( הנאשם בהמשך עדותו הבהיר לבית הדין כי אותה גישה "סחבקית" שעליה
העיד בפנינו לא כללה 'צ'פחות' ,לא היה בה כל יסוד של טלטול ואין לה כל
ביטוי בדוח האירועים כמו נ .8/הנאשם הבהיר לבית הדין כי מימוש תפקידו
ומטלותיו לא כלל שימוש בכוח כלשהו ,למעט נגיעות בכתף לצורך הסבת
תשומת לב" .הייתי מסיט את המבט שלהם באמצעות נגיעה קלה ואומר
סליחה באנגלית ,אבל לא נגיעה בפנים" )פרוטוקול עמ'  93שורות .(13-14
י(

ובהמשך חקירתו הנגדית של הנאשם הוא עמד על דעתו בפנינו כי גם באותו
אירוע שבו נתקפו שוטרים על ידי עובדים זרים מסין הוא לא נטל חלק באירוע,
אלא הזעיק צוות משטרתי נוסף .נוד הוסיף הנאשם בהמשך עדותו כי אפשר
שאם אלימות מופעלת כלפיו ,היה מציין זאת בדו"ח האירוע.
ובהמשך חקירתו הנאשם הבהיר עת נתבקש התייחס לעדותו בפנינו של עד
התביעה מר שמואל הושע בפנינו "לא היה ולא נברא" )פרוטוקול עמ'  19שורה
 (11וכי אפשר שאותו עד בשל סידורי עבודה שלא נראו כך בעיניו או הפעלת
סמכות ניהולית אחרת ,החליט להתלונן כאמור כנגדו ,יחד עם אסף גרטי ועמי
ברגר – וכי מעשיו לא חרגו מאותה התנהגות מסתחבקת שלא כללה "צ'פחות"
ועליה העיד בחקירתו הראשית שלא היה בה כל יסוד של טלטול ולאותה
התנהגות לא היה כל ביטוי בדו"ח האירוע כמו נ ,8/ובהמשך שמענו מפי הנאשם
כי אם השימוע לא כלל שימוש בכוח בנסיבות כל שהן ,למעט נגיעות בכתף,
אולם לא נגיעות בפנים "הייתי מסיט את המבט שלהם באמצעות נגיעה קלה
ואומר סליחה באנגלית אבל לא נגיעה בפנים" )פרוטוקול עמ'  93שורות .(14-13

יא( כאשר בהמשכה של החקירה הנגדית הנאשם חזר בפנינו על גרסתו כי ייחוס
מעשי אלימות במהלך מילוי תפקידו ,כפי שנטען נגדו על ידי עדי התביעה" ,לא
היה ולא נברא") .פרוטוקול עמוד  93שורה .(27
יב( בעניין השימוש והחנייתו של רכב איגום ,הנאשם הדגיש בחקירתו הנגדית כי
בשעה שנקלט ביחידת האכיפה לא הודע לו על נוהל בנדון ,שהיה בתהליך של
התהוות ,אליו נחשף מאוחר יותר בחודש אוגוסט  ,2003ולאחר מועד זה החנה
רכבו רק אם הנסיבות שהיו קשורות בתפקידו חייבו זאת ,לרוב אם חזר לביתו
לאחר השעה שבע ,או שנדרש לעבודת לילה .וכן חזר בעדותו ,כי לקח את בתו
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מגנה בין שלוש לארבע פעמים ,ואולם לא בתדירות גבוהה יותר .לאימו לא נסע
עם רכב האיגום במיוחד ,אלא תוך כדי מילוי משימותיו ,וכי באופן חד פעמי
הסיע את אימו לאחר ניתוח חניכיים.
יג( הנאשם בחקירתו הנגדית עמד על גרסתו כי היה מודע לכך שעד התביעה אסף
גרטי מקליטו ,בשל כך מסר "בצחוק" על נסיעה לים ,לנוכח תמימותו דאז ,אזי
לא העריך כי הדברים יובילו להליך שבפנינו ,ואולם ברכבו כלל לא היה גלשן או
חול ים.
(2

רס"ב קובי תורג'מן
א( העד במועדיה הרלוונטיים של התובענה מילא תפקיד של רכז מודיעין כאמור
במשטרת ישראל.

(3

ב(

העד נטל חלק בשימועים שערך הנאשם ולגבי דרכו בהם העיד בפנינו "מעולם
לא ראיתי את שחר או איש כל שהוא שמרביץ") .פרוטוקול עמוד  101שורה
.(10

ג(

בחקירתו הנגדית עלה כי היו מפגשים תדירים עם הנאשם ורכזי אכיפה אחרים,
ובהמשך תיאר בפנינו את אווירת הלחץ שהייתה קיימת במקום ביצוע
השימועים ,וכי לא חש בלחצו של הנאשם ,וכי נהג כנדרש במהלך ביצועם של
שימועים ,תוך הקראת זכויות לעצורים ואם העד היה נוכח בעת הפעלתה של
אלימות הוא היה מדווח על כך ,לרבות אם הנאשם היה נוקט בה.

מר ג'מיל שרוף – משטרת ההגירה
א( העד במועדיה הרלוונטיים של התובענה מילא תפקיד של סגן קצין ביחידת
ההגירה ,ולגבי פרטיו של האישום הראשון העיד בפנינו:
"לא ראיתי ששחר לוי מרביץ לזרים") .פרוטוקול עמוד  104שורה  .(15הגם
שהעד נטל חלק בתדירות גבוהה בעת עריכתם של שימועים ,אולם לא באופן
רצוף.
ב(

(4

בחקירתו הנגדית העד העיד בפנינו כי אם הייתה ננקטת אלימות במהלך
השימועים על ידי הנאשם ,הוא היה מדווח על כך על ידי נציגיו שבחדר
השימועים ,וכי אם היה שימוש בכח הוא היה ננקט בעת פעולת המעצר על ידי
שוטרי ההגירה אם הייתה התנגדות לו .אחת בשעה שנכנס לחדר השימועים,
העד לא הבחין בכל קשר פיזי שהנאשם יצר עם עצור במהלך ביצוע השימועים.

רס"ל צחי אלמני – ממשטרת ההגירה
א( העד מילא בשנת  2003תפקיד של סייר במשטרת ההגירה ונכח בשימועים
שנערכו בנמל חיפה ,ולגבי דרכו של הנאשם בעת ביצוע השימועים העד העיד
בפנינו" :מעולם לא ראיתי את שחר מבצע אקט של אלימות נגד עובדים זרים,
אם הייתי רואה המפקד שלי היה יודע מזה כי הייתי מדווח על כך בכתב".
)פרוטוקול עמוד  107שורות .(1-2
במהלך עדותו ההגנה הגישה דו"ח פעולה מיום  ,24.8.04הנסב על דרך אחיזתה
באמצעות חגורה של עובדת זרה ,על ידי עד התביעה מר הושע ,לשם מימוש
מעצרה ,אשר סומן על ידנו כנ.12/
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ב(

(5

מחקירתו הנגדית למדנו כי העד לא ראה את המעשה הנ"ל דבר חריג כי כ50%-
מזמנו נכח בשימועים בהם היו מצבים של היעדר שיתוף פעולה ואולם לא היה
עד לצעדי אלימות מצידו של הנאשם.

רפ"ק יפה אמיר – קצינת חקירות
א( העדה ,קצינת חקירות במשטרת ההגירה מעולם לא ראתה את הנאשם כמי
שנקט באלימות ,הגם שתדירות נוכחותה באולם השימועים הייתה נמוכה ,וכן
לא קיבלה כל תלונה על התנהגות אלימה מצידו של הנאשם.
ב(

(6

בחקירתה הנגדית ,העדה עמדה על דעתה כי השימועים בוצעו בצורה נאותה,
לגישתה חיבוקו של עובד זר אפשרי "אם הוא מתעלף" )פרוטוקול עמ' 111
שורה .(12

רס"ל דנה חתן – שוטרת
א( העדה ,שוטרת במחלקת ההגירה בחיפה.

(7

ב(

שמענו מפי העדה כי נכחה בחדר השימועים ,ואולם לא הבחינה בכל מעשה
אלימות מצידו של הנאשם בעת ביצוע השימועים ,במשמרות הרבות אותן עשו
יחדיו.

ג(

בחקירתה הנגדית העדה עמדה על כך שהשימועים לא מומשו בשטח ,אלא
באולם השימועים .מטבע הדברים לא נכחה בכולם ,וחשה כי רק השוטרים היו
נתונים בלחץ ,ולגבי האפשרות כי נוצר קשר פיזי כלשהו בין הנאשם ונתין זר
השיבה – "לא מילולית ולא פיזית" )פרוטוקול עמ'  113שורה .(25

סנ"צ חכרוש ג'מאל – קצין משטרה
א( במועדיה הרלוונטיים של התובענה העד מילא תפקיד של מפקד משטרת
ההגירה צפון.
ב(

בעדותו הראשית שמענו מפי קצין המשטרה ,כי לא היה עד לכל מעשה אלימות
מצידו של הנאשם ,הגם שנוכחותו באולם השימועים הייתה מזדמנת ועוד מסר
העד כי לא קיבל תלונות על כל מעשה אלימות כנגד הנאשם.

ג(

בחקירתו הנגדית העד אישר כי נכח בשימועים בודדים בחקירות ,אולם זכר את
הנאשם כמי שביצעם ללא רבב של אלימות ,ולא הבחין בנאשם כמי שיוצר קשר
פיזי עם העצורים ,על פי מיטב זכרונו של העד לא היו טונים גבוהים בשימועים,
ולגבי שאלת הסנגור על הפעלת כוח במהלך שימוע השיב העד" :סמכות
להשתמש בכוח אם נלווית למעצר ,מוקנית לשוטר במשטרת ישראל"
)פרוטוקול עמ'  116שורה .(8

ב .מוצגים
במהלך שמיעתו של התיק ,ההגנה הגישה לבית הדין מוצגים מטעמה שסימונם הובאו
לעיל .נציג להלן את תמציתם של אותם מוצגים ברי השלכה על הכרעת דיננו-:
(1

נ – 1/שמות וטלפונים של שוטרי משטרת ההגירה
מכתב פנימי מטעמו של מר יוסי בן נעים ,סגן מנהל יחידת האכיפה ,מיום ,5.8.03
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המופנה לחוקר יניב גלעדי ,ובו המלצה לזימונם של שוטרים מסוימים לחקירה ודרכי
הקשר עימם ,וזאת לנוכח החשד לפיו רכזי אכיפה נטלו חלק בהפעלת אלימות כלפי
העובדים הזרים.
(2

נ – 3/דו"ח בירור
דו"ח בירור מאפריל  2003הנעשה לעד התביעה שרון ברגר ,בו נשאל בין השאר אם
נכח באירוע של הכאת עובד והשיב על כך "שלא" ,והוסיף כי נהג למלא דו"ח פעילות
יומי.

(3

נ – 4/דו"ח בירור עם עד תביעה שמואל הושע
דו"ח בירור מאפריל  ,2003שנערך בין מר יוסי אדלשטיין ועד התביעה שמואל הושע,
ובו נשאל לגבי הכאתם של עצורים ,ומסר על הפעלת כוח סביר מצידם של השוטרים
לאכיפת מעצר ,כי נפגע בפניו ,כן הבחין במקרים בהם שוטר סטר לעצור.

(4

נ – 7/הודעתו של הושע שמואל
א( עדותו של עד התביעה מר הושע שמואל שנגבתה תחת אזהרה על ידי חוקר
נש"מ יניב גלעדי ביום  ,17.7.03שבה העיד לגבי האישום הראשון:
"ראיתי את שחר לוי פעם או פעמיים שהכה עובד פליק בראש או בתחת" )שם
בעמ'  1שורות  (21 – 20וכן עלה מהעדות כי האירוע נתרחש לפני כחודש.

ב(

ולגבי האישום השני מסר עד התביעה בהודעתו "שמעתי שיש לעיתים נסיעות
פרטיות ,מטבע הדברים מי שמחזיק ברכבים הותיקים יותר ביחידה ,שחר
לוי" )שם עמ'  2שורות .(24 – 23

(5

נ – 8/פרוטוקול שמיעת טענות של שוהים בלתי חוקיים
אסופת פרוטוקולים שערך הנאשם לשוהים בלתי חוקיים מלאומים שונים
המשתרעים על פני התקופה שבין ספטמבר  2004וסוף פברואר  ,2005ובהם המלצה
לאחזקה במשמורת עד להרחקה ,וציין העובדה כי איש מאותם שוהים לא התנגד
למעצר.

(6

נ – 10/דו"חות פעילות יומיים
דוגמת יום פעילות יומי מיום  ,31.3.03שהעביר הנאשם יחד עם עד תביעה אסף גרטי,
בו דו"ח על פעולת מעצר יזומה בה "לא נרשמו אירועים חריגים".

(7

נ – 11/סיכום ישיבה מיום 26.6.03
סיכום ישיבה מיום  26.6.03בראשות מנהל מינהל האוכלוסין ,סגנו ורכזי אכיפה.
בישיבה נדונו נושאים ארגוניים שונים ובו מסר עד התביעה אסף גרטי "הלה ציין כי
מאז הגיעו ליחידה ,נראה כי הצוותים המשולבים השתפרו באופן התייחסותם
לזרים ואלה מפגינים כבוד ואורך רוח לזרים".

 . 7דיון
פתח דבר
בפרקיה הקודמים של הכרעת דיננו פרסנו את ראיות התביעה וההגנה ,לגבי דפוס ההתנהגות
המיוחס לנאשם ככל הנוגע לנקיטתה של אלימות במהלך ביצוע השימועים לשוהים בלתי
חוקיים או בעת סיוע במשטרת ישראל באכיפת מעצר ,במהלך מילוי תפקידו ביחידת האכיפה
בצפון ,ולדרכי השימוש והחנייתו של רכב איגום.
בחלק זה של הכרעת דין זו בחרנו לילך תחילה בהצגת המסגרת הנורמטיבית שתוחמת את
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מסכת ההתנהגות הכוללת שבה הואשם הנאשם בכתב תובענה.
 . 8המסגרת הנורמטיבית
א .למהותן של עבירות המשמעת
הנאשם הואשם על ידי התביעה בשלוש עבירות משמעת לפי סעיף  17לחוק:
) (1עשה מעשה או התנהג באופן שפגע במשמעת שירות המדינה.
) (2לא קיים את המוטל עליו כעובד מדינה על פי נוהג ,חוק או תקנה ,או
הוראה כללית או מיוחדת שניתנו לו בהן ,או התרשל בקיום המוטל
עליו כאמור.
) (3התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד המדינה ,או
התנהג התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו או בשמו הטוב של שירות
המדינה.
בית הדין מבקש להעיר ,כי דרך זו של הגדרת יסודות העבירה יש בה מן הייחודיות של
דיני המשמעת ,לעומת דיני העונשין ,המגדירים בפרוטרוט את רכיביה של כל עבירה .לא
כך נוהג הדין המשמעתי ,לנוכח הקושי לאתר ולציין בחוק את כל המעשים ,המחדלים
וצורת ההתנהגות של עובדי הציבור ,שיש בהם משום עבירה .לכן ,בחר המחוקק לילך
בדרך בה ניסח את הסעיף המגדיר את עבירות המשמעת בצורה רחבה.
ב .בחינת יסודות העבירה
(1

באשר להתנהגות הנוגעת ליסודות העבירה שמצויים בסעיף  (1)17לחוק ,לגבי אופי
ומהות הפגיעה במשמעת שירות המדינה ,נפסק לגבי מאפייניה ותכונותיה של אותה
התנהגות:
"לא אמצה כאן תיאור כל יסודותיו וסימני האפיון של המושג "משמעת" .יספיק
לצורך הנושא שבפנינו אם אומר כי המשמעת היא בעיקרה מערכת הנורמות,
הנהלים והנהגים ,המסדירה אופן פעולתה של מסגרת ארגונית בעלת מעמד מיוחד,
והקובעת סדריה ובכלל זה חובותיהם וסמכויותיהם של המשרתים בה ,בזיקתם זה
לזה ובזיקתם למסגרת עצמה.
קיום המשמעת – ביטויה בהתנהגות על פי המערכת המתוארת.
המשמעת נוהגת לא רק בגופים צבאיים ומעין-צבאיים אלא גם בגופים אחרים ,בין
שהוקמו על פי חיקוק ובין שקמו מתוך התארגנות מרצון ,אשר לאור ייעודיהם
וחובותיהם מצריכים דרך ארגון היררכית מיוחדת של הנמנים עליהם ,כולל הטלת
חיובים וכלים לאכיפתם .חובת הציות היא אמנם סימן היכר מובהק של המשמעת
אולם זו האחרונה איננה מתמצית בכך .חובת הציות אינה אלא אחד מן הביטויים
המוחשים לרעיון ,שהוא ממרכיבי היסוד של המשמעת ,היינו קבלת המרות;
מרכיב יסודי אחר היא החובה לנהוג בדרך מוגדרת ולפעול הצוותא חדא לשם ביצוע
הלכה למעשה של ייעודיה של מסגרת נתונה עליה הוחלה משמעת .מכאן שפגיעה
במשמעת אינה לובשת דווקא לבוש של המריית פיו של מי שמוסמך להורות; יכול
שהפגיעה תתבטא בדרך אחרת של סיכול פעולתה התקינה של המסגרת כולה ושל
הכלים ,החיוניים להמשך פעולה נאות) ".עש"מ  3/75אלפונסו דבוש נגד נציבות
שירות המדינה ,פורסם בפד לט) ,(1בעמוד .(231

(2

באשר להתנהגות ,הנוגעת ליסודות העבירה שמצויים בסעיף  (2)17לחוק ,זו נוגעת
להפרתם של הוראות התקשי"ר ,כללי האתיקה והוראות התכ"מ של מינהל הרכב
הממשלתי.
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א( פסקאות התקשי"ר
הנאשם הואשם בהפרתם של פסקאות תקשי"ר אלה-:
43.131
עובד אינו רשאי להשתמש ברכב ממשלתי או ברכב שכור על חשבון הממשלה,
אלא למטרת נסיעה בתפקיד .השימוש ברכב ממשלתי למטרות פרטיות מותר
רק לעובד שמחויב בזקיפת הטבה בגין השימוש ברכב.
43.132
נסיעה מן הבית אל מקום העבודה ולהיפך אינה נסיעה בתפקיד ,ואין עובד
רשאי לנסוע מן הבית למקום עבודתו או ממקום עבודתו הביתה על חשבון
הממשלה ,בין אם ברכב ממשלתי ובין אם ברכב שכור או פרטי ,למעט עובד
שמחויב בזקיפת הטבה בגין השימוש ברכב.
)על קצובת הנסיעה ראה פרק משנה .(28.3
43.133
בעל רכב שירות או רכב אישי רשאי לתבוע תשלום בעד נסיעות במכוניתו רק
באותן הנסיבות בהן עובד רשאי לנסוע על חשבון הממשלה.
43.134
נסיעה על חשבון הממשלה בניגוד להוראות דלעיל דינה כדין השגת תשלומים
מהממשלה על סמך הצהרה כוזבת.
ב(

כללי האתיקה
הנאשם הואשם בהפרתו של סעיף  3.01לכללי האתיקה החלים על עובדי מדינה
בו נקבע בפרק שדן בשמירת רכוש המדינה.
סעיף  3.01לכללי האתיקה של עובדי המדינה קובע:
") (1עובד המדינה חייב לשמור על רכוש המדינה מכל סוג שהוא הנמסר
לשימושו ,לטיפולו או השגחתו ועליו לנהוג בו על פי כלל החיסכון והיעילות"...
") (3עובד המדינה לא יעשה שימוש אחר ברכוש המדינה ,התכלית והייעוד
שנקבעו לו על ידי המדינה".

ג(

הוראות התכ"מ
הוראות התכ"מ הרלוונטיות שהיו בתוקף בתקופה הנדונה בפנינו ,קבעו
לעניינו-:
" 7.4.3.3.1רכב איגום ישמש לצרכים השוטפים של המשרד"
" 7.4.3.3.2רכב האיגום יחנה במגרש החניה של המשרד ,או כפי שאחראי
לתחבורה של המשרד יורה"
" 7.4.3.3.5האחראי לתחבורה של בסיס ההפעלה רשאי לאשר חניית רכב
איגום ליד ביתו של נוהג ,רק אם על הנוהג לנהוג ברכב בתפקיד אחרי השעה
 19:00או לפני ."06:30

(3

הנאשם הואשם גם בעבירה לפי סעיף  (3)17לחוק ,לגבי יסודותיה הדינמיים של
עבירה זו נפסק:
"התנהגות שאינה הולמת היא מושג בעל רקמה פתוחה ,וכך הוא צריך להישאר,
כדי שניתן יהיה להתאים אותו לנסיבות שונות ולזמנים משתנים .הגוף ,שהופקד
לשמור על התנהגות הולמת במקצוע מסוים או בארגון מסוים ,אמור לקבוע את
אמות המידה הראויות להתנהגות חברים באותו מקצוע או ארגון...
עם זאת ,יש לומר כי התנהגות שאינה הולמת ,אצל עובד רשות מקומית כמו אצל
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עובד מדינה ,ואצל עורך דין כמו אצל מהנדס ,מורכבת משני חלקים ,שלא תמיד
ניתן להפריד או אף להבחין ביניהם.
ראשית ,אפשר שהתנהגות תיחשב בלתי הולמת אף שאין לה שום יחוד למקצוע
מסוים או לארגון מסוים היא אינה הולמת משום שהיא שלילית ופסולה בכל
מקצוע או ארגון .היא סוטה באופן מהותי מכללי ההתנהגות של בן תרבות ,אותם
כללים המאפשרים לעובדים במקצוע או ארגון לקיים יחסי עבודה תקינים זה עם
זה ולמלא באופן תקין את תפקידם בחברה .זו התנהגות ששום ארגון או מקצוע אינו
יכול לסבול ,משום שאם היא תיהפך התנהגות מקובלת באותו ארגון או מקצוע,
יהיה בכך כדי להעכיר את האווירה ,לשבש את יחסי העבודה ,לערער את יחסי
האמון מצד הציבור או לחבל בדרך אחרת בתפקוד התקין של הארגון".
)ראה ער"מ  1351/95ליאון פינקלשטיין נגד התובע בבית הדין המקומי למשמעת,
פ"ד מט).(578 ,573 ,(5
ובמקום אחר אומר השופט זמיר )עש"מ  5246/99אהרון אהרוני ,נגד נציבות שירות
המדינה ,סעיף  4לפסק הדין(:
" ...התשובה היא שהתנהגות כזאת היא לא בהכרח התנהגות מיוחדת לעובד
המדינה ,או התנהגות בתפקיד מסוים בשירות המדינה .התנהגות יכולה להיות
בלתי הולמת ,במשמעות של סעיף  (3)17לחוק המשמעת ,גם אם אין בה ייחוד
למעמד של עובדי המדינה או לתפקיד של עובד מדינה זה או אחר .היא יכולה
להיות התנהגות פסולה מבחינתו של כל עובד בכל תפקיד".
כמובן" ,הציבור הנאור" ו"האדם הסביר" אינם אלא מטאפורות )ראה בג"צ ,14/86
לאור נגד המועצה לביקורת סרטים ומחזות פ"ד מא) ;434 ,421 (1בג"צ 2481/93
דיין נגד מחוז ירושלים )טרם פורסם( .הם מהווים פרסוניפיקציה של האיזון הראוי
בין ערכים ,העקרונות והאינטרסים הנאבקים על הבכורה.
בעריכתו של איזון זה ,יש להימנע מאידיאליזם שאין לו עיגון נורמטיבי .השופט
אינו שואף אל הנאצל והטהור ,שאינו בנמצא .הוא אינו מעמיד לנגד עיניו חברה
אידיאלית שאין לה קיום במציאות ושאינה ניתנת להשגה.
הוא אינו מתבסס על תפיסת האדם כמלאך...
השופט אינו משקף את התפיסות המעוותות הפושות בחברה .הוא אינו מציג לנגד
עיניו חברה חולה המדרדרת עצמה לפי תהום .הוא אינו מתבסס על תפיסת האדם
כזאב .אכן ,תפיסתו של בית המשפט היא מאוזנת .הוא פועל על פי "אמות המידה
שמכתיב השכל הישר" )השופט י .כהן בע"פ  763/77בריזה נגד מדינת ישראל ,פ"ד
לב) .(827 ,824 (2הוא מונע עצמו מתוצאות אבסורדיות )ראה ע"פ  ,794/77חייט נגד
מדינת ישראל ,פ"ד לב) (132 ,127 (2ומדריך עצמו על פי "מבחן מתקבל על הדעת"
)השופט לנדוי בע"פ  20/53הנ"ל ,בעמוד  .(853הוא לוקח בחשבון את המציאות
הקיימת ,אך הוא אינו רואה בה חזות הכל".
)בג"צ  ,7074/93סוויסה נגד היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד מח).(771 ,749 (2
אותה רקמה פתוחה שמאפיינת את העבירה ,מושפעת גם ממעמדו של עובד המדינה
בשירות הציבורי .ככל שמדובר בעובד בתפקיד בכיר יותר או רגיש ,נדרש ממנו
סטנדרט התנהגות גבוה יותר.
במהלך שמיעתו של התיק עלה ,כי בהיעדרו של מנהל היחידה ,הנאשם שימש בפועל
כממלא מקומו כאשר הנאשם עסק באכיפתם של דיני ההגירה לישראל בשיתוף עם
משטרת ישראל שהינו לגישתנו תפקיד רגיש.
גישה זו נגזרת מפסיקתו של בית המשפט העליון – לגבי עובדים בתפקידים בדרג
הניהולי או יחודי.
בית המשפט העליון בעש"מ  4123/95אור נגד מדינת ישראל פסק- :
"עובדי המדינה אף הם נבדלים זה מזה ,גם אם כולם כפופים לאותו דין ,יהיו אלה
חוקי המדינה או כללי המשמעת ,אין מקפידים עם כולם באותה מידה .ככל שעובד
המדינה נושא משרה רמה יותר ,שיש עמה אמון רב יותר וסמכויות חזקות יותר ,כך
יש מקום לדרוש ממנו שיקפיד יותר במילוי תפקידו על טוהר המידות ועל התנהגות
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הולמת .לעניין זה יש הבדל בין עובד בכיר ,הממונה על עובדים רבים ואמור לשמש
דוגמה להם ולציבור ,לבין עובד זוטר .יש מקום לצפות ולדרוש ממנהל כללי של
משרד ממשלתי יותר מאשר מצפים ודורשים מן המזכירה שלו ,כשם שיש מקום
להקפיד עם המפקח הכללי של המשטרה יותר מכפי שמקפידים עם שוטר מן
השורה") .פורסם בפ"ד מט).(191 ,184 ,(5
ולגבי טיבו של הפסול ,אשר יכול לאפיין את יסודות העבירה ,נפסק לפני כשנתיים:
"הגשת עבודת גמר לסיום לימודיו האקדמיים לתואר ראשון בחינוך בלא שכתב
עבודה זו – פגם ביושר וביושרה הנדרשים ממורה וממחנך .התנהגות זו אינה
הולמת עובד מדינה ובוודאי שאינה הולמת מורה בישראל שאמור לשמש דוגמא
ומופת לתלמידיו.
בהתנהגותו של המשיב טמונה חומרה נוספת ,בהתחשב בכך שהוכח כי שירות
המדינה השתתף במימון לימודיו לתואר ראשון בחינוך בשלוחת לטביה .נוכח מכלול
נסיבות העניין ,מבקשת אפוא המסקנה כי המשיב התנהג באופן שאינו הולם את
תפקידו ושעלול לפגוע בתדמיתו ובשמו הטוב של שירות המדינה") .עש"מ 689/05
בעניין מסור מופיד ,שניתן בתאריך  – 6.3.05טרם פורסם(.
בית הדין בבואו לצקת תוכן ל"התנהגות שאינה הולמת" או שיש בה כדי לפגוע
בתדמית השירות ,עליו ליתן ביטוי למושג של ההתנהגות ההולמת בעיני ה"ציבור
הנאור" ו"האדם הסביר" .אלה צריכים לשקף את הערכים והעקרונות ,אשר
מבוססים על יחסים שבין הפרט ,לבין השירות הציבורי.
ובאשר לזאת אומר כב' השופט ברק:
"בקביעת התוכן הקונקרטי של ההכללות המשמעתיות )התנהגות שאינה הולמת,
שיש בה כדי לפגוע בתדמית( נותן בית המשפט ביטוי לתפיסות יסוד ערכיות.
בעשותו כן ,עליו לבטא את שנראה כהתנהגות הולמת )או שאינה הולמת( בעיני
הציבור הנאור בישראל .עליו לקבוע את דבר קיומה של פגיעה בתדמית השירות
הציבורי מזווית הראייה של האדם הסביר האמון על תפיסות היסוד של משטרנו".
ג .היסוד הנפשי הדרוש בעבירות משמעת
השוני בתכלית הדין המשמעתי לעומת מטרתו של הדין הפלילי ,יצר גם שוני בסדרי הדין
ובדיני הראיות .לגבי היסוד הנפשי של העבירה ,בית המשפט העליון הביע דעתו וקבע כי,
יש מקום להבדיל בין היסוד הנפשי הדרוש בעבירה פלילית ,לבין עבירת משמעת של
התנהגות שאינה הולמת עובד מדינה ,ואולי אף עבירות משמעת נוספות:
"נראה לי כי לצורך קיום היסוד הנפשי בעבירת משמעת של התנהגות שאינה הולמת,
די בכך שעובד מדינה סביר )או ,לשון אחרת ,אדם מן הישוב( יכל היה ,בנסיבות העניין,
להיות מודע לטיב המעשה") .ראה לעניין זה ער"מ  ,6494/00בעניין דוד חזי ,פורסם בפ"ד
נ) (5בעמ' .(101
בעש"מ  6843/01יפתח בן דוד נציב שירות המדינה )פ"ד נו) (918 (2בית המשפט העליון
קבע כי ,לכאורה ניתן להרשיע בעבירות משמעת ,גם אם התקיים יסוד נפשי של רשלנות
בלבד.
ובעש"מ  6335/02בעניין עזר שוחט ,נפסק:
"ההנחה שהיסוד הנפשי הנדרש בעבירות משמעת בשירות המדינה זהה ליסוד הנפשי
הנדרש בדין הפלילי וכי באופן גורף יש לדרוש מחשבה פלילית לשם הרשעה בכל
עבירות משמעת ,אינה מובנת מאליה.
בפסיקתו של בית משפט זה ,כבר נאמר כי יתכן שיש מקום להקל בדרישת היסוד
הנפשי בדין המשמעתי לעומת היסוד הנפשי בדין הפלילי ואולם אף להסתפק ברשלנות
לעבירות משמעת מסוימות )ראו :עש"מ  5550/98גל-אור נגד מדינת ישראל ,פ"ד נג),(1
.(334 – 333 ,326
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על עיקריהן של ההלכות האמורות ,לגבי היסוד הנפשי ,חזר בית המשפט העליון בעש"מ
 3849/03בעניין מיכל אלבז ,שניתן ב .11.2.2004-בהקשר זה נפסק לאחרונה-:
"היסוד הנפשי הנדרש להרשעה בהליך המשמעתי ,נגזר בין היתר משאלת היחס שבין
הליך זה להליך הפלילי .הפסיקה התחבטה רבות בשאלה זו ,וקבעה כי הגם שרבות
משותף לשני ההליכים ,הרי שתכליות שונות עומדות בבסיסם:
"לא הרי הליך פלילי כהרי דיון משמעתי .התביעה הפלילית נועדה לקבוע אם הנאשם
עבר על החוק ואם הוא ראוי כי יטילו עליו את העונש הקבוע בחוק ,ואילו הדיון
המשמעתי לא נועד להעניש את ה'עבריין' ,כי אם לקבוע ,בראש ובראשונה ,אם הוא
עודנו ראוי לאמון אשר רחשו לו השלטונות והציבור לפני שנמתח עליו קו של חשד...
כללו של דבר :על בית הדין המשמעתי הוטל התפקיד לחקור ולדרוש בעת הצורך
במעשיהם של פקידי ציבור ולקבוע אם הם ראויים למשרה האחראית שהוטלה על
שכמם ,ואם הם מקיימים רמה נאותה של נימוסים ושל הליכות ,ביחסיהם אל
השלטונות המעסיקים אותם ואל הציבור הנזקק להם .השיפוט הפלילי אין עניינו בכל
כלל ,ואף העונשים – הסנקציות – שבית המשפט הפלילי ובית הדין המשמעתי
מוסמכים להטיל אינם זהים אלה לאלה" )השופט חשין בבג"ץ  13/57צמוקין נ' בית הדין
המשמעתי לעובדי מדינה ,פ"ד יא .(1957) 861 ,856
אבחנה זו פתחה את הדלת בפני הבדלת ההליך המשמעתי מההליך הפלילי גם באשר
ליסוד הנפשי אשר נדרש להרשעה בו .בעבירות משמעת מסוימות ,והן העבירות
הרלוונטיות לענייננו ,הסתפקה הפסיקה ביסוד נפשי של רשלנות ,והכל בהתחשב
בעבירה המיוחסת לעובד ובנסיבותיה .כדי שיתמלא היסוד הנפשי הנדרש ,די בכך
שעובד מדינה סביר היה בנסיבות העניין להיות מודע לטיב המעשה ולנסיבותיו.
)ראו עש"מ  5550/98גל-אור נ' מדינת ישראל ,פ"ד נג) ;((1999) 334-335 ,326 (1עש"מ
 6335/02שוחט נ' מדינת ישראל )טרם פורסם ;(8.1.03 ,עש"מ  6339/00מושקט נ' נציב
שירות המדינה )טרם פורסם ;(5.11.00 ,עש"מ  6843/01ב דוד נ' נציבות שירות המדינה,
פ"ד נו)) ;918 (2כפי שנפסק בעש"מ  5917/07נביל גרה נ' נציבות שירות המדינה ,ניתן ביום
ה' באלול התשס"ז.(19.8.07 ,
עם זאת ,בית הדין כבר פסק כי לצורך הרשעה בעבירת משמעת לפי סעיף  (2)17לחוק,
הנסבה על הפרת הוראות דין פליליות במהותן כמו עבירות התקיפה שבחוק העונשין
)אישום ראשון( ,היסוד הנפשי הדרוש לשם הוכחת עבירה ,יהא של מחשבה פלילית,
כמשמעה בסעיף  20לחוק העונשין.
ד .רמת ההוכחה הנדרשת
(1

בית הדין מוצא לנכון להתייחס לשאלת רמת ההוכחה הנדרשת בדין המשמעתי לגבי
ההתנהגות שבנשוא דיוננו.
בסוגיה זו קובע סעיף  11לחוק ,כי בכפוף לאמור בסעיף  7לחוק ,יהיו לבית הדין כל
הסמכויות הנתונות לוועדת חקירה ,לפי סעיפים  8עד  11ו–)27ב( לחוק ועדות
חקירה ,התשכ"ט – .1968
סעיף  8לחוק ועדות חקירה קובע:
א" .ועדת חקירה אינה כפופה לנהוג לפי סדרי הדין של בית משפט והיא רשאית
לקבל כל ראיה שהיא ,בכך דרך הנראית לה מועילה,ולקבוע סדרי חקירתם של
עדים ,והכל כשאין בחוק זה או בתקנות על פי הוראה אחרת.
ב .ועדת חקירה אינה כפופה לדיני הראיות שאין בחוק זה או בתקנות על פי הוראה
אחרת".
עם זאת ,חלה החובה על בית הדין ,כמו על כלל יחידות המינהל ,לפעול לפי כללי
הצדק הטבעי .עיקרון זה נקבע על ידי בית המשפט העליון ,מפי השופט ברנזון כבר
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מקדמת דנא:
"זכותו היסודית והבלתי מעורערת של כל עובד המדינה היא ,שבמלא בית הדין
המשמעתי את תפקידו ,לא ייפגע במאומה בעקרונות הצדק ,כפי שאלה הוגדרו
ונקבעו בדין ,ובתי המשפט יקפידו עם בית הדין הקפדה רבה ,שישמור על זכויות
יסוד אלה של העובדים העומדים לפניו לדין משמעתי .אבל מעבר לגבולותיהם,
המוגדרים היטב כאמור ,של עקרונו הצדק הטבעי ,לא יתערבו בתי המשפט בשיקול
דעתו ובסדרי דיונו של בית הדין המשמעתי ,כל עוד הוא ממלא תפקידו ואינו חורג
ממסגרת סמכויותיו כדין".
)עש"מ  1/66פסקל נגד היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד כ).(71 (3
ואכן ,לעניין מידת ההוכחה הראייתית ,הנדרשת על ידי בית הדין למשמעת ,קבע
השופט לוין בעש"מ  ,9/88אזוט נגד מדינת ישראל ,פ"ד מג):(867 ,(1
"חובה להקפיד על קיומו של איזון נאות בין הצורך בניהול הליכים מהירים ויעילים
מחד גיסא לבין שמירת כללים בסיסיים המבטיחים זכויותיו של עובד העומד לדין,
מאידך גיסא"...
בית המשפט העליון קבע כי ,בשל איזון זה ,אין לקבוע מסמרות לעניין מידת
ההוכחה הראייתית .ולפיכך מידת ההוכחה נדרשת עשויה להשתנות לפי רצינות
העניין השינוי במחלוקת .באותו הקשר ,קבע בית המשפט בפסק דין מאוחר יותר –
עש"מ  3725/91בכרך נגד מדינת ישראל )פ"ד מה) (401 ,(5שאין ליצור רמת הוכחה
מיוחדת לדין המשמעתי ,וכי רמת ההוכחה בדין המשמעתי דומה לזו שבדין הפלילי:
"לדידי ,די בשתי רמות ההוכחה הקיימות אצלנו והן ,שכנוע מעבר לספק סביר
מחד גיסא ,ומאזן הסתברויות מאידך גיסא .דיני נפשות נחשבים לחמורים יותר
בתוצאותיהם ,ונדרשת מידה גבוהה יותר של הוכחה מאשר מאזן הסתברויות בלבד.
הדין המשמעתי מצטרף מבחינה זו להליך הפלילי כי זו משמעותו לאשורה".
ובפסק דין נוסף נפסק בהקשרה של רמת ההוכחה הנדרשת:
"יחד עם זאת ,בדרך כלל ,נוהג בית הדין להחמיר עם עצמו לעניין מידת ההוכחה,
ומנחה עצמו שלא להרשיע בעבירות משמעת ,אלא אם הוכחה לפניו האשמה ברמת
ההוכחה המקובלת בדין הפלילי ,וגישתו זו כעקרון אף אושרה על ידינו .לפיכך ,אם
בדין הפלילי קבילה כראיה הודעה של עד שנמסרה מחוץ לכותלי בית המשפט,
כאמרת  -חוץ העומדת בתנאים הקבועים בסעיף  10א' לפקודת הראיות ,הרי
שהודעה זו קבילה בוודאי גם לצורכי הדין המשמעתי".
)עש"מ  7858/03ירדן יופה נגד מדינת ישראל ,ניתן בתאריך .(10.2.04
השופט קדמי ,בספרו "על ראיות" ,חלק שלישי ,מהדורה משולבת ומעודכנת,
התשכ"ט –  ,1999בעמ'  1340ובעמ'  ,1467דן בנושא זה:
"להרשעה בבית הדין למשמעת רמת וודאות שאינה מגעת אמנם לזו הנדרשת
בפלילים ,אך העולה על זו הנדרשת בהליך אזרחי".
(2

עמדת בית הדין ,שעל אף העובדה ,שאינו כפוף לדיני הראיות ,אך בשים לב ,שמדובר
באישום שעיקרו תקיפה ,עלינו לנקוט במשנה זהירות בבואנו לקבוע את אשמתו של
הנאשם .ואנו הולכים בנתיב שנסלל בעש"מ בכרך יופה הנ"ל.

 . 9סיכומי הצדדים
בית הדין הורה כי ,הצדדים יגישו את סיכומיהם בכתב ,ואכן התכבדנו בקבלתם של סיכומים
בכתב ,בהם הציגו הצדדים את גישתם לראיות שבאו בפנינו ואת תפיסתם וגישתם לגבי
הממצאים והמסקנות ,שראוי כי נסיק מהם במסגרת הדיון.
בית הדין עיין בקפידה בסיכומי הצדדים ,כפי שבאו בפניו ,ויציג להלן את עיקרם לקראת פרק
הסיום של הכרעת הדין.
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א .סיכומי התביעה
 (1התובעת המלומדת סוקרת בראשית סיכומיה את פני התובענה שהוגשה נגד הנאשם
על שני אישומיה ,ובהמשכם של הסיכומים מובאים בסיכומים תמצית הראיות
שבאו בפנינו ,הראשונה שבהם עדותו של עד תביעה מר הושע ,יחד עם עדותו בנש"מ
נ .7/והכל לגבי דרך האלימות שבה נקט הנאשם במהלך ביצוע השימועים ,כאשר
ציטוטים נבחרים מהפרוטוקול של עדותו הובאו בסיכומים לרבות אותו ניסיון של
הנאשם שתיאר העד בפנינו "לעגל פינות" כפי שעשה לדבריו שרון ברגר ,ואת תחושת
האיום שחש העד הושע בעקבות כך.
(2

בהמשך הסיכומים ,הובאה תמצית תחושת הרדיפה שחווה עד התביעה אסף גרטי
בעקבות פניותיו של הנאשם אליו ,כעולה גם לגישת התביעה מת .1/והתביעה
שהוגשה על ידו לבית הדין האזורי לעבודה ,כאשר קטעים מאותו פסק דין צוטטו
בסיכומים.

(3

התובעת מצביעה בסיכומיה על הפער שקיים בין עדותו של עד תביעה מר ברגר ,כפי
שנמסרה בנש"מ ת 4/ובין עדותו בפנינו והריכוך שהעד עשה בפנינו בתיאור פני
האלימות שנקט הנאשם בשימועים שביטויה היה מתון ,נגיעות להסבת תשומת לב.
לגישת התביעה ,אותה תפנית שקיבלה עדותו מקורה בפחד להיתפס "כמלשן" כאשר
מת 4/ניתן להסיק כי הנאשם קיבל את ביקורתו לגבי דרכו בשימועים.

(4

לעניינו של האישום השני ,לגישת התביעה ניתן להסיק מעדותו של מר גרטי כי
הנאשם ראה ברכב האיגום רכב פרטי או צמוד ,במיוחד לגבי מאפייני השימוש בו,
וכי עדותו מצביעה על שימוש לצרכים פרטיים ברכב כמו נסיעה לים ,שמימושה עולה
גם מת ,1/חרף גרסתו של הנאשם בקשר לתכלית אמירתו בנדון ,ובמהלכה של
ההקלטה שלה לא היה מודע לגישת התביעה ,ולאותו שימוש פרטי ברכב איגום
מתווספת גם עדותו של מר הושע ,לענין כיסא של ילד שהיה ברכב ,וגרסת הנאשם
לגבי מהות השימוש בו וחניית הרכב ליד ביתו.

(5

התביעה מייחדת פרק בסיכומיה לניתוח פרשת ההגנה;-
א( לעניינו של האישום הראשון מצוטטים קטעים לגבי המגע הפיזי הנוצר בינו ובין
העצורים ,נגיעות להסבת תשומת לב הן מאימרתו )ת (3/וכן מעדותו בפנינו
ונגיעות שתכונתן המשותפת הייתה לגרסת הנאשם "סחבקיות".
ב(

התביעה מבקשת שבית הדין לא ייתן אמון בגרסתו של הנאשם ויעדיף את
עדותם של עדי התביעה שבאו בפנינו ,ויקבע כי אין יסוד לקבוע כי עדים אלה
העלילו עליו עלילה לנוכח כוחו בסידורי עבודתם ,וכי אין בסיס לאותה גרסה
שהשמיע הנאשם בעדותו בפנינו כי חשש מכל מגע עם העצורים ,בשל חששו
להידבק במחלה ואין ליתן אמון בגרסתו שלא נגע בפניהם של העצורים.

ג(

לגבי האישום השני ,הנאשם באמרתו הודה בנסיעות פרטיות בודדות ברכב
האיגום ,כך גם בעדותו כעד הגנה בפני בית הדין ,נסיעות שהשתלבו לעיתים עם
שעת סיום תפקידו ,ועל בית הדין לקבל את דבריו של הנאשם כפשוטם לגבי
נסיעתו לים עם רכב האיגום כעולה מ-ת ,1/וכי הסברו כי ידע שהינו מוקלט אינו
מתקבל על הדעת ,וכי המצאות גלשן ברכב קושרת אותו לעדותם של עדי תביעה
גרטי והושע ,שראו גלשן וחול ברכב האיגום.
עוד הוסיפה התביעה כי עדותו כעד הגנה בפנינו ,מצביעה כי נהג להחנות את
רכב האיגום ליד ביתו ,וכי לנוכח ותק שירותו בשירות הציבורי אין יסוד לקבל
את גרסתו כי לא היה מודע לנוהל חנייתו של רכב איגום ,גם מוצג ההגנה נ11/
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אינו תומך בגרסתו כי נהג להחנות את רכבו רק אם סיים עבודתו לאחר שעה
שבע בערב.
ד(

עדותם של שוטרי משטרת ישראל שזומנו כעדי הגנה נעדרת משקל ממשי מאחר
ואלה לא נכחו בכל השימועים שערך הנאשם .עדותם גם סותרת את אותו רובד
של מגע להסבת תשומת לב שבו הודה הנאשם ,עדויות שסותרות גם את
העדויות שבאו בפנינו מצידם של הושע שמואל ומר אסף גרטי ולגבי מידת
אלימות לשמה של שוטרי ההגירה ,וגם של הנאשם אשר תכונותיה משתקפות
גם ב-ת.1/

(6

התביעה מייחדת את פרק הסיום לסיכומיה להצגת הרובד המשפטי הרלוונטי
להליך ,תוך ניתוח יסודות העבירה שבה הואשם הנאשם והיסוד הנפשי שנדרש
להוכחתה תוך הבלטת היסוד של פגיעה במשמעת במשמעותה בפסיקתו של בית
המשפט העליון ,ובהמשך פורטו הוראות התכ"מ לעניין השימוש ברכב איגום
ותכליתן ייחוד הנסיעות בו רק לצורכי תפקיד ,כאשר הנאשם עשה גם שימוש פרטי
ברכב זה ,הגם שקיבל תוספת כספית בעבור החזקת רכבו הפרטי ,באופן
רטרואקטיבי מינואר .2003

(7

בנעילת סיכומיה ביקשנו התביעה להרשיע את הנאשם באישומיה ובעבירותיה של
התובענה.

ב .סיכומי ההגנה
 (1הסנגור המלומד ,לאחר שעיין בסיכומי התביעה ,כיבדנו בסכומים סדורים מטעמו.
 (2לגישת ההגנה לא עלה בידי התביעה להרים את נטל ההוכחה שהיה מוטל עליה לנוכח
סתירות ופרכות שקיימות בעדויות של עדי התביעה ,עדויות אלה כפי שבאו בפני בית
הדין ,לא אחת סתרו את עדות העדים בנש"מ.
ניתוח הראיות כפי שנפרסו בסיכומים מצדיק לגישת ההגנה את זיכויו של הנאשם
לפחות מחמת הספק.
 (3ולגבי האישום השני ,לגישת ההגנה ,לא עלה בידי התביעה להוכיח את יסודות
העבירות שבהם הואשם הנאשם.
 (4בהמשכם של הסיכומים ,ההגנה הציגה את גישתה תוך ניתוח הראיות שבאו בפנינו
והמסקנות שראוי להסיק מהן:
א( אישום ראשון
) (1ההגנה משווה את עדותו של מר הושע בפנינו ביחס לעדותו בנש"מ )נ ,(7/תוך
העלאת תמיהה מדוע לא דווח לממונים על מעשיו של הנאשם בסמוך
להתרחשותם לנוכח זעזועו מהם ,וכי גרסתו בפנינו על טלטולם והכאתם
במהלך השימועים ,שונה מעדותו בנש"מ ,כאשר איש לא הבחין זולת אותו
עד ,במעשיו של הנאשם באולם השימועים .באישום זה על בית הדין להתעלם
מאותו מסד עובדתי שהוצג בפניו כי הנאשם ניסה להשפיע על עדי התביעה
גרטי והושע כי ישנו את עדותם ,וזאת מאחר והתביעה לא יחסה לנאשם כל
ניסיון לשבש מהלכי משפט ,זאת ועוד במוצג ההגנה נ ,4/מצביע כי עד
התביעה הושע ביקש להסיט את צל החשד מעבירותיו לאלה שיוחסו לנאשם,
ועדותו מאופיינת במניעים זרים ,בית הדין נתבקש שלא ליתן כל אמון
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בעדותו כפי שניתנה בנש"מ וזו שבפנינו ,וכי יש לאפיין את מאפייניה כעדות
כבושה שמשקלה זעום.

) (2ההגנה סבורה כי מעדותו של עד התביעה בנש"מ )ת (4/וכן פני עדותו בפנינו
ניתן להסיק כי המגע הפיזי של מעשי הנאשם שכונו "צ'אפחה" נועדו להסבת
תשומת לב העצור ,ואין המדובר במעשי תקיפה ,ובית הדין צריך ללמוד על
דפוס התנהגותו הראוי של הנאשם אל העצורים מעדי ההגנה ,שוטרים,
שנכחו בשימועים ,ואיש מהם לא ראה כל דבר אלימות מצידו של הנאשם
כאשר גרסתו של הנאשם בעדותו בנש"מ )ת (3/וזו כפי שבאה בפנינו כל כולה
ומצביעה על קיומו של מגע פיזי המסתכם בנגיעות שנועדו להסב תשומת לב.
ב( אישום שני
) (1גם באישום זה ,לגישת ההגנה באה בפנינו עדות כבושה מטעמו של עד
התביעה מר הושע ,לנוכח השוני שעליו מצביעה ההגנה בין עדותו בנש"מ )נ(7/
ובין זו שבאה בפנינו לגבי שימוש ברכב האיגום לצרכים פרטיים ,בית הדין
נתבקש לא ליתן כל משקל לעדות זו ,וכי המידע שעליו העיד בפנינו יסודו
בעדויות מפי השמועה ואין מקום לקבלו כראיה.
) (2לגישת ההגנה עדותו של עד התביעה אסף גרטי ,שכונה על ידי ההגנה
"כמתלונן סדרתי" ,אינה מוסיפה כל נדבך ראייתי משכנע לגבי החנייתו של
הרכב ליד ביתו של הנאשם פעילות שלא היה בה כל פסול ,ולגבי שימושו של
הנאשם ברכב איגום לצרכים פרטיים ,עדותו בפנינו הייתה עדות מפי
השמועה ואין ליתן לה כל משקל ,עדותו כולה של העד הנ"ל ,שלא ראה כל
מקרה קונקרטי של שימוש ברכב לצורך פרטי ,וכי אותן נסיעות בודדות ברכב
פרטי בהם הודה הנאשם באמרתו )ת .(2/ניתן לסווגם "כזוטי דברים" כאשר
נסיעותיו היו שלובות במסלול נסיעותיו בתפקיד – לגישת ההגנה באישום זה
ראוי לפטור את הנאשם מאחריות משמעתית על יסוד אמות המידה שנקבעו
כפסיקתם של בתי המשפט לסעיף  34יז לחוק העונשין ,ואותה מסננת של
הגיון וסבירות יפה גם לגבי הדין המשמעתי.
ועוד נטען לגבי אישום זה לעניין חניית הרכב ליד ביתו ,נבע הדבר מהעדרם
של נהלים מגובשים ,כאשר נ 11/מצביע על שיטת פיזור הרכזים לביתם
באמצעות רכב ממשלתי ,וכי לא היה מקום להטמיע בסיכומי התביעה ,הליך
שעד התביעה גרטי הוא צד לו ,בבית הדין האזורי לעבודה.
) (3בהמשכם של הסיכומים ההגנה הצביעה על לקויים במהלך ביצוע החקירה,
לגישתה לא עלה בידה של התביעה גם לנוכח אותם לקויים לעמוד בנטל
שהיה מוטל עליה וזאת במיוחד מאחר שלא זימנה שוטרים לעדות ששמם
הובא ב-נ ,1/ואותה הימנעות אומרת דרשני ,לנוכח השתתפותם של שוטרים
בשימועים כאשר ההימנעות מהבאתם פועלת לחובת התביעה ,וכן נטען
בסיכומים כי אין כל בסיס בראיות "לתחושת הרדיפה" של עדי התביעה
אשר הוסיפו בעדותם בפנינו על גרסתם בחקירה והסתירות שנמצאו בעדויות
לגישת ההגנה הן בעלות השלכה על המהימנות של אותם עדים ,וכי כל ספק
פועל הוא לטובת הנאשם כפי שנפסק ב-ע.פ 728/03 .בעניין שמעון חכמון ,גם
לנוכח רמת ההוכחה הנדרשת להוכחתן של עבירות משמעת.
) (4בנעילת סיכומיה עותרת ההגנה לכך שבית הדין יזכה את הנאשם מאישומיה
של התובענה לפחות זיכוי מחמת הספק.
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 .10מבוא – ניתוח והערכת עדויות ,ממצאים ומסקנות
בית הדין בחן בכובד ראש את הראיות כפי שבאו בפניו ,את המסגרת הנורמטיבית השלטת,
לגישתנו ,על הסוגיות שעלו במהלך הדיון ,ובכלל זה את רמת ההוכחה הנדרשת לצורך הוכחתן
של העבירות שיוחסו לנאשם ,ואת היסוד הנפשי הדרוש לשם הרשעה בעבירות משמעת .בחינה
זו נעשתה יחד עם סיכומיהם המפורטים עד מאוד של הצדדים .בטרם יידרש בית הדין לניתוח
הראיות ,קביעת הממצאים והסקת המסקנות ,יקדים בית הדין לכך מבוא קצר ,שיהא בר
השלכה על הכרעת דיננו.
 .11מבוא
א .במהלך שמיעתה של התובענה נחשפנו לפער גרסאות ממשי בין גרסתם של עדי התביעה
לגבי שני אישומיה של התובענה ,זה הראשון הנוגע להפעלתה של אלימות מצידו של
הנאשם במהלך ביצועם של השימועים לעובדים הזרים ,והשני לגבי עצם השימוש
ובמיוחד היקף השימוש ברכב האיגום לצרכים אישיים והחנייתו ליד ביתו של
הנאשם.לנוכח פער זה ,בית הדין נדרש להתרשמותו הבלתי אמצעית מן העדים שהעידו
בפנינו ,ומידת האמון שיכולנו ליתן לעדותם ,מבלי שהתעלמנו ממערכת היחסים העכורה
ששררה בין הנאשם ובין חלק מעדי התביעה )ראה בעניין זה במיוחד את תמצית עדותם
של אסף גרטי ושמואל הושע ,וכן את ת 1/לעניין תחושת ההתנכלות מצד הנאשם ,שחש
עד התביעה אסף גרטי(.
ב .לעניינו של האישום הראשון במהלך שמיעתו של התיק נחשפנו לסביבת העבודה הצפופה
ורווית המתח באותו חדר שבו בוצעו השימועים )ראה בעניין זה את תמצית עדותם של
הנאשם ושרון ברגר שהייתה מהימנה על בית הדין בנקודה זו( כאשר באותה סביבת
עבודה שבה נכחו גם שוטרי משטרת ההגירה חרף צפיפותה לא נדרשה הפעלתו של כוח
סביר ,ואם צורך כזה היה עולה שוטרי משטרת ההגירה היו אמורים לעשות כן ,במיוחד
לצורך אכיפת מעצר עוד לפני הבאת העציר לחדר השימועים )ראה בעניין זה את תמצית
עדותם של עדי ההגנה קצין המשטרה ג'מיל שרוף ורס"ל דנה חתן ועדותו של עד תביעה
הושע שמואל שהייתה מהימנה על בית הדין בנקודה זו לגבי אירוע אכיפת מעצר כלפי
עובדת זרה ,בה עשה שימוש בכח סביר ,וכן את נ 8/אותם פרוטוקולים של אסופת שמיעת
טענות השוהים הבלתי חוקיים בהם לא עלה צורך לאכוף מעצר(.
ג .במהלך שמיעתו של התיק למדנו כי המעשים שיוחסו לנאשם באישומיה של התובענה
נתרחשו בעת שנוהלי יחידת האכיפה צפון היו בתהליך של גיבוש והתהוות תוך כדי
התנסות במהלכה של הפעילות השוטפת ,שלגביו לא הייתה מחלוקת בין הצדדים מצב
דברים זה הינו בר השלכה על היסוד הנפשי הנדרש לשם הרשעה בעבירות משמעת )ראה
לצורך זה את עדותו של הנאשם וכן את סיכום ישיבת התאום נ.(11/
ד .למותר לציין ,כי בית הדין ,בפרק שידון בהערכת העדויות והסקת המסקנות ,יבחן וינתח
את הראיות שבאו בפניו ורק על בסיסם יקבע את קביעותיו לגבי אישומיה של התובענה,
כאשר מעדותו של עד תביעה החוקר יניב גלעדי )ראה תמצית עדותו( עולה כי לא זימן
לחקירה שוטרים ממשטרת ההגירה שהיו נוכחים יחד עם הנאשם בשימועים שעדותם
יכלה לשפוך אור על דרכו של הנאשם במהלך עריכת השימועים ,עליה גם למדנו מעדותם
של שוטרים מסוימים שזומנו כעדי הגנה – אותו פער בדרכי חקירתו של התיק ,נוגע גם
לאישום השני – לבית הדין לא הוגשה כל ראיה המצביעה כי יחידת החקירות ביצעה
מעקבים אחר נסיעותיו הפרטיות של הנאשם ,או לגבי השעות בהן החנה את רכב האיגום
ליד ביתו.
 .12ניתוח והערכת העדויות ,ממצאים ומסקנות
לנוכח מכלול קביעותינו שבפרק המבוא ,הנה בשלה העת להיכנס למפתנה של התובענה
ולקבוע לגבי אישומיה את הממצאים והמסקנות.
מלאכת הכרעת הדין לא היתה קלה ,נוכח פער הגרסאות שבא בפנינו ,באשר למעשים
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המיוחסים לנאשם ,שבין עדי התביעה ועדי ההגנה ,ויתר המוצגים שהוגשו לבית הדין ,כאשר
באישום השני נכריע גם "בטענת זוטי דברים".
א .אישום ראשון
 (1הנאשם באמרותיו בחקירה אשר ניתנו תחת אזהרה ומרצון טוב וחופשי ,מסר כי גילה
יחס טוב ומתחשב כלפי השוהים הבלתי חוקיים ,וכאמור במבוא שלעיל ,אכיפת
סמכויות מעצר לא נמנתה עם תפקידיו ,כאשר מטלותיו התמצו בעריכת שימועים
לאותם עובדים זרים בעידן שעדיין לא הונחלו נוהלים מסודרים ביחידת האכיפה )ראה
בנקודה זו את תמצית עדותו של עת התביעה הושע( ,כאשר הקשר הפיזי שהנאשם יצר
עם אותם שוהים התבטא בנגיעה בגב בעלת תכונות של "סחבקיות" )ראה תמצית
אמרתו ב-ת ,(3/אותה הנגיעה בכתף נועדה על-פי עדות הנאשם בפנינו לשם הסבת
תשומת לב ,לא הגיעה לרמתה של "צפחה" ,הגם שעדותו של שרון ברגר מצביעה על
אפשרות של מתן "צפחה" חד-פעמית בפניו של עצור ,כאשר הנאשם היה שותף
לביקורתו כי אין מקום לנהוג באלימות במהלכם של השימועים .ואולם העד לא הבחין
במתן סטירה ,הכאה בראש או בישבן או טלטול של עצור וכאשר להערכתו של העד
"צפחה" אינה בגדר סטירה ,כאשר מעדותו עולה כי רכז אכיפה ,אינו נמצא לבדו
בחדר.
 (2עד התביעה הושע שמואל ,העיד בפנינו על התנהגות אלימה של הנאשם כלפי אותם
עובדים זרים במהלכם של השימועים שכללה בעיטה באחוריו של עצור ,טלטולו ומתן
סטירה לעובד סיני ,והעיד בפנינו על תחושת האיום שבה היה נתון עת נתבקש ,לדבריו
על ידי הנאשם לעגל פינות.
 (3בית הדין בחן ושקל את עדויות התביעה האמורות ואת מידת האמון שניתן להעניק
לעדויות אלה ,לנוכח גרסתו בנדון של הנאשם בחקירה וזו שבאה בפנינו ,יחד עם מוצג
ההגנה נ – 3/אותו דו"ח בירור שבו מסר עד התביעה שרון ברגר כי לא נכח באירוע של
הכאת עובד ,ונוסף לו נ 4/שבו מסר עד התביעה מר הושע כי הפעלת כח סביר נגד
עצורים נעשתה על ידי שוטרים בלבד בעת מעצרים – מוצגים הסותרים חזיתית את פני
עדותו בפנינו ואת עדותו בנש"מ על נקיטת אלימות כאמור ,מצידו של הנאשם כביטויה
גם בעדותו בנש"מ )ראה תמציתו של נ (7/ולאותם מוצגים ניתן להוסיף את מוצגי
ההגנה נ 10/ונ 11/על העדר אירועים חורגים מצידו של הנאשם בפעילות של מעצר
והתייחסות בת כבוד לזרים.
 (4גרסתו של הנאשם וראיות ההגנה הנ"ל חותרות בבסיס האמון שיכלנו להעניק לעדותם
של עדי התביעה בפנינו )העדים ברגר והושע( לגבי קיומה או מידתה של אלימותו של
הנאשם בשימועים ,כאשר עדי ההגנה שנכחו בשימועים בתדירות זו או אחרת שערך
הנאשם לא ראו כל ביטוי של אלימות במהלך ביצועם וכן לא קיבלו כל תלונה על כך.
בית הדין נותן מלוא האמון באותן עדויות )ראה בנדון את תמצית עדותם של רס"ר
קובי תורג'מן ,ג'מיל שרוף ,רס"ל צחי אלמני ,רפ"ק יפה אמיר וסנ"צ חכרוש ג'אמל( –
בית הדין מודע לכך כי אותם קצינים ושוטרים של משטרת ההגירה לא נכחו בכל
שימועיו של הנאשם כאשר הימנעותו של החוקר והתביעה לאחריו שלא לזמן שוטרים
לעדות מטעמה ,פגעה פגיעה של ממש בסל ראיותיה של התביעה ונוצר בליבנו ספק אם
אכן הנאשם הפעיל אלימות לשמה במהלך השימועים מעבר לאותה נגיעה להסבת
תשומת לב ,שאין בה את התכונות של מעשה תקיפה ,ובית הדין אינו יכול לפסול
אפשרות שמא אותו לב כבד של הרכזים )עדי התביעה( כלפי הנאשם ויחסיהם
העכורים העצימו את אשר ראו עיניהם.
 (5בשל אותו ספק לנוכח רמת ההוכחה הנדרשת בהליכים שבפנינו הקרובה לזו של המשפט
הפלילי כפי שנפסק אל לאחרונה על ידי בית המשפט העליון כב' השופט רובינשטיין-:
בית הדין הגיע לכלל מסקנה כי התביעה לא עמדה בנטל השכנוע שהיה מוטל עליה.
"אכן ,דרכי ההוכחה ומידותיה בדין המשמעתי כמותן כדין הפלילי ,כעולה מפסק
דינו של הנשיא שמגר בעש"מ  3725/91בכרך נ' מדינת ישראל ,פ"ד מה) .401 (5אף
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דבר זה מעוגן בשכל הישר ,בניסיון החיים ,וגם במידת ההגינות ,שהרי תוצאתו של
הדין המשמעתי ,גם אם אינה מוגדרת כפלילית ,עשויה להיות במקרים מסויימים
חמורה לא רק בהקשרים כלכליים )כגון פיטורין ושלילת פנסיה( אלא גם באשר
לשמו הטוב של העובד ,שהוא נכס אנושי וחברתי ממעלה ראשונה .אין חולק כי
בנידון דידן דרושה איפוא מידת הוכחה שמעבר לספק סביר; כך יש לקרוא ולפרש
את הוראות תקנה  46לתקנות שירות המדינה )משמעת( )סדרי הדין של בית הדין(,
תשכ"ד ,1963 -הקובעת "מצא בית הדין ,כתום בירור האשמה שיש בראיות שהיו
לפניו ,כדי הוכחת האשמה – ירשיע בה את הנאשם בפסק דינו") .עש"מ 7797/07
צוריאל מימון נגד נציבות שירות המדינה ,פורסם ביום כה' בחשון התשס"ח .(6.11.07
ב .אישום שני – נסיעות פרטיות ברכב איגום וחנייתו שלא כדין
 (1הנאשם באמרתו )ראה תמציתם של ת 2/ו-ת (3/הודה כי עשה שימוש נדיר ברכב
איגום ,וכי על קצובת הנסיעה ששולמה עבור רכבו הפרטי ידע רק בחודש אוגוסט
 ,2003גם אם תחולתה הייתה רטרואקטיבית מינואר  2003לאותה השנה .וכי אותן
נסיעות פרטיות בודדות היו במסלול נסיעותיו בתפקיד עת לקח את בתו מגנה או עבר
דרך בית הוריו או נסע באופן חד פעמי לפיקניק וכי את אימו הסיע באותו הרכב
לאחר ניתוח פעם אחת בלבד .הנאשם בעדותו בפנינו כעד הגנה תוחם את נטילת בתו
מגנה לשלושה מקרים ,ועמד באישום זה בפנינו על יחסיו העכורים עם עד התביעה
אסף גרטי ,שהינו העד המרכזי באישום זה – יחסים שאודותם שמענו גם מעד
התביעה מר שרון ברגר ,ועוד מסר הנאשם בעדותו כי נוהלי השימוש ברכב האיגום
גובשו "תוך כדי נסיעה" וכי נחשף להוראות החנייתו לרכב האיגום רק במהלכו של
חודש אוגוסט .2003
 (2הנאשם העיד בפנינו כי דבריו לעד התביעה גרטי כביטויים בתמליל ההקלטה )ראה
תמציתו בת (1/לגבי נסיעתו לים עם אותו הרכב היו "סותרי מציאות" וכי הוא היה
מודע להקלטתו על ידי העד וכי מסר על דבר השימוש הפרטי ברכב האיגום בבת
צחוק .כן העיד בפנינו כי ברכבו לא היה כל חול ים או גלשן.
 (3בית הדין עמד בפרק המבוא על סל ראיותיה החסר של התביעה גם באישום זה על כך
שלא בוצעו מעקבים אחר נסיעותיו הפרטיות של הנאשם וכן לא נתפסו כרטיסי הרכב.
כן לא נערך מעקב על מקום חנייתו של הרכב ותדירות החנייה או איסוף ראיות
הנוגעות לגבי היקפן ומשכן של אותן נסיעות פרטיות או תדירות החנייתו של הרכב
ליד ביתו .עדותו של אסף גרטי יחד עם ת 1/כאמור מצביעים על מעין "הודיית נאשם"
על נסיעה לים כאשר גם עד זה לא ראה שימוש פרטי ברכב האיגום ,ובנוסף מעדותו
של עד התביעה מר שמואל הושע עולה כי ראה ברכב האיגום כיסא של ילד וגלשן.
 (4לאחר עיון ,שקילת וניתוח הראיות בית הדין החליט שלא ליתן אמון בגרסתו של
הנאשם בפנינו כי היה מודע להקלטתו באותה העת על ידי עד התביעה מר גרטי ,וכי
הודה בפניו על מציאות וירטואלית ,בית הדין קובע בזה כי הנאשם עשה שימוש ברכב
לצרכים פרטיים גם לשם נסיעה לים כעולה מת 1/ומעדותו של עד התביעה גרטי,
כאשר בית הדין מצא סימני אמת בעדות זו ואולם בפני בית הדין לא באה כל ראיה
שיכלה להצביע על תדירות השימוש ברכב לשם נסיעה לים .תימוכין לעדותו של עד
התביעה מר גרטי לגבי תוכנו של ת 1/מצאנו גם בעדותו של אותו עד על גרגרי חול
שראה ברכב ועל גלשן שהיה מצוי בו עליו העיד עד תביעה מר שמואל הושע ,בית הדין
מצא סימני אמת בעדות זו.
 (5אמרתו של הנאשם ועדותו בפנינו מצביעים על שימוש אקראי של מספר פעמים מועט
ולא מתמשך ברכב האיגום לשם נטילת בתו מגנה והסעת אימו לאחר ניתוח או
ביקורה תוך כדי מסלולי תפקידו וכן נסיעה פרטית באותו הרכב לים ולפיקניק כאשר
תדירותה של אותה נסיעה לוטה בערפל לנוכח סל ראיותיה החסר של התביעה בעניין
זה.
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 (6הראיות שבאו בפנינו לעניין החנייתו של הרכב ליד ביתו של הנאשם לא הצביעו כי
שעת הגעתו של הנאשם לביתו ,עדיין אפשרה את החנייתו ביחידת האכיפה שבנמל
חיפה או במשטרת ישראל ולא ניתן לייחס לנאשם כל עבירה בגין פרט זה.
 (7בית הדין הגיע ,לאחר ניתוח הראיות ,לכלל מסקנה כי הנאשם ,שתפקידו כרכז אכיפה
לא היה תפקידו הראשון בשירות הציבורי וצריך היה להיות מודע לכך ,גם מבחינת
היסוד הנפשי הדרוש לשם כך ,כי רכב איגום אינו רכב צמוד אישי וכי נאסר לבצע
עימו נסיעות פרטיות גם אם אלה השתלבו או היו בקרבת מסלול נסיעותיו בתפקיד.
ניתוח הראיות כפי שבאו בפנינו ,גם לנוכח אותם פערי החקירה שעליהם עמדנו לעיל
אינו מצביע כי השימוש הפרטי באותו רכב איגום היה רב פעמי וממושך ,והשאלה
שאליה נדרשנו בהכרעת דינו של הנאשם באישום זה היתה אם קיימת הצדקה על
יסוד סיכומיה של ההגנה כי הנאשם ייהנה ממטריית הפטור של הגנת "זוטי דברים"
שיסוד לה בסעיף  34יז לחוק העונשין תשל"ז  1977הקובע לאמור:
"לא ישא אדם באחריות פלילית למעשה אם לאור טיבו של הנעשה ,נסיבותיו
ותוצאותיו לאינטרס הציבורי המעשה הוא קל ערך".
 (8ליבת הטענה נעוצה בהסרת התווית הפלילית מעל מעשה עבירה ,כאשר ההסרה נעוצה
באינטרס הציבורי ,שלא להטביע אות קין פלילי על מצחו של אדם ,במקום שאין
לציבור עניין בכך) .ראה קדמי ,על הדין בפלילים חלק ראשון ,עדכון והשלמה ,עמ'
.(134-133
וכפי שהגדיר זאת בית המשפט בע"פ  807/99מדינת ישראל נגד חיים עזיזיאן )דינים
עליון ,כרך נז:(600 ,
"באשר לשיקולים הצריכים להנחות את בית המשפט בבואו להכריע בטענת
הגנה זו לגופה ,לאחר שמיעת הראיות ,הרי שאלה צריכים להיבחן לפי טיבו
הקונקרטי של המעשה והאינטרס הציבורי וההגנה תתקבל רק באותם מקרים
בהם אין במעשה עצמו מידה מינימלית של סכנה לערך החברתי המוגן ואין הוא
הולם מבחינה עניינית את המושג של עבירה פלילית.
הרי שהדגש לעניין ההגנה של "זוטי דברים" מושם על טיבו של המעשה
הקונקרטי עצמו נסיבותיו ,תוצאותיו והאינטרס הציבורי .על פי בחינת המעשה
לאורם של מבחנים אלה ,עשוי השופט להגיע לכלל מסקנה אם אכן הדברים
אמורים בעבירה מבחינה טכנית פורמלית אשר מבחינה מהותית מתאים לה
הכלל העדר עניין לציבור .כפי שמצינו לא ניתן לערוך מראש רשימה סגורה
ומפורטת של המקרים הראויים להיכנס בד' אמותיה של ההגנה דנן ,קרי
מקרים הנמצאים מתחת לאותו סף של חומרה ואנטי חברתיות ,אלא יש לבחון
כל מקרה לפי נסיבותיו .בחינה זו צריכה להיעשות בזהירות מרובה ,כדי שלא
לרוקן מתוכן דווקא את העבירות הקלות ,וכל זאת בהתחשב בתוצאה המחויבת
מקבלת ההגנה ,שהינה זיכויו של הנאשם".
 (9כך ,פסקה כב' השופטת בייניש )לפי תוארה דאז( בע"פ  4596/98פלונית נגד מדינת
ישראל )פ"ד נד):(187 ,(145 (1
"קיימות בדין הפלילי "מסננות" מספיקות ,על מנת שמקרים קלי ערך לא
ייכנסו לגדרו .כך למשל ניתן בידי התביעה שיקול-דעת שלא להעמיד לדין
בהיעדר עניין לציבור )סעיף  56לחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(
התשמ"ב ;(1982-כן מצויה בדין הפלילי הגנת "זוטי דברים" )סעיף  34י"ז לחוק
העונשין( ,שאף בה יש כדי למנוע הטלת אחריות פלילית בשל שימוש בכוח קל
ערך של הורה כלפי ילדו .לגישתי ,ניתן לסמוך על המסננות שהזכרתי,
שבאמצעותן לא תוטל אחריות פלילית על הורה במקרים קלי ערך שאינם
מצדיקים אכיפה במסגרת דיני העונשין".
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 (10דברים אלה כוחם יפה אף בדין המשמעתי .שגם בו ניתן להפעיל את מסננת הגיון
והסבירות .אם נשוכנע שאין אינטרס ציבורי להטביע תיוג משמעתי על מעשיו של
הנאשם באישום זה .על הלכה זו חזר בית המשפט העליון לפני תקופה קצרה:
"לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה ,אם לאור טיבו של המעשה ,נסיבותיו,
תוצאותיו והאינטרס הציבורי ,המעשה הוא קל ערך.
סעיף זה הוגדר כמסננת שמטרתה להוציא אל מחוץ לתחום הפלילי מעשים קלי
ערך -זוטות )) .(De Minimisראו למשל ע"פ  4596/98פלונית נ' מדינת ישראל ,פ"ד
נד) ;(2000) 190 ,145 (1ע"פ  807/99מדינת ישראל נ' עזיזיאן ,פ"ד נג)758 ,747 (5
)) (1999להלן :עניין עזיזאן(( .בשורה ארוכה של פסקי דין קבעו בתי המשפט כי יש
לפרש את הסייג באופן מצומצם ובזהירות מרובה ,כך שיחול רק באותם מקרים בהם
ברור כי מדובר במקרה "קל ערך" ,כדי שלא לרוקן מתוכן דווקא את העבירות
"הקלות" )ראן עניין עזיזאן בעמ'  ;761ע"פ  7829/03מדינת ישראל נ' אריאל הנדסת
חשמל רמזורים ובקרה בע"מ )טרם פורסם ) (14.7.05להלן :עניין אריאל(() .עיין
בעש"מ  5917/07נביל גרא נגד נציבות שירות המדינה ,ניתן ב .(13/8/07-כאשר על פי
פסק הדין הנ"ל ארבעה שיקולים אמורים להנחות את בית המשפט או את בית הדין
בעניינו בהחלטתו; "טיב המעשה ,נסיבותיו ,תוצאותיו והאינטרס הציבורי".
 .13בסופו של עיון ושיקול בית הדין לא שוכנע כי הנאשם ראוי להיכנס לאותה מסננת של הסרת
התווית המשמעתית ממעשיו באישום זה .הראיות כפי שבאו בפנינו ,הגם שלא הצביעו כאמור
על שימוש ברכב האיגום בעל אופי מאסיבי ,עדיין לא מדובר בשימוש חד פעמי וגם אם חלק
מנסיעותיו של הנאשם שולבו במסלול נסיעותיו בתפקיד עדיין היו אלה נסיעות בעלי אופי
פרטי כאשר הנאשם לנוכח מעמדו צריך היה להימנע גם מאותן נסיעות ,שאליהן כמובן יש
להוסיף את הנסיעה לים שהיקפה ותדירותה כאמור לא גובשה בראיות נלוות מטעם התביעה.
 .14לנוכח קביעתנו כאמור לגבי אישום זה ,החלטנו כי קיימת הצדקה להרשיע את הנאשם בעבירות
לפי סעיפים  (2) ,(1)17ו (3) -לחוק ,והנאשם מורשע בזה בעבירות אלה.
סוף דבר
 .15לנוכח מכלול הממצאים והמסקנות אליהם הגענו לגבי אישומיה פרטיה ועבירותיה של התובענה
ודחיית טענת סף כאמור לגבי זוטי דברים ,בית הדין החליט בסופו של דבר את אלה:
א .אישום ראשון  -הפעלת אלימות במהלך ביצוע שימועים  -בית הדין מזכה את הנאשם
באישום זה על כל עבירותיו מחמת הספק.
ב .אישום שני  -שימוש לצרכים פרטיים ברכב איגום  -בית הדין החליט להרשיע באישום זה
את הנאשם בעבירות לפי סעיפים  (2) ,(1)17ו (3)-לחוק.
ראיות וטיעונים לאמצעי המשמעת:
 .16המועד לשמיעת ראיות לגבי המעשים והעבירות שבהן הורשע הנאשם באישום השני נקבע בזה
ליום ט"ו בטבת תשס"ח  24/12/07בשעה .14:00
הכרעת הדין ניתנה ביום ט"ו בכסלו התשס"ח –  ,25.11.2007שלא בנוכחות הצדדים ,להם היא
תועבר באחת מהדרכים המקובלות.
)(-
_______________
עו"ד יוסף תלרז
אב בית הדין
יו"ר

)(-
______________
רבקה בוחניק

)(-
_____________
יוסף ברגמן

חברת בית הדין

חבר בית הדין
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 .2בד"מ  – 106/07לפגיעתה הרעה של עבירת השוחד
תמצית פסק הדין
הנאשמת שהועסקה בהנהלת בתי המשפט בתחום ההוצאה לפועל הורשעה בהליך פלילי שהתנהל
נגדה בבית משפט השלום בקריות ,בעבירות פליליות הנוגעות ללקיחת שוחד ,מרמה ,הפרת
אמונים ,זיוף בידי עובד ציבור ושיבוש מהלכי משפט ,בכל הנוגע בדרך ביצוע תפקידה בהוצאה
לפועל.
דינה נגזר לעונש מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות וחלקו על תנאי.
בגזר הדין מוצגים ראיות ההגנה ,עדי אופי שהעידו בפנינו וטיעוני הצדדים בעניין מידתם של
אמצעי המשמעת וכן דפוס התנהגותה של הנאשמת והתייחסותו המחמירה של בית משפט העליון
לעבירות השוחד ,בשורה ארוכה של פסקי דין שהובאו בגזר הדין ,מוצגים בפסק הדין היסודות
המשפטיים בעניין הפרת האמונים שגם בה הורשעה הנאשמת ,יסוד המעילה באמון שאפיין את
מעשיה ,יסודות עבירות המשמעת שבהן הורשעה על ידנו ,התכלית של דיני המשמעת ,הנסיבות
האישיות ודרך האיזון ביניהם.
בסופו של עיון ושיקול החליט בית הדין להטיל על הנאשמת אמצעי משמעת של :נזיפה חמורה,
פיטורין לאלתר ,פסילה משירות המדינה לפרק זמן של ארבע שנים ,ופסילה לצמיתות מלמלא כל
תפקיד בהנהלת בתי המשפט .דעת המיעוט גרסה כי קיימת הצדקה להעמיד את משך פסילתה
משירות המדינה על פרק זמן של שש שנים.
ניתן ביום כ"ז בחשוון התשס"ח – 8.11.07
ההרכב :עו"ד יוסף תלרז ,אב בית הדין
גב' גאולה שמיה
עו"ד ד"ר משה תירוש

–

יו"ר
חברת בית הדין
חבר בית הדין

בא כח הנציבות :עו"ד שלומי נמיר
בא כח הנאשמת :עו"ד משה גלעד
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כ"ז בחשון התשס"ח
 8בנובמבר 2007
בדח2007-1001 .
בד"מ 106/07

בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה בחיפה
בפני :

עו"ד יוסף תלרז-אבה"ד
גב' גאולה שמעיה
ד"ר עו"ד משה תירוש

התובע )ת( :

עו"ד שלומי נמיר

הנאשם )ת( :
ב"כ הנאשם :

עו"ד משה גלעד

נציג המשרד :

מר ישראל חן

 יו"ר חברת בית הדין -חבר בית הדין

גזר  -דין
ההליך
 . 1הנאשמת ,ילידת שנת  ,1953שהועסקה בהנהלת בתי המשפט משנת  1994לפי דרגה +39
לדירוג המח"ר בתפקיד של מנהלת ענף של איחוד תיקים בלשכת הוצאה לפועל בחיפה,
והמושעית מתפקידה מיום ה ,13.2.06 -הורשעה על ידינו ביום י"ז בחשון התשס"ח –
 29.10.07בעבירות משמעת לפי סעיפים  (4)17 ,(3)17 ,(2)17 ,(1) 17ו (6)17-לחוק שירות
המדינה )משמעת( ,התשכ"ג) 1963-להלן  -החוק(.
 . 2הנאשמת הורשעה כאמור בעקבותיהם של הליכים פליליים שהתנהלו נגדה בבית המשפט
השלום בקריות ,ת"פ  ,317/06הליך שבו הורשעה במסגרתו של הסדר טיעון בעבירות לפי
סעיפים  415 ,284 ,290סיפא 421 ,ו 244-לחוק העונשין ,התשל"ז .1977
 . 3הנאשמת הורשעה כאמור בעבירות שעיקרן לקיחת שוחד ,מרמה והפרת אמונים ,קבלת דבר
במרמה בנסיבות חמורות זיוף בידי עובד ציבור ושיבוש מהלכי משפט .הרשעתה של הנאשמת,
יסודה היה קשור בתפקידה בלשכת ההוצאה לפועל בחיפה ,במהלכו היא ביקשה וקיבלה כספי
שוחד שהגיעו לסך של  14,970ש"ח מגברת מסוימת בעבור איחוד תיקים שהבטיחה לבצע
בעבורה ,ובגין פרשה אחרת שפורטה באישום השני לפיה במהלך החודשים יולי-אוגוסט 2005
פנתה לאדם שתיקיו התנהלו בהוצאה לפועל וביקשה ממנו כדי לצמצם את חובותיו לשלם סך
של  2,000ש"ח בטענה כוזבת שעורך דין מסוים מטפל בהקטנת חובו ,בקשה שסורבה ע"י
אותו אדם ,ובהמשך ביקשה סך של  650ש"ח בטענה כוזבת כי באגרה מדובר שעליו לשלם
ללשכת ההוצאה לפועל ,אגרה ששולמה לידי אותו אדם ושולשלה לכיסה של הנאשמת .אותו
אדם ביקש לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ ,הנאשמת לא צירפה את הבקשה לתיק ההוצאה
לפועל ,אלא ביצעה באוגוסט  2005פעולות על דעת עצמה במחשבי ההוצאה לפועל ,פעולות
שבעקבותיהם בוטל צו עיכוב היציאה מהארץ כנגד אותו אדם ,מבלי שניתנה לצורך זה
החלטה ע"י רשות שיפוטית בת סמך  -ראש ההוצאה לפועל ,כאשר בתיקו של אותו אדם לא
היה ביטוי כלשהו לביטול עיכוב יציאתו מהארץ ,כך שהזוכים בתביעות הכספיות כנגד אותו
אדם לא ידעו על יציאתו הצפויה לחו"ל שמומשה בפועל ,עת קיבל מהנאשמת מסמך מזויף
שנסב על ביטול צו עיכוב היציאה מהארץ שהוצא נגדו בזמנו במסגרת הליכי ההוצאה לפועל.
אותו אדם יצא מארץ באוקטובר  2005וחזר אליה באותו החודש ,אולם הנאשמת לא פעלה
להחזרתו של צו העיכוב מהארץ על כנו ,צו עיכוב שכאמור ,מעולם לא בוטל לפי כל דין.
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 . 4בנוסף ,לאחר שהנאשמת נחקרה במשטרת ישראל בנוגע לאישום כאמור ,הנאשמת התקשרה
ביום  16.11.05אל עובדת של לשכת ההוצאה לפעול שעבדה עימה ,ביקשה ממנה לעשות פעולה
במחשב על מנת להחזיר את צו עיכוב היציאה מהארץ כנגד אותו אדם על כנו .אותה עובדת
דיווחה על מעשיה של הנאשמת למשטרה .ובנוסף ,הנאשמת ביקשה מאותה עובדת כי תשמיד
את הודעת הביטול של צו עיכוב היציאה מהארץ שמסרה לידיו של אותו אדם וזאת במטרה
להכשיל הליך שיפוטי ולהשמיד ראיות.
 . 5הנאשמת הורשעה בתאריך ה 27.2.07 -בעבירות כאמור שיוחסו לה בכתב האישום המתוקן
במסגרתו של הסדר טיעון וביום ה 8.7.07 -גזר כבוד בית המשפט השלום את דינה והשית
עליה  6חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודת שירות 12 ,חודשי מאסר על תנאי לתקופה של
שלוש שנים ,שבמהלכן לא תעבור על אחת או יותר מהעבירות שבהן הורשעה ,וקנס בסך
 50,000ש"ח או  500ימי מאסר תמורתו.
גזר דינה של הנאשמת הושת כאמור לאחר שכבוד בית המשפט עיין בתסקיר שירות המבחן
למבוגרים שהוגש בעניינה.
ראיות הצדדים
 . 6לתביעה לא היו ראיות לעניין מידתם של אמצעי המשמעת .ההגנה הגישה לבית הדין את
התסקיר שירות הביטחון שהוגש לבית המשפט השלום ,שבו מפורטות נסיבותיה האישיות
והמשפחתיות והרפואיות והמלצה לענישה שכובדה באמצעות הטלתן של עבודות שירות כדרך
לריצוי תקופת מאסר בפועל .כן הוגשה לבית הדין אסופת מסמכים בהם מכתבי הערכה
ותודה של ממונים ואזרחים על שירות איכותי ומסור ,לרבות התכתבות בעניין קבלתה של
דרגה אישית .ובהמשך העידו בפנינו עדי אופי מטעם ההגנה.
א .מר יהודה כהן
(1

העד מזכיר ראשי של ביהמ"ש השלום בחיפה ומנהל מחוז המכיר את הנאשמת כ13 -
שנה.

(2

שמענו מהעד דברי שבח על איכות תפקודה ומסירותה ,והשתלבותה המהירה
בתפקידה ,וקידומה לתפקיד ראש ענף בו גילתה גם יחסי עבודה טובים .העד ביקשני
שלא לפגוע בזכויות הגימלה של הנאשמת .ולשאלת התובע הביע עמדתו כי אין מקום
להשיבה לשירות בעתיד הקרוב .לגישתו של העד ,הנאשמת לא קורצה "מחומר
עברייני".

ב .גב' לסרי לבנה
 (1העדה מועסקת כמזכירה בלשכת ההוצאה לפועל בחיפה המכירה את הנאשמת כ13 -
שנים עמה קיימה קשרי עבודה חבריים.
(2

שמענו מפי העדה על נכונותה של הנאשמת לסייע לאחרים ,וחשה את מידת השבר
שעבר על הנאשמת בעטיים של ההליכים.
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טיעונים למידתם של אמצעי המשמעת
 . 7הצדדים טענו בפנינו ,את טיעוניהם לעניין מידתם של אמצעי המשמעת.
א .טיעוני התביעה
 (1התובע המלומד סקר בפנינו את ההליך הפלילי שהיה מנת חלקה ותוצאותיו ,תוך
פירוט המעשים שבגינם הורשעה ונענשה כאמור ,מעשים שאותם רואה התביעה
בחומרה ,חרף נסיבותיה האישיות מעשיה מצביעים על ניצול לרעה של תפקידה בו
מעלה .במקרה שבפנינו קיימת הצדקה להעדיף את האינטרס הציבורי על פני
נסיבותיה האישיות ,ולעניין פגיעתה הרעה של עבירות השוחד והמעילה באמון
והתגובה המשמעתית שנגזרת מהם .תשומת לבו של ביה"ד הופנתה לעש"מ 5/79
בעניין אסא ועש"מ  5044/03בעניין רות בליתי ,כאשר יסוד של חומרה עוטה על פני
מעשיה שבוצעו במסגרת מילוי תפקידה ועל כן יש מקום להטיל על הנאשמת אמצעי
משמעת מרתיעים ,לנוכח תכליתם של אמצעי המשמעת ,כדבר פסיקתו בנדון של
ביהמ"ש העליון בעש"מ  7113/02בעניין שחר לוי.
(2

התובע המלומד סבור כי לנוכח פני מעשיה של הנאשמת קיימת הצדקה להטיל עליה
אמצעי משמעת אלה:
א( נזיפה חמורה;
ב( פיטורין לאלתר;
ג( פסילה משירות המדינה לשש שנים מיום מתן גזר הדין;
ד( פסילה ללא כל תפקיד בהנהלת בתי המשפט לצמיתות;
ה( הורדה בדרגה אחת לפרק זמן של שנתיים ,מיום תום הפסילה משירות
המדינה;

(3

לגישת התביעה ,פסילתה של הנאשמת לפרק זמן ממשי כאמור מהשירות הציבורי
כולו או ממילוי תפקידים בהנהלת בתי המשפט נגזרת מתפקידה של הפסילה כדבר
פסיקתו של בית המשפט העליון בעש"מ  3789/04בעניין ציפורי ,ועש"מ 9848/05
בעניין מזוז.

ב .גישת המשרד
נציג המשרד מר ישראל חן המכהן כמזכיר הראשי של בית המשפט המחוזי בחיפה,
מצטרף לגישתה של התביעה לעניין מידתם של אמצעי המשמעת .שמענו מפיו דברי שבח
על איכות תפקודה מתקופת שירותם המשותפת ,שהוגדרה כ"מעולה" ,כפי שגם עולה
מעיון בתיקה האישי של הנאשמת.
ג .טיעוני ההגנה
 (1הסנגור המלומד בטיעוניו בפנינו מיקדם ,ליסוד של משך הפסילה מהשירות הציבורי
והשפעת אמצעי משמעת זה על זכויותיה הממוניות .הנאשמת בת  ,54שמצבה
הרפואי נסקר בפנינו ,לגישתו אם בית הדין יקבל את עמדת התביעה כאמור,
הנאשמת בתקופת פסילתה לא תקבל זכויות גמלה ,ובהחלטתו על בית הדין גם
להתחשב בדבר חרטתה הכנה של הנאשמת וכי מעשיה לא העשירו בפועל את כיסה
למעט אותו סכום של  ₪ 650שהוצג על ידה כאגרה.
(2

ההגנה אינה מקילה ראש בעבירות החמורות שבהן הורשעה הנאשמת ,אולם על בית
הדין ,בהתחשב גם בקנס שהושת עליה ,ולמתן את פגיעתה הכלכלית ,כאשר בהמשך
הטיעון גם שמענו פרטים על נסיבותיה המשפחתיות ,אישה נשואה עם ילדים בגירים,
בעלה רופא עובד צה"ל ,כאשר מעשיה נעשו על רקע מצוקה כלכלית שאליה נקלע
בנה בעקבות גירושיו בקנדה ואפשר שבשל כך שובש שיקול דעתה .בנה השני חי
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בישראל ומשמש כמזכיר בית המשפט לתביעות קטנות.
(3

הסנגור המלומד ביקש להעמיד את פרק פסילתה על זמן של שלושה חודשים עד אשר
תסיים את עבודות השירות שהוטלו עליה ,וזאת על מנת שלא לפגוע בזכויותיה
הכלכליות,כאשר בחיי המעשה סביר להניח שגם בהיעדר פרק פסילה ממשי לשירות
המדינה ,היא לא תתקבל לשירות זה.

ד .דבר הנאשמת
 (1שמענו מפי הנאשמת כי עלתה לישראל בשנת  1990מברית המועצות ,שם רכשה
השכלה אקדמאית בתחום הכלכלה וההנדסה ,ולאחר שסיימה אולפן ועברה קורסים
מקצועיים שובצה בהנהלת בתי המשפט וההוצאה לפועל בחיפה ,שם התקדמה עד
לתפקיד של ראש ענף.
(2

לגבי נסיבותיה האישיות שמענו כי הנאשמת אישה נשואה ,בן זוגה רופא אזרח
צה"ל ,בן  ,59המצב הכלכלי בביתה קשה ,גם לנוכח הצורך לסייע לבנה שבקנדה.

(3

הנאשמת בהתרגשות תיארה בפנינו את השבר האישי שעבר עליה בעטיים של מעשיה
את מצבה הרפואי הקשה ,וביקשנו להתחשב במצבה.

החלטת בית הדין
 . 8לאחר שבית הדין עיין בפסק הדין שניתן בעניינה על ידי בית המשפט השלום בקריות ובטיעוני
הצדדים לעניין מידתם של אמצעי המשמעת ולצורך הטלתם של אלה ,נשקלו על ידינו
השיקולים הבאים:
א .לדפוס התנהגותה של הנאשמת
 (1הנאשמת הורשעה בעבירות פליליות כמפורט ברישת גזר הדין שבוצעו על ידה
במסגרת ומתוך מילוי תפקידה כראש ענף איחוד תיקים בהוצאה לפועל של בית
המשפט השלום בחיפה ,אשר ביקשה וקיבלה כספי שוחד בעבור ביצוע פעולות שלא
כדין מתוך מסגרת תפקידה ,פעולות שאופיינו בדרישות לקבלת שוחד בהצגת מצג
שווא על הפעולות שנעשו על ידה בפני נותני השוחד ,ביצוע נחזה מתוך חריגה
מסמכות ,של ביטול צווי עיכוב יציאה מהארץ בעבור חייב פעולות שבגינן ביקשה
שלמונים וקיבלה גם אגרה בשל מצג כוזב ששולשלה לכיסה.
זאת ועוד ,לא רק שהנאשמת ביקשה וקיבלה כספי שוחד במסגרת מילוי תפקידה
כאמור ברישת גזר הדין ,תוך ביצוע מעשי זיוף לגבי פעולות משפטיות )צו עיכוב
יציאה מהארץ( היא גם ביקשה להחטיא עובדת שהייתה כפופה לה במסכת מעשיה
שגרמה בין השאר לשיבוש מהלכי משפט.
(2

בית הדין רואה את מעשיה של הנאשמת בחומרה רבה .גם אם בסופו של יום היא לא
זכתה לגבות במלואם את כספי השוחד ,ליבת עבירותיה של הנאשמת הן עבירות
השוחד ,ועבירה של מרמה והפרת אמונים ,והיסוד המעילה באמון.

ב .לטיבן של עבירות השוחד
 (1לדאבון הלב ,עובדי מדינה הורשעו בעבר בהליכים פליליים בעבירות של שוחד וזו
העבירה שבה הורשע הנאשם .הדיון בעבירות אלה נדון לא אחת בפני בית הדין
למשמעת .בית משפט העליון בשורה של פסקי דין ,אמר דברו בבהירות ובחדות לגבי
עבירת שוחד ,וכן על השלכותיהן על תדמיתו וטוהר מידותיו של השירות הציבורי
והאמון הציבור בו.
(2

בעש"מ  5/79פרקליט המדינה נגד אסא ,פ"ד לג) ,(3בעמ'  665מבהיר השופט שמגר
)לפי תוארו דאז(:
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"אין צורך לחזור ולהרבות במילים עד כמה מזיקה והרסנית עבירת השוחד,
המשחיתה את המידות בשירות הציבור ופוגעת באימון ההדדי בתוך ציבור
עובדי המדינה ,בינם לבין עצמם ,ובאימון אותו צריך הציבור הרחב לרחוש
לאלה שהופקדו על משרתם כדי לשרתו .קולא מופרזת בנקיטת אמצעים
משמעתיים יש בה כדי לסכל מטרתו של הדין המשמעתי אשר יעילותו
מותנית בכוחם של המרתיע של האמצעים הננקטים במסגרתו .אין פירושו של
דבר כי בית הדין צריך להתעלם מן הנסיבות האישיות של האדם העומד לפניו,
אך מול אלה צריך גם להינתן משקל נאות לאינטרס הציבורי ,ובין היתר לנזק
הרב הנגרם לשרות המדינה ואף לתדמיתה של המדינה על ידי אלה מבין עובדי
הציבור המועלים באימון אשר ניתן בהם".
בעש"מ  4/81אוחיון נגד מדינת ישראל ,פ"ד לה) ,500 ,494 ,(4נפסק:
"לקיחת שוחד מכתימה את השירות הציבורי כולו וחותרת תחת תדמיתו .יש
בה כדי לעוות את שיקול הדעת ,ועובד הציבור הנתפס לרעה זו ,מאבד ביודעין
את היכולת ליישם אמות מידה ענייניות ולהתייחס לנושא שלפניו על פי
שיקולים לגופם בלבד.
שירות הציבור איננו יכול לרחוש אמון לעובד ,הדורש שוחד ,ולמותר להוסיף,
גם לא יכול להתקיים אמון כלשהו בין האזרח לבין עובד ציבור ,הנוטל שוחד,
או בין האזרח לבין שירות אשר בו ממשיכים נוטלי שוחד למלא את תפקידם".
(3

בעש"מ  3088/99נרגיזה אלאשווילי נגד מדינת ישראל )פורסם בדינים ועוד ,דינים
עליון ,כרך נז (44 ,נאמר:
"עבירת השוחד היא חמורה ביותר .תמיד היא מביאה נזק לשירות המדינה ,גם
משום שיש בה כדי להביא את עובד המדינה ,הנוטל שוחד ,לסטות מן השורה
במילוי תפקידו גם משום שהיא עלולה להשחית עובדי מדינה נוספים וגם
משום שהיא פוגעת במעמד ובתדמית של שירות המדינה בעיני הציבור הרחב.
קל וחומר כך כאשר אין מדובר במקרה יחיד של שוחד".
על אופיין של עבירות השוחד ,ככלל ,אומר בית המשפט בע"פ  1190/01פרץ אליהו נ'
מדינת ישראל ,בין היתר:
"...מדובר במעשים המהווים פגיעה קשה ביותר באושיות הסדר החברתי
)במערכת אכיפת החוק ,ובנסיבות אלה לא מצאנו פגם באיזון שערך בית משפט
קמא בין שיקולי הענישה הרלוונטיים) ".עמ' .(4
עוד נאמר כי:
"עבירת השוחד היא מהחמורות ביותר במישור הציבורי .היא משחיתה את
המידות .היא מהווה סכנה ליסודותיו של משטר חברתי צודק .היא מערערת
את האמון של הציבור בשלטון החלטתו של בית משפט קמא להחמיר עם
המערערים עונה על מדיניות הענישה בעבירות שוחד.
כבר נאמר על עבירות השוחד כי הסכנה לדמותו של השירות הציבורי ולאופיה
של החברה בישראל היא כה גדולה ,עד שאין להירתע מנקיטת אמצעי ענישה
קשים ומורגשים היטב כלפי מי שעולה על דרך השוחד – אם כנותן ,אם כלוקח
או כמבקש ,ואם כמתווך" )דברי השופטת ש' נתניהו בע"פ 4900 ,4886 ,4722/92
מרקוביץ נ' מדינת ישראל ,פ"ד מז ).(49-50 ,45 (2
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ולא מכבר נאמר על עבירות אלה כי:
"הן חמורות ביותר ,שכן עניין לנו במעשי שחיתות של עובד ציבור ,שעיקרן
הפרת אמונים ונטילת שוחד .מעשים אלה ,בשירות הציבורי בכלל ,ובמשטרה
הממונה על אכיפת החוק בפרט ,הנם בבחינת "נגע ממאיר" ,המכרסם
במעמדה של הרשות ובאמון שהציבור רוחש לה .לפיכך ,הנטייה במקרים
כאלה הינה ,בדרך כלל ,להעדיף את האינטרס הציבורי הקיים בהוקעת
המעשים ובביעורם ,על-פני שיקולים לקולא ,הנובעים מנסיבותיו האישיות
של המבקש".
)דברי השופט א' חיות בע"פ  6033/03בראון נ .מדינת ישראל ,תקדין עליון 2003
) 3286 (2וע"פ  8027/04בעניין אלגריסי מיום  ,23.2.06שביטוי נוסף לו מצוי
בדנ"פ  2681/06בו נדחתה על ידי נשיאת בית משפט העליון עתירה לדיון נוסף –
ניתן בתאריך .(9.10.06
ולאחרונה ,בית המשפט העליון קבע את גישתו כלפי אופיין ומהותן של עבירות
כאמור:
"שקלנו בכובד ראש את טענות ב"כ המערער ,אך לא נוכל לקבל את ערעורו .אנו
סבורים שבצדק קבע בית המשפט המחוזי כי בענייני עבירות שוחד יש לבכר
את האינטרס הציבורי על פני שיקולים אחרים .לגבי עבירות של קבלת שוחד
נפסק לא אחת כי דינם של מקבלי שוחד לרצות עונשי מאסר בפועל )ראו ע"פ
 10735/04גולדמן נ' מדינת ישראל )מיום  (20.2.2006והאסמכתאות בו(.
ההתחשבות בשיקולים לקולא בעניינו של המערער צריכה להיעשות בעת
שקילת מידת העונש – וכך עשתה הערכאה הראשונה כראוי – אך לא בשקילת
אמצעי הענישה .זהו הכלל ,ואף שיש לו ,כפי שציינה הערכאה הראשונה,
יוצאים מהכלל ,אין בענייננו נסיבות יוצאות דופן המצדיקות סטייה מן הכלל".
)ע"פ  10677/06יואל יהושע נגד מדינת ישראל ,ניתן ביום כ' באייר התשס"ז
).((8.5.2007
(4

לפני זמן קצר בית המשפט העליון ביטא את גישתו המחמירה כלפי עבירות השוחד,
הגם שמדובר היה בסכום כסף זניח )כ:(₪ 300-
"עבירת השוחד הין מן החמורות שבעבירות שעובד ציבור עלול להיכשל בהן.
זוהי עבירה הטומנת בחובה שימוש בכוח המשרה הציבורית כעילה לקבלת
שלמונים.
השוחד משעבד את שיקול הדעת הענייני שעל עובד הציבור להפעילו במסגרת
ביצוע תפקידו ,ומעוות אותו לצורך השגת טובת הנאה אישית .הוא מסיט את
התפקיד הציבורי מביצוע שליחות שעיקרה בקידום האינטרס הציבורי ,לניצול
שרירותי של כח וסמכות למטרת העשרה אישית )עש"מ  3088/99אלאשווילי
נ' מדינת ישראל; ער"ם  7905/99לנקרי נ' עיריית קרית מלאכי( .הלוקח שוחד
בשירות הציבור מערער את בסיס האימון שהציבור רוחש כלפיו במילוי
תפקידו .אך מעבר לזה – הוא מערער את האימון בשירות הציבורי כולו ,ויוצר
חיץ בין האזרחים הנזקקים לשירות ,לבין עובדי הציבור ,האמורים לספק את
השירות הציבורי כשהם נקיי כפיים וטהורי-לב )עש"מ  5/79פרקליט המדינה
נ' אסא ,פד"י לג) ;665 (3עש"מ  4/81אוחיון נ' מדינת ישראל ,פד"י לה).(494 (4
אימון הציבור הוא נכס חשוב של הרשות השלטונית ,ואכן –
"יש ליתן משקל נכבד לשיקולים הבאים לקיים לשמר
ולפתח את תחושת הציבור כמשרתיו אינם אדוניו ,וכי הם
עושים מלאכתם למען הציבור ,מתוך יושר ונקיון כפיים.
אכן ,טוהר השירות והשורות עומד בבסיס השירות
הציבורי ,ובבסיס המבנה החברתי שלנו".
)דברי בית המשפט בבג"צ  6163/92אייזנברג נ' שר הבינוי
והשיכון ,פד"י מז).(266 ,229 (2

115

ההיקף הכספי של השוחד הנלקח איננו בעל משמעות מכרעת ביחס לפסול
שבמעשה לקיחת השוחד .עשויה להיות לו השפעה על עוצמתה והיקפה של
העבירה אך לא על הכתם המכתים את העובד ואת השירות הציבורי בעצם
ביצועו .גם סכום כסף קטן ונלקח שלא כדין אגב ביצוע תפקיד ציבורי מכתים
את העובד ואת השירות בכתם כבד שקשה להסירו .השארת עובד מדינה
שלקח שוחד במסגרת השירות הציבורי מהווה מסר של סלחנות והתפשרות
עם תופעה המערערת מן היסוד את האימון בטהרתו של השירות הציבורי
ובנקיון כפיהם של עובדיו.
עבירת משמעת מסוג שוחד מחייבת ,איפוא ,נקיטת אמצעים משמעתיים
חריפים וחד-משמעיים ,שיחדירו מסר ברור בדבר האיסור המוחלט לנצל את
המשרה הציבורית לצרכי השגת טובת הנאה פרטית .מדובר בהגנה חיונית על
ערך הליבה של השירות הציבורי – טוהר המידות ונקיון הכפיים ,אשר אינו
סובל פשרה וסלחנות ,בתורת נורמה המשמשת אבן יסוד בפעילות עובדי
הציבור בכל המגזרים ובכל הרמות".
)עש"מ  6974/06מאיר אטיאס נגד מדינת ישראל ,ניתן ביום י"ב בשתרי
התשס"ח –  ,24.9.2007וכן ראה את אשר נפסק באותו מועד לגבי עתירה זו
בעש"מ  7562/06מולא סאלח נגד מדינת ישראל(.
ג .לעבירות מרמה והפרת אמונים
 (1הנאשמת הורשעה גם בעבירות מרמה והפרת אמונים ,שיחד עם עבירות השוחד
עומדת בליבת עבירותיה .לגבי אופייה של עבירה זו ,אנו מבקשים להפנות לעש"מ
 ,4123/95יוסף אור נגד מדינת ישראל:
"מעשה מרמה או הפרת אמונים לפי סעיף זה פוגע באושיות המינהל הציבורי.
הדגיש זאת השופט ברק לאמור :אמון הציבור ברשויות השלטון הוא מנכסיה
החשובים של הרשות השלטונית ושל המדינה .כאשר הציבור מאבד את אמונו
ברשויות השלטון ,הוא מאבד את אמונו באמנה החברתית המשמשת בסיס
לחיים משותפים .יש ליתן משקל נכבד לשיקולים הבאים לקיים ,לשמר
ולפתח את תחושת הציבור ,כי משרתיו אינם אדוניו וכי הם עושים את
מלאכתם למען הציבור מתוך יושר וניקיון כפיים .אכן ,טוהר השירות והשורות
עומד בבסיס השירות הציבורי ובבסיס המבנה החברתי שלנו".
(2

ובנוסף לפסיקתו של בית משפט העליון בעש"מ בעניין יוסף אור הנ"ל ,לגבי
מאפייניה של אותה עבירה נפסק בדנ"פ  1397/03מדינת ישראל נגד שמעון שבס שבו
נדונו גבולותיה הרחבים של העבירה האמורה הן מבחינת היסוד העובדתי ,הן
בהקשרו של היסוד הנפשי אשר מאפיין את העבירה:
"מעשה הפרת אמונים הפוגע בציבור" הוא אותה התנהגות אשר למניעתה
נועדה העבירה הפלילית .זו אותה התנהגת הפוגעת בערכים המוגנים על ידי
האיסור הפלילי.
משמעות המונח הוא אותה התנהגות שיש בה פגיעה מהותית באחד או יותר
מהאינטרסים המוגנים על ידי האיסור הפלילי של הפרת האמונים .הפן
המחמיר הנוסף הוא שתתקיים פגיעה מהותית בערך המוגן .ההגנה החוקתית
על האינטרסים המוגנים מחייבת ,ומבחן הפגיעה המהותית מגשים את אמת
המידה הזו".
העיקרון מאמץ אמת מידה נורמטיבית חיצונית ליסוד העובדתי של העבירה.
העיקרון הזה מספק את הוודאות הנדרשת לצורך הוכחת התקיימותו של היסוד
העובדתי בעבירה הפלילית .שיקולים נוספים שיש להביא בחשבון הם :עוצמת
הסטייה והפגיעה באינטרסים המוגנים ,מעמדו של עובד והציבור.
ייתכן כי יהיו שיקולים נוספים שייראו רלוונטיים ,ואין זו רשימה סגורה וממצה.
ולעניין היסוד הנפשי  -העבירה של הפרת אמונים מתמקדת ביסוד העובדתי ואין בה
ציון ליסוד הנפשי הנדרש .ביהמ"ש הסיק את הצורך ביסוד נפשי על סמך עקרונות
כלליים .היות והעבירה של הפרת אמונים איננה תוצאתית ,המחשבה הפלילית
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הנדרשת היא מודעות בפועל .הדרישה של מודעות מצריכה כי לעושה יהא יחס
סובייקטיבי – הכרתי לטיב המעשה .נדרש יחס נפשי לטיבה הפיזי של ההתנהגות.
ד .ליסוד המעילה באמון
 (1צל כבד ומכביד רובץ על מעשיה של הנאשמת במיוחד ,לנוכח יסוד המעילה באמון
שהיה כרוך במעשיה האמורים כלפי הממונים עליה ,שהאמינו כי הנאשמת תפעיל
את סמכויותיה כדין ולא תשבש את סדרי ההוצאה לפועל כלפי אותם חייבים כאמור
תמורת דרישת וקבלת כספי שוחד.
(2

ובהקשר זה ראינו לנכון להביא את דבר פסיקתו של בית המשפט העליון ,בעש"מ
 10129/01מדינת ישראל נ' טליה בת צ'לס גניש:
"כבר נאמר לא אחת בפסיקתנו ,כי עובד הציבור הוא נאמן הציבור .החומרה
במעשים מן הסוג שבו הורשעה המשיבה ,אינה נעוצה בהיזק הכספי ואף לא
בחסר בממון קופת המדינה ,אלה במעילה באמון הכרוכה במעשים אלה .קשת
המעשים הנכללים בעבירות של מעילה באמון היא מגוונת ומבטאת מידות
חומרה שונות.
היא כוללת עבירות חמורות כגניבה ממעביד ,מעשי מרמה או זיוף וכן הפרת
אמונים ואף מעשים שאינם פליליים במובהק ,אשר היסוד של מעילה באמון
הוא היסוד הדומיננטי בהם .בשל עוצמת הפיתוי והקלות בה ניתן להערים על
המערכת בכל הנוגע לקבלת טובות הנאה של כדין") .פורסם דינים עליון ,כרך
סא.(204 ,
על גישה נורמטיבית זו חזר בית משפט העליון בעש"מ  5044/03רות בליתי נגד
נציבות שירות המדינה- :
"אכן ,עמדתו של בית משפט זה ביחס לעבירות כדוגמת אלו בהן הורשעה
המערערת עמדה עקבית ונחרצת היא :עבירות אלו גורמות לפגיעה חמורה
בתדמיתו של השירות הציבורי ובאמון הציבור בו ויש לפעול בכל האמצעים
למיגורן .משכך ,האמצעי המתאים והדרוש במקרים אלו הוא פיטורין והרחקה
מהשירות .הדבר נכון שבעתיים במקרה דנן בו שימשה המערערת כאחראית על
מערכת דיווח השעות ולענין זה כבר נפסק בפרשת אלקריף .במיוחד כך
במקרים בהם מדובר בעובד הממונה על התחום ,אשר מעל באמון בתחום
שעליו היה מופקד .בנסיבות כאלה אין לאפשר לעובד להישאר במקום העבודה
שבו פעל כאמור .אמצעי המשמעת המתאים הוא ,איפוא ,הרחקת העובד
והעברת המסר לעובדים אחרים בשירות המדינה כי הסטייה מהדרך לא
תצלח" )פיסקה  5לפסק הדין(.
ולאחרונה בית המשפט עמד על יסוד החומרה שכרוך במעילה באמון מצידו של עובד
ציבור:
"תכליתו של הדין המשמעתי להגן על אמון הציבור בשירות המדינה וליצור
הרתעה אפקטיבית כלפי עובד ציבור מפני מעשים שיש בהן מעילה באמון
הציבור ובאמון הממונים עליהם – מחייבת ומצדיקה כי המשיב לא יוכל לחזור
לתפקיד שבו כשל ,ולא יחזור להפעיל את אותן סמכויות שבהפעלתן סטה
מהכללים המחייבים .ההגנה על חוסנו של השירות הציבורי ומעמדו המוסרי
מחייבים זאת )עש"מ  1804/01מדינת ישראל נ' אלקריף ,תק-על ,1266 (3)2001
פסקאות  .(5–4תפקודה היעיל והתקין של המערכת הציבורית וההגנה על
מערך האמון בין עובד לעמיתיו ובין עובד לממונים עליו ולבני הציבור הנזקקים
לשירות הציבורי מחייבים גם הם תוצאה זו) ".עש"מ  4350/06מדינת ישראל נ'
חיים רון ,ניתן ביום .(4.6.2007

ה .על עבירות המשמעת
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(1

בעקבות ההליך הפלילי הנאשמת הורשעה על ידינו בעבירות לפי סעיפים ,(2) ,(1)17
) (4) ,(3ו:(6)-
") (1עשה מעשה או התנהג באופן שפגע במשמעת שירות המדינה;
) (2לא קיים את המוטל עליו כעובד מדינה על פי נוהג ,חוק או תקנה או
הוראה כללית או מיוחדת שניתנו לו כדין ,או התרשל המוטל עליו כאמור;
) (3התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד מדינה או התנהג
התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו ,או בשמו הטוב של שירות המדינה;
) (4התנהג התנהגות בלתי הוגנת במילוי תפקידו או בקשר איתו;
) (6הורשע על עבירה שיש עמה קלון".

(2

לעניין יסודות העבירה שבסעיף  (1)17לחוק ,הנאשם פגע במשמעת שירות המדינה
וכפי שפסק בית המשפט העליון בעש"מ  3/75דבוש נגד נציבות שירות המדינה )פ"ד
ל):(2319 (1
"משמעת היא בעיקרה מערכת הנורמות ,הנהלים והנוהגים המסדירה אופן
פעולתה של מסגרת ארגונית בעלת מעמד מיוחד והקובעת סדריה ובכלל זה
חובותיהם וסמכויותיהם של המשרתים בה בזיקתם זה לזה ובזיקתם למערכת
עצמה".

(3

לעניין יסודות העבירה לפי סעיף  (2)17לחוק ,אלה כרוכים בהפרתם של מכלול
האיסורים הפליליים שבהם הורשעה הנאשמת.

(4

לעניין יסודות העבירה לפי סעיף  (3)17לחוק ,שגם בה הורשעה הנאשמת בהתנהגות
שאינה הולמת את תפקידה כעובדת מדינה או התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו או
בשמו הטוב של שירות המדינה – על כך ,עונה כב' השופט זמיר:
"התנהגות שאינה הולמת היא מושג בעל רקמה פתוחה ,וכך הוא צריך
להישאר ,כדי שניתן יהיה להתאים אותו לנסיבות שונות ולזמנים משתנים.
הגוף ,שהופקד לשמור על התנהגות הולמת במקצוע מסוים או בארגון מסוים,
אמור לקבוע את אמות המידה הראויות להתנהגות חברים באותו מקצוע או
ארגון.
עם זאת ,יש לומר כי התנהגות שאינה הולמת ,אצל עובד רשות מקומית כמו
אצל עובד המדינה ,ואצל עורך דין כמו אצל מהנדס ,מורכבת משני חלקים,
שלא תמיד ניתן להפריד או אף להבחין ביניהם .ראשי ,אפשר שהתנהגות
תיחשב בלתי הולמת אף שאין בה שום יחוד למקצוע מסוים או לארגון מסוים:
היא אינה הולמת משום שהיא שלילית ופסולה בכל מקצוע או ארגון .היא
סוטה באופן מהותי מכללי התנהגות של בן תרבות ,אותם כללים המאפשרים
לעובדים במקצוע או בארגון לקיים יחסי עבודה תקינים זה עם זה ולמלא באופן
תקין את תפקידם בחברה .זו התנהגות ששום ארגון או מקצוע ,אינו יכול
לסבול ,משום שאם היא תיהפך התנהגות מקובלת באותו ארגון או מקצוע,
יהיה בכך כדי להעכיר את האווירה ,לשבש את יחסי העבודה ,לערער את יחסי
האמון מצד הציבור או לחבל בדרך אחרת בתיפקוד התקין של הארגון".
)ראה ער"מ  1351/95ליאון פינקלשטיין נגד התובע בבית הדין המקומי
למשמעת ,פ"ד מט).(578 ,573 ,(5
במקום אחר ,אומר השופט זמיר )עש"מ  5246/99אהרון אהרוני נגד נציבות שירות
המדינה ,סעיף  4לפסק הדין:
"התשובה היא ,שהתנהגות כזאת היא לא בהכרח התנהגות מיוחדת לעובד
המדינה ,או התנהגות המיוחדת לתפקיד מסוים בשירות המדינה .התנהגות
יכולה להיות בלתי-הולמת ,במשמעות של סעיף  (3)17לחוק המשמעת ,גם אם
אין בה ייחוד למעמד של עובדי המדינה או לתפקיד של עובד מדינה זה או אחר.
היא יכולה להיות התנהגות פסולה מבחינתו של כל עובד בכל תפקיד".
בפסק דין שניתן בעש"מ  3849/03מיכל אלבז נגד נציבות שירות המדינה נפסק לגבי
טיבה ומהותה של העבירה:
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"אכן ,עבירה לפי סעיף  (3)17אינה עבירה שגבולותיה מוגדרים ,וכבר נאמר
עליה שהיא בעלת "רקמה פתוחה" ,המתאימה את עצמה לנסיבות העניין
ולזמנים ,ושוליה רחבים ביותר .אף על-פי כן ,היא איננה חסרת גבולות ,והיא
מתאפיינת בהתנהגות פסולה מן הסוג "ששום ארגון או מקצוע אינו יכול
לסבול ,משום שאם היא תיהפך התנהגות מקובלת באותו ארגון או מקצוע,
יהיה בכך כדי להעכיר את האווירה ,לשבש את יחסי העבודה ,לערער את יחסי
האמון מצד הציבור או לחבל בדרך אחרת בתפקוד התקין של הארגון".
ולגבי טיבו של הפסול שיכול להגיע עד כדי פגיעה ביושר וביושרה הנדרשים מעובד
ציבור ,וזו היתה לדאבון לב דרכה של הנאשמת ,נפסק לפני למעלה משנתיים:
"הגשת עבודת-גמר לסיום לימודיו האקדמיים לתואר ראשון בחינוך בלא
שכתב עבודה זו – פגם ביושר וביושרה הנדרשים ממורה וממחנך .התנהגות זו
אינה הולמת עובד מדינה ובוודאי שאינה הולמת מורה בישראל שאמור לשמש
דוגמא ומופת לתלמידיו .בהתנהגותו של המשיב טמונה חומרה נוספת,
בהתחשב בכך שהוכח כי שירות המדינה השתתף במימון לימודיו לתואר ראשון
בחינוך בשלוחת לטביה.
נוכח מכלול נסיבות העניין ,מתבקשת אפוא המסקנה כי המשיב התנהג באופן
שאינו הולם את תפקידו ושעלול לפגוע בתדמיתו ובשמו הטוב של שירות
המדינה".
)עש"מ  689/05בעניין מנסור מופיד שניתן בתאריך  – 6.3.05טרם פורסם(.
ואכן מידה חמורה של פסול בולטת על פני מעשיה של הנאשמת .בית הדין ,בבואו
לצקת תוכן ל"התנהגות שאינה הולמת" או שיש בה כדי לפגוע בתדמית השירות ,עליו
ליתן ביטוי למושג של ההתנהגות ההולמת בעיני ה"ציבור הנאור" ו"האדם הסביר".
אלה צריכים לשקף את הערכים והעקרונות ,אשר מבוססים על יחסים שבין הפרט,
לבין השירות הציבורי.
באשר לזאת אומר השופט ברק:
"בקביעת התוכן הקונקרטי של ההכללות המשמעתיות )התנהגות שאינה
הולמת ,שיש בה כדי לפגוע בתדמית( נותן בית-המשפט ביטוי לתפיסות יסוד
ערכיות .בעשותו כן ,עליו לבטא את שנראה כהתנהגות הולמת )או שאינה
הולמת( בעיני הציבור הנאור בישראל .עליו לקבוע את דבר קיומה של פגיעה
בתדמית השירות הציבורי מזווית הראיה של האדם הסביר האמון על תפיסות
היסוד של משטרנו.
כמובן" ,הציבור הנאור" ו"האדם הסביר" אינם אלא מטאפורות )ראה בג"צ
 14/86לאור נגד המועצה לביקורת סרטים ומחזות ,פ"ד מא) ;434 ,421 (1בג"צ
 2481/93דיין נגד מחוז ירושלים .הם מהווים פרסוניפיקציה של האיזון הראוי
בין הערכים ,העקרונות והאינטרסים הנאבקים על הבכור .בעריכתו של איזון
זה ,יש להימנע מאידיאליזם שאין לו עיגון נורמטיבי .השופט אינו שואף אל
הנאצל והטהור ,שאינו בנמצא .הוא אינו מעמיד לנגד עיניו חברה אידיאלית
שאין לה קיום במציאות ושאינה ניתנת להשגה .הוא אינו מתבסס על תפיסת
האדם כמלאך .יחד עם זה ,יש להימנע מפרגמטיזם המעוגן במוסר השוק.
השופט אינו משקף את התפיסות המעוותות הפושות בחברה .הוא אינו
מתבסס על תפיסת האדם כזאב .אכן ,תפיסתו של בית המשפט היא מאוזנת.
הוא פועל על פי "אמות המידה שמכתיב השכל הישר" )השופט י .כהן בע"פ
 763/77בריזה נגד מדינת ישראל ,פ"ד לב) (827 ,824 (2הוא מונע עצמו
מתוצאות אבסורדיות )ראה ע"פ  794/77חייט נגד מדינת ישראל ,פ"ד לב)(2
 ,(132 ,127ומדריך עצמו על פי "מבחן מתקבל על הדעת" השופט לנדוי בע"פ
 20/53הנ"ל ,בעמ'  .(853הוא לוקח בחשבון את המציאות הקיימת ,אך הוא אינו
רואה בה חזות הכל".
)בג"צ  7974/93סויסה נגד היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד מח).(771 ,749 (2
(5

מעשיה כאמור של הנאשמת מקבלים גוון נוסף של חומרה בהתחשב בדרג הניהולי
שאותו מילאה כראש ענף איחוד תיקים בהוצאה לפועל בבית המשפט השלום בחיפה
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כמי שאמורה ליתן דוגמא אישית לכפופים לה במסגרת מילוי תפקידה וגם מחוצה
לה כפי שנפסק בעש"מ  ,4123/95יוסף אור נגד מדינת ישראל ,פ"ד מט):191 ,184 (5
"עובדי המדינה אף הם זה מזה ,גם אם כולם כפופים לאותו דין ,יהיו אלה חוקי
המדינה או כללי המשמעת ,אין מקפידים עם כולם באותה מידה .ככל שעובד
המדינה נושא משרה רמה יותר ,שיש עמה אמון רב יותר וסמכויות חזקות
יותר ,כך יש מקום לדרוש ממנו שיקפיד יותר במילוי תפקידו על טוהר המידות
ועל התנהגות הולמת .לעניין זה יש הבדל בין עובד בכיר ,הממונה על עובדים
רבים ואמור לשמש דוגמא להם ולציבור ,לבין עובד זוטר.
יש מקום לצפות ולדרוש ממנהל כללי של משרד ממשלתי יותר מאשר מצפים
ודורשים מן המזכירה שלו ,כשם שיש מקום להקפיד עם המפקח הכללי של
המשטרה יותר מכפי שמקפידים עם שוטר מן השורה".
בית הדין סבור כמי שמועסק בבית משפט ,גוף שעושה משפט וצדק ,כל מי שממלא בו
תפקיד ,שיפוטי וגם מינהלי ,נדרש ממנו סטנדרט התנהגות גבוה במיוחד.
בית המשפט העליון אמר את דברו לגבי סטנדרט התנהגות הגבוה שנדרש ממורים,
והדברים יפים ,קל וחומר ,לגבי עובד שמועסק בהיכל המשפט:
"איש חינוך המועסק במערכת החינוך של המדינה חייב בחובת אמון והגינות
מוגברת .במעמדו כאיש הוראה ,הוא מהווה דוגמא ומופת אישי לבני הנוער
אותם הוא מלמד ומחנך .ממוריו ומחנכיו שואב הדור הצעיר את מערכת
הערכים ,הבונה ומגבשת את דמותה של החברה הישראלית לימים יבואו".
)עש"מ  9741/06עש"מ בסמה נעמנה נגד מדינת ישראל) ,ניתן ביום כ"ב בתשרי
התשס"ח ) (10.10.07שם בעמ' .5
(6

לעניין יסודות העבירה בסעיף  (4)17לחוק ,שגם בה הורשעה הנאשמת ,זו נוגעת
להתנהגות בלתי הוגנת של עובד במילוי תפקידו או בקשר איתו ,יסודות עבירה אלה
לא זכו לאותה בחינה שיפוטית ,כפי שהדבר נעשה לגבי העבירה של התנהגות שאינה
הולמת כאמור לעיל .עם זאת ,ניתן להסיק מפסיקתו של בית המשפט העליון שבו
הורשעו עובדי מדינה בעבירה כאמור ,כי מדובר בנסיבות שבהן עובד מדינה משיג
בעיקר לעצמו ואולם גם לאחרים טובות הנאה שונות ממסגרת תפקידו.
)עיין בעש"מ  ,2/79פלוני נגד נציב שירות המדינה) ,פורסם בפ"ד לג) ,(2עמ' – 274
שליחת יד בקופה קטנה לרכישת שתייה וכריכים לשימוש עצמי ,וכן בעש"מ 177/01
אברהם קליין נגד מדינת ישראל ,פורסם בפ"ד א) ,(3עמ'  – 57שם שלח הנאשם את
ידו בכספי הציבור כשהיה מופקד עליהם( .ובעש"מ  6978/00בעניין מוטיל ואח',
ופסקי דין שאוזכרו שם ,פורסם בפ"ד נד) (4בעמ'  865וכן עיין בעש"מ 5626/05
בעניין רחל אוחנה ,שניתן ב.(14.3.06-

(7

לעניין הרשעתה של הנאשמת בעבירה שיש עמה קלון ,לפי סעיף  (6)17לחוק ,אכן
המונח "קלון" פנים רבות לו ,כפי שהובהר היטב בעש"מ  4123/95בעניין יוסף אור –
פורסם בפד"מ מט) (5בעמ'  ,184בו נקבע בין השאר כי:
"לגבי אותו עובד המדינה עצמו יש מקום להבחין ,במקרים רבים ,בין
התנהגות בקשר למילוי תפקידו לבין התנהגות שלא בקשר למילוי תפקידו.
הדין המשמעתי נועד להגן על רמת התנהגות ראויה במילוי התפקיד ועל אמון
הציבור בשירות הציבורי .לפיכך ,נודעת חומרה מיוחדת לעבירות ,שעובד
מדינה עבר בקשר למילוי תפקידו".

(8

לא יכול להיות צל של ספק כי ,בעבירות בהן הורשעה הנאשמת בפלילים דבק קלון
מעצם טיבן ,ומהותן וגם נסיבותיהן ,אשר בוצעו ממסגרת תפקידה.

ו .על תכלית אמצעי המשמעת
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(1

אמצעי המשמעת שמוטלים על ידי בית הדין אינם מוטלים בחלל ריק ,אלא לצורך
השגתה של תכלית ברורה ,שהיא הגנה על השירות הציבורי ,על תדמיתו בעיני
הציבור של אותו השירות ובמיוחד כיד להרתיע עובדים אחרים במעמדו של
הנאשמת ,כי לא ייכשלו במעשים מסוג זה .בכל מקרה ומקרה ,על בית הדין לשאול
את עצמו ,האם אמצעי המשמעת המוטלים ,יש בהם כדי ,לשרת את התכלית
האמורה.
השוני בין ההליך הפלילי לבין הדין המשמעתי הובלט בשורה של פסקי דין ,על רקע
תכליתו של הדין המשמעתי.
בעש"מ  5282/98מדינת ישראל נגד תמר כתב )פ"ד נב) 87 (3אמר בית המשפט
העליון:
"המשקל שראוי לייחס לנסיבות בהן בוצעה העבירה הפלילית ,וכן גם המשקל
שיש לייחס לנסיבות האישיות של הנאשם ,פוחת בדין המשמעתי .בדין
המשמעתי – אמצעי המשמעת אמור לשמש אמצעי מניעה יותר מאשר אמצעי
ענישה :התכלית העיקרית של אמצעי המשמעת היא ,כאמור ,למנוע פגיעה
משמעותית בתפקוד של שירות המדינה ,או בתדמית שירות זה ,שכן תדמית
ראויה היא תנאי הכרחי לפעילות תקינה של השירות".
ובעש"מ  1928/00מדינת ישראל נגד עמוס ברוכין )פ"ד נד) (694 (3קבע בית המשפט
העליון את ההבדל בין ההליך הפלילי לבין ההליך המשמעתי:
"ההבדל נובע מן התכלית .הדין המשמעתי משרת תכלית שונה מן התכלית של
הדין הפלילי .עיקר התכלית של הדין המשמעתי הוא הגנה על השירות
הציבורי .הצורך בהגנה על השירות הציבורי אינו בא לידי ביטוי מלא בהליך
פלילי ,עדיין יש צורך לברר אם ראוי לנקוט נגדו הליך משמעתי :האם ראוי
שאותו עובד יישאר בתפקידו ,או שמא ראוי להעבירו לתפקיד אחר ,או להורידו
בדרגה ,או אף לפטרו מן השירות".

(2

ובפסיקות אין ספור ,מדגיש בית המשפט העליון את ההשלכה הישירה על הרציונל
העומד בבסיס מהותו של השירות הציבורי ,על עובד הציבור ,בראש ובראשונה
מבחינת דיני הנאמנות הציבורית:
"איש הציבור הוא נאמן הציבור ,לא לעצמו הוא פועל ,אלא למען האינטרס של
הציבור הוא פועל".
)בג"צ  669/86רובין נגד ברגר ואחרים ,פ"ד מא).(840 ,749 ,(1

(3

בהבדל מעובד רגיל ,שגם עליו מוטלת חובת נאמנות ,חובת הנאמנות המוטלת על
עובד המדינה בכיר היא כפולה ומכופלת :הן משום שבנושאים רבים השירות
הציבורי הוא על אופי מונופוליסטי ,והן משום חיוניותם וחשיבותם לכל הציבור של
העניינים המטופלים על ידי השירות הציבורי.
)ולעניין זה ,ראה דו"ח קרמניצר ,הטיפול המערכתי במשמעת שירות המדינה ,ינואר
 ,1998עמ' .(7
"הציבור זכאי לכך שעובדי המדינה ,הפועלים מטעמו ולמענו יהיו אנשים
אמינים והגונים .אמון הציבור בשירות המדינה ושיתוף הפעולה עלולים
להתערער ,אם יתברר לציבור כי עובד המדינה ,העומד לשרתו ,עבר עבירה
שיש עימה קלון".
)עש"מ  4411/99מדינת ישראל נגד אלקלעי(.
בפסק דין אחר הבליט כב' השופט זמיר את תכליתם של אמצעי המשמעת באומרו:
"מהי אם כן תכלית החוק ,לעניין זה? התכלית העיקרית של חוק המשמעת
היא השמירה על התיפקוד הראוי והתדמית הראויה של שירות המדינה".
)עש"מ  5574/00אורי בנית נגד מדינת ישראל(.
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(4

בפסקי דין נוספים ,בית המשפט העליון הבליט את תפקידם ההרתעתי והמניעתי של
אמצעי המשמעת – )ראה עש"מ  5771/01בעניין פודלובסקי; עש"מ  10129/01בעניין
טליה גניש( ,ובעש"מ  7111/02בעניין אשואל ואח' שניתן ביום  ,21.1.03נקבע כי:
"שמירה על תדמית ראויה של השירות הציבורי מהווה תנאי הכרחי לשמירה
על תפקוד נאות של שירות זה .בנוסף לשמירה קפדנית על תדמית השירות,
השירות נועד ההליך המשמעתי למנוע פגיעה בתפקוד שירות המדינה; אשר
על כן בבוא להטיל אמצעי משמעת יבחן בית הדין ,בין היתר ,האם אמצעי
המשמעת המוטלים יוצרים הרתעה מספקת בקרב עובדי המדינה ,כן יבחן
האם די באמצעי המשמעת האמורים כדי להשיב על כנו את אמון הציבור
במערכת השירות הציבורי ,המהווה אף הוא תנאי הכרחי לתפקודו של
השירות .בבוא בית הדין לגזור דינו של נאשם בעבירה משמעתית אין הוא
מתייחס לאמצעי המשמעת כאל עונש גרידא ,שכן עליו לבחון מהו האמצעי
ההולם את התכליות האמורות של הדין המשמעתי".
על תפקידם ההרתעתי של אמצעי המשמעת חזר בבית משפט העליון בעש"מ ,7113/02
מדינת ישראל נגד שחר לוי שניתן בתאריך :1.5.03
"כידוע ,אמצעי המשמעת נועדו להרתיע מפני ביצוע מעשים שיש בהם כדי
לפגוע בטוהר המידות בשירות המדינה ,בתפקודו התקין ובאמון הציבור בו.
ככל שהמעשים בהם הורשע הנאשם חמורים יותר ,וככל שדרגתו בשירות
המדינה בכירה יותר ,כך מתחזק הצורך להעביר מסר ברור וחד המוקיע את
מעשיו ,על-מנת לשרש תופעות פסולות בשירות המדינה ולמנוע את הישנותן
בעתיד".
)בעניין זה ראה את אשר נפסק בעש"מ  5625/05בעניין רחל אוחנה(.
ובנוסף:
"תפקידו של הדין המשמעתי הוא לא רק להעניש את העובד שסרח ,אלא גם
לשמש מסר לציבור עובדי המדינה כולו בדבר נורמות ההתנהגות המתחייבות
ממשרתי הציבור וחובות האתיקה החלות עליהם בביצוע תפקידם .חובות אלה
חלות על כלל עובדי המדינה .אולם ישנם תפקידים שבהם להפרת הנורמה
המשמעתית נודע מישנה חומרה בשל המעמד המיוחד של בעל התפקיד
בשירות המדינה .כזה הוא תפקיד המורה והמחנך ,המופקד מטעם המדינה על
חינוך הדור הצעיר .עובד ההוראה אינו עובד מדינה מן השורה .הוא דמות
שהתנהגותה ורמתה המוסרית משמשת אמת מידה ודוגמא לציבור התלמידים
המתחנכים לאורה".
)עש"מ  8622/05נעאמנה עאדל עלי נגד מדינת ישראל ,ניתן בתאריך .(25.12.06
ואולם תפקידם המרתיע של אמצעי המשמעת אינו חזות הכל .בית המשפט העליון
ריכך את גישתו האמורה ,וקבע כי תכלית זו צריכה להיבחן גם בהתחשב בנסיבותיו
האישיות של כל נאשם ונאשם.

(5

בית המשפט העליון בעש"מ  6737/03בעניין נחום זקן פסק:
"התיק יוחזר לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה ,על מנת שבית הדין
ישמע טיעונים ,ואולי אף ראיות לעניין העונש ,יתן דעתו למכלול נסיבות
המעשה לחומרא ולקולא ולנסיבותיו האישיות של המשיב ,ובהתאם לכך יקבע
את אמצעי המשמעת שיוטלו עליו".
ובפסק דין מאוחר יותר חזר בית המשפט העליון על גישתו האמורה:
"עם זאת ,אל מול ,ולצד שיקולים משמעותיים ומכריעים אלה ,מצווים אנו
לבחון כל מקרה לגופו על פי נסיבותיו המיוחדות )ראו עש"מ  10250/01מוכתרי
נגד נציבות שירות המדינה )לא פורסם( .החזקה בדבר הצורך בענישה מחמירה
יכולה להיחלש נוכח נסיבות מיוחדות של המקרה או של העומד לדין".
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)ראה :עש"מ  10566/02מדינת ישראל נגד טוביה גרינבוים ,ניתן בתאריך
 ;23.3.03עש"מ  5271/03בעניין חבצלת סדיקוב שניתן בתאריך  ;10.9.03עש"מ
 1934/03בעניין דמאן פולח שניתן ב– ;18.11.03עש"מ  6920/03בעניין ד"ר
אברהם כהן שניתן בתאריך  ;16.2.04עש"מ  10006/04בעניין ואיל חגאז' שניתן
בתאריך  ,15.3.05ועש"מ  ,3446/05בענין נאיל דראושה שניתן בתאריך .(28.6.05
בעש"מ  4193/06משה חי כהן נפסק:
"עם זאת ,כבכל הליך ענישה ,פלילי או משמעתי ,נדרשת מידתיות ראויה
והתחשבות מאוזנת לא רק באופי העבירה שבוצעה וחומרתה ,אלא גם
בנסיבותיו האישיות של הנאשם ובמכלול היסודות הפועלים לקולא בעניינו".
)ניתן בתאריך .(9.10.06
ובפסק דין שניתן מאוחר יותר נפסק:
"עם זאת ,התכלית המערכתית הכללית של דין המשמעת אינה עומדת לעצמה,
ולעולם יש לשקול בצידה גם את ההיבט האישי והאנושי הקשור בנאשם
ובנסיבות חייו .בהקשר האינדיבידואלי נשקלים ,בין היתר ,עוצמת הסטייה
בהתנהגותו של העובד מול מידת תרומתו לשירות הציבור ,מצבו האישי,
והנסיבות שהביאו לביצוע העבירה )עש"מ  10566/02מדינת ישראל נ' טוביה
גרינבוים ,דינים עליון סד ;124 ,עש"מ  5271/03חבצלת סדיקוב נ' מדינת
ישראל ,דינים עליון סה ;187 ,עש"מ  2717/03פנינה אלקיס נ' נציבות שירות
המדינה ,דינים עליון סד".(960 ,
)עש"מ  7635/05בעניין ירדנה שרתוק נגד נציבות שירות המדינה ,שניתן בתאריך
.(29.1.07

ז.

(6

ולגבי תורת האיזונים שבין הנסיבות האישיות בדין המשמעתי לעומת ההליך הפלילי
ומשקלם היחסי של אלה ,לנוכח תכליתו של הדין המשמעתי ,נפסק לאחרונה על ידי
בית המשפט העליון:
"אולם ,גם אם משקל נסיבותיו האישיות של הנאשם פחות בדין המשמעתי
בהשוואה להליך הפלילי ,אין להתעלם מהן כליל .מן הדין כי יתקיים יחס
מאוזן ,מידתי וראוי בין חומרת עבירת המשמעת שנעברה לבין נסיבותיו
האישיות של המערער ,ולבין חומרת אמצעי המשמעת הראויים על רקע
תכליות הדין המשמעתי.
מידת חומרתם של אמצעי המשמעת הננקטים כנגד עובד ציבור שהורשע,
חייבת לעמוד על מידה שאינה עולה על הנדרש לצורך הגשמת תכליותיו
הציבוריות של הדין המשמעתי )ער"מ  8372/05גבריאלוב נ' עיריית ת"א,
פסקה  ;6פרשת ברוכין ,בעמ'  ;694עש"מ  5271/03סדיקוב נ' מדינת ישראל
]פדאור )לא פורסם(  ,[728 (5)03עמ'  ;2ועש"מ  7641/98נוימן נ' מדינת ישראל
]פדאור )לא פורסם(  ,[192 (8) 99עמ' ".(4
)עש"מ  11976/05חליל רוחי נ' מדינת ישראל ,ניתן בתאריך  ,11.4.07שם
בפסקה .(23

(7

מובן הוא ,כי בכל מקרה ומקרה על בית הדין לבחון ולשקול ,האם יש באמצעי
המשמעת המוטלים על ידי בית הדין ,כדי להגשים את תכליתם של דיני המשמעת,
תוך איזונם עם הנסיבות האישיות .ולגבי תורת המידתיות נפסק ממש בימים אלה
בעש"מ  5917/07נביל גרה נגד נציבות שירות המדינה ,שינתן ביום -:19.8.07
"מידתיות אמצעי המשמעת הננקטים נגזרת מנסיבותיו המיוחדות של
המקרה ,מעוצמת חומרתה של העבירה ,וממשקל הנסיבות האישיות לנאשם.
בשיקלול הערכים הרלבנטיים ,יש להגיע לנקודת איזון עונשית ראויה אשר
תשלב בין האינטרס הציבורי ביישום ראוי של נורמות המשמעת בשירות
הציבורי ,בד בבד עם דאגה לגורלו של הפרט באופן שהענישה תהיה מידתית
ותהיה תואמת את מכלול האינטרסים הראויים לאיזון".

על הנסיבות האישיות
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(1

הנאשמת בת  ,54עד השעייתה בשנת  2006השלימה שירות בן  12שנים במסגרת
מערכת בתי המשפט.

(2

מגישת נציג המשרד ,מעדותם של עדי האופי והמסמכים שהוגשו לביה"ד עלה כי
תפקודה במגוון תפקידיה בתחום ההוצאה לפועל היה תפקוד איכותי תורם ומסור
עד מאוד.

(3

כבר נפסק כי לתרומתו החיובית והתורמת של עובד לשירות הציבורי השפעה על
מידתם של אמצעי המשמעת .וכך פסק כב' השופט חשין:
"לו היה הערער עובד בשירות המדינה שנים ארוכות לאחר כל אותן שנים היה
נתפס בכך כפי שעשה מעשה של מעילה באמון ,אפשר אמרתי רוח שטות
נכנסה באדם ועשה מעשה שעשה .אדם שכך שירת את המדינה בנאמנות
שנים רבות אפשר אין זה ראוי כי תקופח פרנסתו במחי יד"...
)עש"מ  1827/02אברהם ספיר נגד מדינת ישראל דינים עליון סא.(268 ,

(4

הנאשמת נשואה ,אם לשני ילדים בוגרים ,שאחד מהם המתגורר בקנדה שקוע
בחובות בעטיים של גירושיו ,בן זוגה מועסק כרופא כאזרח עובד צה"ל ,מצבה
הרפואי של הנאשמת ,כפי שלמדנו מהמסמכים שהוגשו לנו ,אינו תקין.

(5

והשאלה שלעולם עומדת לפתחו של בית הדין הינה ,מהי תרומתו והשפעתו של
שירות מועיל בשירות הציבורי ,שעה שבאים אנו להטיל את אמצעי המשמעת ,שרק
באמצעותם ניתן להגשים את התכלית שגלומה בהטלתם של אלה ,והיא ההגנה על
השירות הציבורי והשגת יסוד ההתרעה והמניעה ,ואלה כאמור נבחנים כמצויין
לעיל ,גם לנוכח הנסיבות האישיות של כל נאשם ונאשם.

למידתם של אמצעי המשמעת
 .9בית הדין ,לאחר עיונו בפסק דינו של בית המשפט השלום בקריות ,ולאחר שבחן את קשת
השיקולים כפי שנפרסו בהרחבה בגזר הדין ,על מנת להגיע לאיזון מתאים שבין התכלית
והתפקיד של אמצעי המשמעת לנוכח העבירות שבהן הורשעה הנאשמת על ידנו ונסיבותיהן,
לבין תרומתה לשירות הציבורי ונסיבותיה האישיות.
 .10בסופו של יום לאחר עיון ושיקול ,הגענו לכלל החלטה לגבי מידתם של אמצעי המשמעת שראוי
להטיל על הנאשמת ואלה הם:
א .נזיפה חמורה – כמסר נורמטיבי מטעמו של בית דין זה ,שמופנה במישרין לנאשמת
המצביע על הפסול החמור עד מאוד שנפל במעשיה.
ב .פיטורין – הנאשמת תפוטר לאלתר משירות המדינה.
ג .פסילה משירות המדינה – הנאשמת תפסל משירות המדינה לפרק זמן של ארבע שנים,
מיום גזר הדין.
ד .פסילה למלוי תפקיד – הנאשמת תפסל לצמיתות למלא כל תפקיד בהנהלת בתי המשפט.
 .11לעיין אמצעי משמעת של פסילה משירות המדינה נפלה מחלוקת ,דעת הרוב סברה כי ניתן
להגשים את תכליתם של דיני המשמעת גם בהתחשב בנסיבותיה האישיות ומידת האיזון
הנדרשת לגביהם על ידי פסילתה משירות המדינה לפרק זמן של ארבע שנים ,ואולם דעת
המיעוט סברה כי לנוכח מעשיה כאמור קיימת הצדקה לאמץ את גישת התביעה והנהלת בתי
המשפט ולגזור על הנאשמת פסילה למשך זמן של שש שנים .הוחלט כאמור לפי דעת הרוב.
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 .12בית הדין לא שוכנע כי בתום פסילתה משירות המדינה ,לאחר שתשוב זכאותה לקבל זכויות
גמלה מהמדינה בעקבות פיטוריה ,כי קיימת הצדקה להורידה בדרגה אחת כעתירת התביעה
והמשרד .אומנם להורדה בדרגה של מי שמקבל גמלה יש השפעה על המשכורת הקובעת על פי
פסיקתו של בית המשפט העליון בעש"מ  5547/00בעניין אורי בנות בניית ,בנסיבות ההליך
שבפנינו בהתחשב בשיעורה הנמוך של הגמלה שלה תהיה זכאית הנאשמת לאחר תום פסילתה
לשירות המדינה ,לא שוכנענו כי תהיה קיימת עוד הצדקה בהתחשב באמצעי המשמעת
החמורים האחרים שהוטלו עליה ,להורידה עוד בדרגה.
 .13פסילתה של הנאשמת לשירות המדינה לפרק זמן כאמור ,כדעת הרוב ,שבמהלכו תהא מעין
"חסימת שער" מוחלטת מלהתקבל לשירות הציבורי ,חיונית היא לאור תכליתה של הפסילה
לשירות המדינה ,על בסיסה של המדיניות השיפוטית שנקבעה לגבי חיוניותה של הפסילה על
ידי בית המשפט העליון:
"חומרה מיוחדת נילוות לביצוע עבירה בהינתן היותה של המשיבה עובדת הוראה
המשמעת דמות מחנכת לתלמידיה ,ואמורה להקנות להם ערכי דעת ומידות לא רק
באמצעות הוראה על פי תוכנית הלימוד ,אלא גם בהיותה דוגמא אישית להתנהגות
מופתית .אופי העבירה ,והקלון הנלווה לה ,אינם מתיישבים ,לטעמי עם האפשרות כי
המשיבה תמשיך לעבוד בשירות המדינה בתחום כלשהו בלא שיחצוץ פרק זמן מסויים
שבמהלכו היא תורחק מהשירות הציבורי.
אין די בהרחקתה מתחום החינוך – שהוא בוודאי התחום הרגיש ביותר מבחינת המשך
העסקתה ,אלא ראוי לבודדה גם מיתר תחומי השירות הציבורי למשך תקופה מסויימת,
מחשש שאם לא יעשה כן ,עלולה להגרם פגיעה רצינית לרמות ולתדמיתו של שירות
המדינה בבחינת מערכת המתאפיינת בטוהר מידות ונקיון כפיים".
)עש"מ  8180/05מדינת ישראל נ' פאטמה ולידי ,ניתן בתאריך .(7.5.06
 .14בפסק דין נוסף ,בית המשפט העליון החמיר במידתם של אמצעי המשמעת וקבע ,כי דרושה
פסילה משירות המדינה ולא רק מילוי תפקידים מסויימים ,לנוכח חומרת העבירות ותפקידם
של דיני המשמעת:
"נראית לי במישור העיקרון עמדת המדינה בערעורה ,המבקשת להרחיב את היקף
פסילתו של המערער לכל תפקיד בשירות המדינה למשך תקופת פסילה שתיקבע .יש
ממש בעמדתה ,השוללת את האפשרות להמשיך ולהעסיק את המערער בתפקידים
מסוימים בשירות המדינה ברצף אחד מיד לאחר ביצוע העבירות על ידו ,בלא יצירת
ניתוק מוחלט בינו לבין מערכת השירות הציבורי ,ולו לתקופה מסוימת ,אשר תדגיש את
חומרת העבירות שעבר ,ואת הצורך בשיקום האימון שיושג באמצעות סנקציה הולמת".
)עש"מ  9848/05ועש"מ  – 9964/05א' ,בעניין יוסף מזוז שבו הוגשו ערעורים הדדים על
המדינה והמערער ,ניתן ביום .(25.1.2007
הצדקת הפסילה ומשכה של הפסילה נגזרים מהמבחנים שנקבעו בנדון בעש"מ 3789/04
ציפורי נ' נציבות שירות המדינה ,שהובא בטיעוניו של התובע ,שבו פסקה כב' השופטת בייניש:
"כמו הפיטורין ,גם הפסילה משירות המדינה נובעת מאותה תכלית של הגנה על השירות
הציבורי מפני עובדים שסטו מדרך הישר .כאשר העובד מפר במעשיו את הנורמות
המחייבות בשירות המדינה ,ומועל באימון שניתן בו ,הרי שיש מקום לקבוע בנסיבות
מתאימות ,ועל פי חומרת הענין – כי עובד זה יפוטר ,ואף כי יהיה פסול מלשוב ולשרת
בשירות המדינה .אמצעי הפסילה מהשירות נחוץ ,איפוא ,כדי לשמור על טוהר המידות
בשירות הציבורי ,על תדמיתו ועל אמון הציבור".
לאחרונה עמד בית המשפט העליון על חיוניותה ותכליתה של הפסילה משירות המדינה:
"חומרתן של עבירות המשמעת שהמשיב עבר מחייב מסר עונשי ברור אשר ינקה את
מערך עובדי המדינה ואנשי החינוך מגילויים של חוסר יושר ,ויעמיד את טוהר המידות
בשירות הציבורי ובשירות החינוך הציבורי בתורת ערך שאינו נתון לפשרה ולגישה
סלחנית.
ערך זה מחייב ,בנוסף לפיטורי המשיב מהשירות ,גם את הרחקתו ופסילתו לא רק
מעיסוק בהוראה במסגרת משרד החינוך ,אלא גם מכל עיסוק בשירות המדינה למשך
תקופה סבירה בשים לב למכלול הנסיבות הרלבנטיות".
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)עש"מ  2928/06מדינת ישראל נגד עומר דראושה – ניתן ביום י"ב בתשרי התשס"ח –
.(24.9.07
גזר הדין ניתן ביום כ"ז בחשון התשס"ח –  ,8.11.2007שלא בנוכחות הצדדים ,להם יועבר באחת
מדרכי המסירה המקובלות.
זכות ערעור לבית משפט העליון מסורה לצדדים ,לפי הוראותיו של סעיף )43א( לחוק ,תוך  30יום
מיום הגיע גזר הדין לידיהם.

)(-
)(-
)(-
___________________ _____________________ ___________________
עו"ד ד"ר משה תירוש
גב' גאולה שמעיה
עו"ד יוסף תלרז ,אבה"ד
חבר בית הדין
חברת בית הדין
יו"ר
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 .3בד"מ  – 97/07ניצול מסגרת התפקיד לצרכים פרטיים
תמצית הפסק
הנאשם שמילא תפקיד ברשות המיסים והיה אחראי על שומתן של חברות ,נחקר ע"י משטרת
ישראל בחשד בעבירות של הפרת אמונים ,אולם תיקו הועבר לנתיב המשמעתי והורשע על ידנו על
פי הודאתו ,במסגרתו של הסדר טיעון ,בעבירות משמעת רלבנטיות .בכך ,בעת שמפקחים שהיו
כפופים לו טיפלו בשומתה של חברת מיזוג ,ולאחר שהודע לנאשם כי שומתה טרם נקבעה הוא יצר
קשר עם אותה החברה לצורך רכישתו של מזגן פרטי ,ושאלה אם לזרז או להאט את סיכום
שומתה.
בין הצדדים נכרת הסדר טיעון שאם בית הדין יתן לו תוקף יוטלו עליו אמצעי משמעת של :נזיפה
חמורה ,פיטורין לאלתר ,פסילה מלמלא כל תפקיד ברשות המיסים לפרק זמן של חמש שנים מבלי
שיפגעו זכויות גמלתו.
בגזר הדין מוצגים טיעוני הצדדים לעניין כיבודו של הסדר הטיעון וכלל זה גישתו של בית הדין
לסוגיית ניגוד העניינים שאפיינה את פני מעשיו ,כביטויה בשורה ארוכה של פסקי דין שיצאו
מטעמו של בית משפט העליון ,לאחר שבית הדין שקל ובחן את טיעוני הצדדים את יסודות עבירות
המשמעת שבהן הורשע הנאשם ,את תכלית דיני המשמעת ,את נסיבותיו האישיות של הנאשם
תוך איזון ביניהם ,בית הדין החליט לכבד את הסדר הטיעון.
ניתן ביום ט"ו בכסלו התשס"ח – 25.11.07
ההרכב :עו"ד יוסף תלרז ,אב בית הדין
מר שלמה גולדמן
מר קובי שלם

–
–

יו"ר
חבר בית הדין
חבר בית הדין

בא כח הנציבות :עו"ד שיר ביגמן-אזולאי
בא כח הנאשם :עו"ד שמואל ברזני
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ט"ו בכסלו התשס"ח
 25בנובמבר 2007
בדח2007-1040 .
בד"מ 97/07
בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה בחיפה
בפני :

עו"ד יוסף תלרז – אב בית הדין
מר שלמה גולדמן
מר קובי שלם

התובע )ת( :

עו"ד שירי ביגמן -אזולאי

הנאשם )ת( :
ב"כ הנאשם :

עו"ד שמואל ברזני

נציג המשרד :

מר קובי לוי

יו"ר
 חבר בית דין -חבר בית דין

גזר  -דין
ההליך
 .1הנאשם ,יליד שנת  ,1948שהועסק עד למועד השעייתו בשנת  2005כמנהל תחום רכז בכיר
בפקיד השומה בחיפה ,לפי דרגה  +42בדירוג המח"ר ואשר את שרותו הציבורי החל בשנת
 ,1986הורשע על ידינו על פי הודאתו במסגרתו של הסדר טיעון בעבירות משמעת לפי סעיפים
 (2)17 ,(1)17ו (3)17-לחוק שירות המדינה )משמעת( ,התשכ"ג) 1963 -להלן-החוק(.
 .2הנאשם הורשע כאמור ,בהליך שלפנינו ,בעקבותיה של חקירה פלילית שלא הביאה להגשתו של
כתב אישום והוא בחר כי עניינו ידון בפני בית דין זה.

 .3המעשה שבגינו הורשע הנאשם התרחש בחודש מרץ  ,2005באותה העת ,הנאשם באמצעות
מפקחים שהיו כפופים לו טיפל בשומתה של חברה בשם "כוכב הקור" שמכרה מזגנים לציבור
הרחב .הנאשם לאחר שהודע לו כי שומתה של אותה חברה טרם נקבעה ,במסגרת רצונו לרכוש
מזגן מאותה חברה ,במטרה לקבל הנחה ברכישתו ,שאל את בעליה האם עליו לזרז או להאט
את סגירת השומה  -והכל כמפורט בהכרעת דיננו.
טיעונים לכיבודו של הסדר טיעון
 .4הנאשם הורשע כאמור במסגרתו של הסדר טיעון שאם בית הדין ייתן לו תוקף יוטלו עליו
אמצעי משמעת של:
א .נזיפה חמורה;
ב .פיטורין לאלתר;
ג .פסילה מלמלא כל תפקיד ברשות המיסים לפרק זמן של חמש שנים;
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 .5כן סוכם על דעת הצדדים ,כי הנאשם יקבל עובר לפיטוריו את כל מלוא זכויות הגמלה לה הוא
זכאי בעטיה של תקופת עבודתו וכן מוסכם ומוצהר ,כי הליך זה שבפנינו יסיים כל הליך אחר
נגד הנאשם ,מטעמה של המדינה.
 .6ובהמשך הדיון שמענו את טיעוני הצדדים לעניין כיבודו של הסדר הטיעון.
א .טיעוני התביעה
 (1התובעת המלומדת ,בראשית טיעוניה עמדה בפנינו על פני מעשיו של הנאשם כמובהר
ברישת גזר הדין .לגישתה ,הנאשם במעשיו ניצל את תפקידו ,וכי אמצעי המשמעת
עליהם סוכם יש בהם כדי לשרת את תפקידו ותכליתו של הדיו המשמעתי והיא
הפגיעה בתפקידו ותדמיתו  -דבר פסיקתו של בית המשפט העליון בעש"מ 7111/02
בעניין שחר לוי ,ובג"צ  13/57בעניין צימוקין ,שהבאו בפנינו.
אמצעי המשמעת גם ישרתו לגישת התביעה את תפקידם המניעתי וההרתעתי של
אמצעי המשמעת כפסיקתו של בית המשפט העליון ויש בהסדר הטיעון את האיזון
הראוי בין מכלול האינטרסים.
 (2התביעה הביאה בפני בית הדין תימוכין לטיעוניה :את עש"מ  6947/06בעניין מאיר
אטיאס נגד מדינת ישראל  -פסק דין זה אינו נוגע לענייננו ,וכן את בד"מ  - 16/07את
מידת החומרה במעשיו של הנאשם רואה התביעה גם את תפקידו הבכיר של הנאשם
שהיה אמור לתת דוגמא לכפיפים לו.
 (3בנעילת טיעוניה ביקשנו התובעת ליתן תוקף להסדר הטיעון.
ב .גישת המשרד
 (1נציג המשרד הודיענו ,כי רשות המיסים מצטרפת להסדר הטיעון שהושג בין הצדדים.
 (2שמענו מפי נציג המשרד ,כי חוות הדעת שהוגשו על הנאשם עד להשעייתו היו טובות
ביותר .השכלתו היא בתחום הכלכלה.
ג .טיעוני ההגנה
 (1הסניגור המלומד ביקשנו גם הוא ליתן תוקף להסדר הטיעון שיש בו את האיזונים
הראויים .בהמשך שמענו פרטים על דרכי גילוייה של העבירה בעת חקירתה של פרשה
רחבה בהרבה יותר ,כאשר המידע הגיע לידיעתם של רשויות אוכפות החוק ,באמצעות
האזנות הסתר שבוצעו לטלפון של הנאשם .שמענו את מידת הפגיעה שנגרמה למעמדו
החברתי של הנאשם בעטיים של הפרסומים בעיתונות של הפרשיה וחלקו בה ,וכן על
מידת תרומתו לשירות הציבורי שבו הוא נמצא  21שנים .מילא את תפקידו בהגינות
ובמסירות כאשר אמצעי המשמעת מבחינתו של הנאשם שיצטרך לפתוח דרך חיים
אחרת ,מחוץ לשירות לציבורי אינם מקילים עימו ,אולם בית הדין נתבקש ליתן תוקף
להסדר הטיעון.
ד .דבר הנאשם
 (1הנאשם מסר לבית הדין כי נולד בישראל ,סיים בית ספר תיכון ,החל את עבודתו
במשרד המשפטים וכן אצל עורך דין פרטי .רכש דעת בתחום לימודי הכלכלה
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באוניברסיטת חיפה.
 (2מצבו המשפחתי ,נשוי ואב לשלושה ילדים .רעייתו גמלאית מבנק לאומי ולאחרונה
החלה בעבודה אחרת.
החלטת בית הדין
 .7לבית דין זה בדומה לערכאות שיפוט אחרות ,מסור שיקול דעת אם ליתן תוקף להסדר טיעון
או להחליט שמא קיימת הצדקה לשינוי לחומרא או לקולא ,על פי שיקול דעתו של בית הדין,
לאחר שבאו בפנינו טיעוני הצדדים – .נשקלו על ידנו שיקולים אלה:
א .לדפוס התנהגותו של הנאשם
 (1הנאשם לפני כפרק זמן של שנתיים וחצי במסגרת מילוי תפקידו כרכז בכיר ,היה מודע
לכך שחברת "כוכב הקור" ,שומתה נקבעת על ידי עובד שכפוף לו .הוא בירר את
סטטוס עריכת השומה של אותה חברה שלא נסתיימה באותה עת ,ולאחר שיחה עם
בעליה של אותה חברת קירור ,קשר את אותה שיחה בכוונתו לרכוש מזגן בהנחה
מאותה חברה ומנציגיה כשהוא ביקש לדעת ,האם לזרז או להאט את עריכת השומה,
באמצעות עובדים שהיו כפופים להוראותיו.
 (2הנאשם במעשיו היה מצוי במצב של ניגוד עניינים ,לנוכח האינטרס שעליו היה מופקד
לוודא את עריכתם של שומות ,ללא כל אינטרס אישי זר והוא קשר את עריכת השומה
לאינטרס פרטי שלו – קבלתה של הנחה ברכישת מזגן.
 (3סוגיית ניגוד העניינים נדונה לא אחת בפסיקתנו ובפסיקת בית המשפט העליון וביטוי
לה בספרות המשפטית.
 (4כבוד הנשיא ברק בבג"צ  ,5734/98עזריאל נ' ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל,
קבע כי:
"הכלל בדבר ניגוד עניינים הפך זה מכבר לחלק מהמשפט המקובל נוסח
ישראל שנוצר ונתגבש בפסיקתו של בית משפט זה .טעמו של הכלל בדבר
ניגוד עניינים הוא כפול:
ראשית ,טעם פרגמאטי ,עובד הציבור ,שבידו הופקדה סמכות ,חייב להפעיל
את סמכותו מתוך שהוא מעמיד לנגד עיניו את מכלול השיקולים הרלוונטיים
להפעלתה של אותה סמכות ,ושיקולים אלה בלבד.
כאשר עובד הציבור נתון במצב של ניגוד עניינים ,קיים חשש כי הוא יקח
בחשבון שעה שיפעיל את סמכותו ,אף את האינטרס הנוגד .כתוצאה מכך
עשויה לבוא הפעלה בלתי ראויה של הסמכות .חשש זה בא הדין למנוע.
שנית ,טעם ערכי .קיומו של שירות ציבורי סדיר ,אחראי ובעל עמדה ציבורית
נאותה ,מחייב אמון הציבור בכך שהחלטות עובדי הציבור הן ענייניות ,ונעשות
ביושר וההגינות .עובדת הימצאו של עובד הציבור במצב של ניגוד עניינים,
פוגעת באמון הציבור במערכת השלטונית .בלב הציבור מתעורר החשש כי
שיקולים זרים מנחים את עובד הציבור ,ואמונו במערכת השלטונית נפגם.
חשש זה בא הדין למנוע"...
 (5כלל זה אוסר על ממלא תפקיד להיות לא רק במצב של ניגוד עניינים אלא אף במצב
שעלול להביא לניגוד עניינים או במצב בו קיים חשש סביר או אפשרות ממשית לניגוד
עניינים.
 (6ראויים לציטוט גם דברי בית המשפט העליון מפי כב' הנשיא ברק בבג"צ 531/79
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"זאת ועוד :האיסור אינו רק על שיקול הדעת עצמו בביצוע הפעולה או
התפקיד .האיסור הוא על הימצאות במצב בו עלול להיות ניגוד עניינים .מטרת
הכלל היא למנוע את הרע בטרם יארע .הכלל צופה פני העתיד .אין זה מעלה
ואין זה מוריד אם בפועל שיקול הדעת הוא ראוי.
מטרת הכלל היא למנוע פיתוי מאדם ישר והגון ,בחינה אל תביאונו לידי
ניסיון .על כן ,אין צורך להוכיח בפועל קיומו של ניגוד עניינים .די בכך
שקיימת אפשרות ממשית של ניגוד עניינים".
)סיעת הליכוד בעירית פ"ת נגד מועצת פועלי פ"ת פ"ד לה).(566 (2
השופט בך בבג"צ  589/86קבע הלכה מחייבת אשר אומצה בפסקי דין מאוחרים
יותר:
"אין אנו מחוייבים להשתכנע כי הלכה למעשה נוצר כבר ניגוד אינטרסים
כאמור ,או כי הופקה ע"י העותר טובת הנאה עקב משרתו האמורה.
די בכך מבחינת הנתונים האובייקטיביים ועל סמך שיקולים המבוססים על
ניסיון החיים והשכל הישר ,עלולות תוצאות כאלה לנבוע מכהונת העותר בשני
התפקידים"...
כאמור ,המבחן על פיו נבחנים הדברים הוא המבחן האובייקטיבי .המבחן הוא
מבחנו של האדם הסביר היודע את פרטי המקרה ,המסתכל מבחוץ ואשר מסתמך
הוא על ניסיון החיים שצבר.
 (7ראה גם מאמרו של כב' הנשיא בדימוס ברק – "ניגוד אינטרסים במילוי תפקיד
משפטים" )כרך י' בעמ'  .(11במאמרו זה סוקר כב' הנשיא בהרחבה את יסודות הכלל
ואת טעמיו לגבי מה שמכונה על ידי הנשיא ,טעם מוסרי וציבורי .הכלל חל במיוחד
לגבי עובדי ציבור ,מאחר וקיומו של שירות ציבורי סדיר ,אחראי ובעל עמדה ציבורית
נאותה ,מחייב שיהיה אמון הציבור בו ,ההחלטות של הרשויות הציבוריות הן
ענייניות ,נעשות ביושר ובהגינות ,ללא משוא פנים וכי לכל אזרח הבא במגע עם
השלטון ניתן יחס של שוויון ופסק הדין הרלבנטי במיוחד לענייננו נדון בעש"מ
 6529/03בעניין רואי קליגר נפסק:
"נוסחן המילולי של הוראות התקשי"ר  43.021ו 43.022-מלמד כי לגבי עובד
המדינה נקבעו הוראות מחמירות האוסרות על "התנגשות עניינים" בלא
לקבוע רף גבוה של קיום "אפשרות ממשית" לניגוד כזה.
הגישה העולה מסעיפי התקשי"ר הנ"ל תואמת את התפיסה לפיה כאשר
מדובר בניגוד בין אינטרס שלטוני לבין אינטרס אישי בשירות המדינה,
המבחן הוא מבחן קפדני )ראו :ט' שפניץ וו' לוסטהויז" ,ניגוד עניינים בשירות
הציבורי" ספר אורי ידין )כרך ב' ,תש"ן(  .(320 – 319 ,315פסיקתו של בית
משפט זה נקטה עמדה שכאשר מדובר בעוצמת ניגוד העניינים ,יש מקום
להבחין בין ניגוד שני אינטרסים שלטוניים ,של עובד ציבור המכהן בשני
תפקידים ,לבין ניגוד העניינים הקיים בין אינטרס שלטוני לאינטרס אישי,
המבחן המקובל ,שהוא גם המבחן הראוי ,הוא מבחן "החשש הסביר" ]ראו
לעניין זה בג"ץ  3132/92משולם נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון
ואח' ,פ"ד מז) :747 ,741 (3בג"ץ  244/86רביבו נ' ר' המועצה המקומית
אופקים ,פ"ד מב) :183 (3וכן ע"א  6583/94פחימה נ' פרץ ,פ"ד נא),853 (5
.[829
עם זאת ,לצורך ענייננו מוכנה אני להניח כי אין די ב"חשש סביר" לקיום ניגוד
עניינים ויש צורך לבסס קיומה של "אפשרות ממשית" של ניגוד כזה ,ולבחון
את עניינו של המערער על פי הרף הגבוה המקל עמו".
)ניתן ביום  – 9.12.03פורסם בפ"ד נח) (1בעמ'  ,734ראה גם בהרחבה את בג"צ
 166/05המועצה האזורית חוף עזה ואח' פורסם בדינים עליון כרך ע"ב בעמ'
.(964
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כאשר חובת האמון ,שאותה הפר הנאשם ,עומדת ביסוד האיסור על ניגוד עניינים,
המחייבת התנתקות מכל אינטרס נוגד ,לרבות אינטרס פרטי של קבלת הנחה
מנישום שעל שמותו היה אחראי.
)ראה גם את אשר נפסק בבג"צ  6728/06עמותת אומץ ואח' נגד מדינת ישראל(.
ולאחרונה נפסק- :
"הכלל הוא ,שכל מי שמבצע פעולה או תפקיד עבור זולתו ,אסור לו להימצא
במצב שבו עלול להיות ניגוד אינטרסים בין האינטרס של זה שלמענו הוא פועל
ובין אינטרס אחר כלשהו".
)עש"מ  5493/07טליה וינשטיין נגד מדינת ישראל ,פורסם כט באב התשס"ח,
.(13.8.07
 (8במעשיו היה גם פוטנציאל של פגיעה באינטרס ציבורי מובהר של הפרת אמונים ,גם
אם לא מומש כלפיו הליך פלילי ,כפי שנפסק בדנ"פ  1397/03מדינת ישראל נגד שמעון
שב"ס ,שבו נדונו גבולותיה הרחבים של העבירה האמורה ,הן מבחינת היסוד העובדתי
והן בהקשרו של היסוד הנפשי ,אשר מאפיין את העבירה:
"מעשה הפרת אמונים הפוגע בציבור הוא אותה התנהגות אשר למניעתה
נועדה העבירה הפלילית .זו אותה התנהגות הפוגעת בערכים המוגנים על ידי
האיסור הפלילי .משמעות המונח הוא אותה התנהגות שיש בה פגיעה מהותית
באחד או יותר מהאינטרסים המוגנים על ידי האיסור הפלילי של הפרת
האמונים .הפן המחמיר הנוסף הוא שתתקיים פגיעה מהותית בערך המוגן.
ההגנה החוקתית על האינטרסים המוגנים מחייבת ,ומבחן הפגיעה המהותית
מגשים את אמת המידה הזו".
 (9העיקרון מאמץ אמת מידה נורמטיבית חיצונית ליסוד העובדתי של העבירה .העיקרון
הזה מספק את הוודאות הנדרשת לצורך הוכחת התקיימותו של היסוד העובדתי
בעבירה הפלילית .שיקולים נוספים שיש להביא בחשבון הם :עוצמת הסטייה והפגיעה
באינטרסים המוגנים ,מעמדו של עובד והציבור .ייתכן כי יהיו שיקולים נוספים
שייראו רלוונטיים ,ואין זו רשימה סגורה וממצה .ולעניין היסוד הנפשי – העבירה של
הפרת אמונים מתמקדת ביסוד נפשי על סמך עקרונות כלליים .היות והעבירה של
הפרת אמונים איננה תוצאתית ,המחשבה הפלילית הנדרשת היא מודעות בפועל.
הדרישה של מודעות מצריכה כי לעושה יהא יחס סובייקטיבי – הכרתי לטיב
המעשה .נדרש יחס לטיבה הפיזי של ההתנהגות.
 (10לנאשם הייתה צריכה להיות מודעות ,כי אותה בקשת הנחה עלולה היתה לפגוע
בגישתו האובייקטיבית כלפי שומתה של חברת הקירור.
ב .על עבירות המשמעת
הנאשם הורשע על ידינו בעבירות לפי סעיפים  (3) ,(2) ,(1)17ו:(4)-
") (1עשה מעשה או התנהג באופן שפגע במשמעת שירות המדינה;
) (2לא קיים את המוטל עליו כעובד מדינה על פי נוהג ,חוק או תקנה או הוראה
כללית או מיוחדת שניתנו לו כדין ,או התרשל המוטל עליו כאמור;
) (3התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד מדינה או התנהג
התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו ,או בשמו הטוב של שירות המדינה;
 (1לעניין יסודות העבירה שבסעיף  (1)17לחוק ,הנאשם פגע במשמעת שירות המדינה
וכפי שפסק בית המשפט העליון בעש"מ  3/75דבוש נגד נציבות שירות המדינה )פ"ד
ל):(2319 (1
"משמעת היא בעיקרה מערכת הנורמות ,הנהלים והנוהגים המסדירה אופן
פעולתה של מסגרת ארגונית בעלת מעמד מיוחד והקובעת סדריה ובכלל זה
חובותיהם וסמכויותיהם של המשרתים בה בזיקתם זה לזה ובזיקתם למערכת
עצמה".
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 (2לעניין יסודות העבירה לפי סעיף  (2)17לחוק ,אלה כרוכים בהפרתם של יסודות
העבירה המגולמים בסעיף  284לחוק העונשין.
 (3לעניין יסודות העבירה לפי סעיף  (3)17לחוק ,שגם בה הורשע הנאשם בהתנהגות
שאינה הולמת את תפקידה כעובד מדינה או התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו או
בשמו הטוב של שירות המדינה – על כך ,עונה כב' השופט זמיר:
"התנהגות שאינה הולמת היא מושג בעל רקמה פתוחה ,וכך הוא צריך
להישאר ,כדי שניתן יהיה להתאים אותו לנסיבות שונות ולזמנים משתנים.
הגוף ,שהופקד לשמור על התנהגות הולמת במקצוע מסוים או בארגון מסוים,
אמור לקבוע את אמות המידה הראויות להתנהגות חברים באותו מקצוע או
ארגון.
עם זאת ,יש לומר כי התנהגות שאינה הולמת ,אצל עובד רשות מקומית כמו
אצל עובד המדינה ,ואצל עורך דין כמו אצל מהנדס ,מורכבת משני חלקים,
שלא תמיד ניתן להפריד או אף להבחין ביניהם .ראשי ,אפשר שהתנהגות
תיחשב בלתי הולמת אף שאין בה שום יחוד למקצוע מסוים או לארגון מסוים:
היא אינה הולמת משום שהיא שלילית ופסולה בכל מקצוע או ארגון .היא
סוטה באופן מהותי מכללי התנהגות של בן תרבות ,אותם כללים המאפשרים
לעובדים במקצוע או בארגון לקיים יחסי עבודה תקינים זה עם זה ולמלא באופן
תקין את תפקידם בחברה.
זו התנהגות ששום ארגון או מקצוע ,אינו יכול לסבול ,משום שאם היא תיהפך
התנהגות מקובלת באותו ארגון או מקצוע ,יהיה בכך כדי להעכיר את האווירה,
לשבש את יחסי העבודה ,לערער את יחסי האמון מצד הציבור או לחבל בדרך
אחרת בתיפקוד התקין של הארגון".
)ראה ער"מ  1351/95ליאון פינקלשטיין נגד התובע בבית הדין המקומי
למשמעת ,פ"ד מט).(578 ,573 ,(5
במקום אחר ,אומר השופט זמיר )עש"מ  5246/99אהרון אהרוני נגד נציבות שירות
המדינה ,סעיף  4לפסק הדין:
"התשובה היא ,שהתנהגות כזאת היא לא בהכרח התנהגות מיוחדת לעובד
המדינה ,או התנהגות המיוחדת לתפקיד מסוים בשירות המדינה.
התנהגות יכולה להיות בלתי-הולמת ,במשמעות של סעיף  (3)17לחוק
המשמעת ,גם אם אין בה ייחוד למעמד של עובדי המדינה או לתפקיד של עובד
מדינה זה או אחר.
היא יכולה להיות התנהגות פסולה מבחינתו של כל עובד בכל תפקיד".
בפסק דין שניתן בעש"מ  3849/03מיכל אלבז נגד נציבות שירות המדינה נפסק לגבי
טיבה ומהותה של העבירה:
"אכן ,עבירה לפי סעיף  (3)17אינה עבירה שגבולותיה מוגדרים ,וכבר נאמר
עליה שהיא בעלת "רקמה פתוחה" ,המתאימה את עצמה לנסיבות העניין
ולזמנים ,ושוליה רחבים ביותר .אף על-פי כן ,היא איננה חסרת גבולות ,והיא
מתאפיינת בהתנהגות פסולה מן הסוג "ששום ארגון או מקצוע אינו יכול
לסבול ,משום שאם היא תיהפך התנהגות מקובלת באותו ארגון או מקצוע,
יהיה בכך כדי להעכיר את האווירה ,לשבש את יחסי העבודה ,לערער את יחסי
האמון מצד הציבור או לחבל בדרך אחרת בתפקוד התקין של הארגון".
ולגבי טיבו של הפסול שיכול להגיע עד כדי פגיעה ביושר וביושרה הנדרשים מעובד
ציבור ,וזו היתה לדאבון לב דרכו של הנאשם ,נפסק לפני למעלה משנתיים:
"הגשת עבודת-גמר לסיום לימודיו האקדמיים לתואר ראשון בחינוך בלא
שכתב עבודה זו – פגם ביושר וביושרה הנדרשים ממורה וממחנך .התנהגות זו
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אינה הולמת עובד מדינה ובוודאי שאינה הולמת מורה בישראל שאמור לשמש
דוגמא ומופת לתלמידיו .בהתנהגותו של המשיב טמונה חומרה נוספת,
בהתחשב בכך שהוכח כי שירות המדינה השתתף במימון לימודיו לתואר ראשון
בחינוך בשלוחת לטביה.
נוכח מכלול נסיבות העניין ,מתבקשת אפוא המסקנה כי המשיב התנהג באופן
שאינו הולם את תפקידו ושעלול לפגוע בתדמיתו ובשמו הטוב של שירות
המדינה".
)עש"מ  689/05בעניין מנסור מופיד שניתן בתאריך  – 6.3.05טרם פורסם(.
ואכן מידה מכבידה ומצטברת של פסול בולטת על פני מעשיו של הנאשם .בית הדין,
בבואו לצקת תוכן ל"התנהגות שאינה הולמת" או שיש בה כדי לפגוע בתדמית
השירות ,עליו ליתן ביטוי למושג של ההתנהגות ההולמת בעיני ה"ציבור הנאור"
ו"האדם הסביר".
אלה צריכים לשקף את הערכים והעקרונות ,אשר מבוססים על יחסים שבין הפרט,
לבין השירות הציבורי.
באשר לזאת אומר השופט ברק:
"בקביעת התוכן הקונקרטי של ההכללות המשמעתיות )התנהגות שאינה
הולמת ,שיש בה כדי לפגוע בתדמית( נותן בית-המשפט ביטוי לתפיסות יסוד
ערכיות .בעשותו כן ,עליו לבטא את שנראה כהתנהגות הולמת )או שאינה
הולמת( בעיני הציבור הנאור בישראל .עליו לקבוע את דבר קיומה של פגיעה
בתדמית השירות הציבורי מזווית הראיה של האדם הסביר האמון על תפיסות
היסוד של משטרנו .כמובן" ,הציבור הנאור" ו"האדם הסביר" אינם אלא
מטאפורות )ראה בג"צ  14/86לאור נגד המועצה לביקורת סרטים ומחזות ,פ"ד
מא) ;434 ,421 (1בג"צ  2481/93דיין נגד מחוז ירושלים .הם מהווים
פרסוניפיקציה של האיזון הראוי בין הערכים ,העקרונות והאינטרסים
הנאבקים על הבכור .בעריכתו של איזון זה ,יש להימנע מאידיאליזם שאין לו
עיגון נורמטיבי .השופט אינו שואף אל הנאצל והטהור ,שאינו בנמצא .הוא אינו
מעמיד לנגד עיניו חברה אידיאלית שאין לה קיום במציאות ושאינה ניתנת
להשגה .הוא אינו מתבסס על תפיסת האדם כמלאך .יחד עם זה ,יש להימנע
מפרגמטיזם המעוגן במוסר השוק.
השופט אינו משקף את התפיסות המעוותות הפושות בחברה .הוא אינו
מתבסס על תפיסת האדם כזאב .אכן ,תפיסתו של בית המשפט היא מאוזנת.
הוא פועל על פי "אמות המידה שמכתיב השכל הישר" )השופט י .כהן בע"פ
 763/77בריזה נגד מדינת ישראל ,פ"ד לב) (827 ,824 (2הוא מונע עצמו
מתוצאות אבסורדיות )ראה ע"פ  794/77חייט נגד מדינת ישראל ,פ"ד לב)(2
 ,(132 ,127ומדריך עצמו על פי "מבחן מתקבל על הדעת" השופט לנדוי בע"פ
 20/53הנ"ל ,בעמ'  .(853הוא לוקח בחשבון את המציאות הקיימת ,אך הוא אינו
רואה בה חזות הכל".
)בג"צ  7974/93סויסה נגד היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד מח).(771 ,749 (2
מעשים כאמור לעיל מקבלים גוון נוסף של חומרה ,בהתחשב במעמדו של הנאשם,
בדרג הניהולי של פקיד שומה חיפה ,כמי שאמור ליתן דוגמא אישית לאחרים
בהתנהגותו הנורמטיבית ,במסגרת מילוי תפקידו וגם מחוצה לו ,כפי שנפסק בעש"מ
 ,4123/95יוסף אור נגד מדינת ישראל ,פ"ד מט):191 ,184 (5
"עובדי המדינה אף הם זה מזה ,גם אם כולם כפופים לאותו דין ,יהיו אלה חוקי
המדינה או כללי המשמעת ,אין מקפידים עם כולם באותה מידה.
ככל שעובד המדינה נושא משרה רמה יותר ,שיש עמה אמון רב יותר וסמכויות
חזקות יותר ,כך יש מקום לדרוש ממנו שיקפיד יותר במילוי תפקידו על טוהר
המידות ועל התנהגות הולמת.
לעניין זה יש הבדל בין עובד בכיר ,הממונה על עובדים רבים ואמור לשמש
דוגמא להם ולציבור ,לבין עובד זוטר .יש מקום לצפות ולדרוש ממנהל כללי של
משרד ממשלתי יותר מאשר מצפים ודורשים מן המזכירה שלו ,כשם שיש
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מקום להקפיד עם המפקח הכללי של המשטרה יותר מכפי שמקפידים עם
שוטר מן השורה".
ג .על תכלית אמצעי המשמעת
 (1אמצעי המשמעת שמוטלים על ידי בית הדין אינם מוטלים בחלל ריק ,אלא לצורך
השגתה של תכלית ברורה ,שהיא הגנה על השירות הציבורי ,על תדמיתו בעיני הציבור
של אותו השירות ובמיוחד כיד להרתיע עובדים אחרים במעמדו של הנאשם ,כי לא
ייכשלו במעשים מסוג זה.
בכל מקרה ומקרה ,על בית הדין לשאול את עצמו ,האם אמצעי המשמעת המוטלים,
יש בהם כדי ,לשרת את התכלית האמורה.
השוני בין ההליך הפלילי שלא ננקט נגד הנאשם לבין הדין המשמעתי הובלט בשורה
של פסקי דין ,על רקע תכליתו של הדין המשמעתי.
בעש"מ  5282/98מדינת ישראל נגד תמר כתב )פ"ד נב) 87 (3אמר בית המשפט
העליון:
"המשקל שראוי לייחס לנסיבות בהן בוצעה העבירה הפלילית ,וכן גם המשקל
שיש לייחס לנסיבות האישיות של הנאשם ,פוחת בדין המשמעתי .בדין
המשמעתי – אמצעי המשמעת אמור לשמש אמצעי מניעה יותר מאשר אמצעי
ענישה :התכלית העיקרית של אמצעי המשמעת היא ,כאמור ,למנוע פגיעה
משמעותית בתפקוד של שירות המדינה ,או בתדמית שירות זה ,שכן תדמית
ראויה היא תנאי הכרחי לפעילות תקינה של השירות".
ובעש"מ  1928/00מדינת ישראל נגד עמוס ברוכין )פ"ד נד) (694 (3קבע בית המשפט
העליון את ההבדל בין ההליך הפלילי לבין ההליך המשמעתי:
"ההבדל נובע מן התכלית .הדין המשמעתי משרת תכלית שונה מן התכלית של
הדין הפלילי .עיקר התכלית של הדין המשמעתי הוא הגנה על השירות
הציבורי .הצורך בהגנה על השירות הציבורי אינו בא לידי ביטוי מלא בהליך
פלילי ,עדיין יש צורך לברר אם ראוי לנקוט נגדו הליך משמעתי :האם ראוי
שאותו עובד יישאר בתפקידו ,או שמא ראוי להעבירו לתפקיד אחר ,או להורידו
בדרגה ,או אף לפטרו מן השירות".
 (2ובפסיקות אין ספור ,מדגיש בית המשפט העליון את ההשלכה הישירה על הרציונל
העומד בבסיס מהותו של השירות הציבורי ,על עובד הציבור ,בראש ובראשונה
מבחינת דיני הנאמנות הציבורית:
"איש הציבור הוא נאמן הציבור ,לא לעצמו הוא פועל ,אלא למען האינטרס של
הציבור הוא פועל".
)בג"צ  669/86רובין נגד ברגר ואחרים ,פ"ד מא).(840 ,749 ,(1
 (3בהבדל מעובד רגיל ,שגם עליו מוטלת חובת נאמנות ,חובת הנאמנות המוטלת על עובד
המדינה בכיר היא כפולה ומכופלת :הן משום שבנושאים רבים השירות הציבורי הוא
על אופי מונופוליסטי ,והן משום חיוניותם וחשיבותם לכל הציבור של העניינים
המטופלים על ידי השירות הציבורי.
)ולעניין זה ,ראה דו"ח קרמניצר ,הטיפול המערכתי במשמעת שירות המדינה ,ינואר
 ,1998עמ' .(7
"הציבור זכאי לכך שעובדי המדינה ,הפועלים מטעמו ולמענו יהיו אנשים
אמינים והגונים .אמון הציבור בשירות המדינה ושיתוף הפעולה עלולים
להתערער ,אם יתברר לציבור כי עובד המדינה ,העומד לשרתו ,עבר עבירה
שיש עימה קלון".
)עש"מ  4411/99מדינת ישראל נגד אלקלעי(.
בפסק דין אחר הבליט כב' השופט זמיר את תכליתם של אמצעי המשמעת באומרו:
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"מהי אם כן תכלית החוק ,לעניין זה? התכלית העיקרית של חוק המשמעת
היא השמירה על התיפקוד הראוי והתדמית הראויה של שירות המדינה".
)עש"מ  5574/00אורי בנית נגד מדינת ישראל(.
 (4בפסקי דין נוספים ,בית המשפט העליון הבליט את תפקידם ההרתעתי והמניעתי של
אמצעי המשמעת – )ראה עש"מ  5771/01בעניין פודלובסקי; עש"מ  10129/01בעניין
טליה גניש( ,ובעש"מ  7111/02בעניין אשואל ואח' שניתן ביום  ,21.1.03נקבע כי:
"שמירה על תדמית ראויה של השירות הציבורי מהווה תנאי הכרחי לשמירה
על תפקוד נאות של שירות זה .בנוסף לשמירה קפדנית על תדמית השירות,
השירות נועד ההליך המשמעתי למנוע פגיעה בתפקוד שירות המדינה; אשר
על כן בבוא להטיל אמצעי משמעת יבחן בית הדין ,בין היתר ,האם אמצעי
המשמעת המוטלים יוצרים הרתעה מספקת בקרב עובדי המדינה ,כן יבחן
האם די באמצעי המשמעת האמורים כדי להשיב על כנו את אמון הציבור
במערכת השירות הציבורי ,המהווה אף הוא תנאי הכרחי לתפקודו של
השירות .בבוא בית הדין לגזור דינו של נאשם בעבירה משמעתית אין הוא
מתייחס לאמצעי המשמעת כאל עונש גרידא ,שכן עליו לבחון מהו האמצעי
ההולם את התכליות האמורות של הדין המשמעתי".
על תפקידם ההרתעתי של אמצעי המשמעת חזר בבית משפט העליון בעש"מ ,7113/02
מדינת ישראל נגד שחר לוי שניתן בתאריך :1.5.03
"כידוע ,אמצעי המשמעת נועדו להרתיע מפני ביצוע מעשים שיש בהם כדי
לפגוע בטוהר המידות בשירות המדינה ,בתפקודו התקין ובאמון הציבור בו.
ככל שהמעשים בהם הורשע הנאשם חמורים יותר ,וככל שדרגתו בשירות
המדינה בכירה יותר ,כך מתחזק הצורך להעביר מסר ברור וחד המוקיע את
מעשיו ,על-מנת לשרש תופעות פסולות בשירות המדינה ולמנוע את הישנותן
בעתיד".
)בעניין זה ראה את אשר נפסק בעש"מ  5625/05בעניין רחל אוחנה(.
ובנוסף:
"תפקידו של הדין המשמעתי הוא לא רק להעניש את העובד שסרח ,אלא גם
לשמש מסר לציבור עובדי המדינה כולו בדבר נורמות ההתנהגות המתחייבות
ממשרתי הציבור וחובות האתיקה החלות עליהם בביצוע תפקידם .חובות אלה
חלות על כלל עובדי המדינה .אולם ישנם תפקידים שבהם להפרת הנורמה
המשמעתית נודע מישנה חומרה בשל המעמד המיוחד של בעל התפקיד
בשירות המדינה .כזה הוא תפקיד המורה והמחנך ,המופקד מטעם המדינה על
חינוך הדור הצעיר .עובד ההוראה אינו עובד מדינה מן השורה .הוא דמות
שהתנהגותה ורמתה המוסרית משמשת אמת מידה ודוגמא לציבור התלמידים
המתחנכים לאורה".
)עש"מ  8622/05נעאמנה עאדל עלי נגד מדינת ישראל ,ניתן בתאריך .(25.12.06
ואולם תפקידם המרתיע של אמצעי המשמעת אינו חזות הכל .בית המשפט העליון
ריכך את גישתו האמורה ,וקבע כי תכלית זו צריכה להיבחן גם בהתחשב בנסיבותיו
האישיות של כל נאשם ונאשם.
בית המשפט העליון בעש"מ  6737/03בעניין נחום זקן פסק:
"התיק יוחזר לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה ,על מנת שבית הדין
ישמע טיעונים ,ואולי אף ראיות לעניין העונש ,יתן דעתו למכלול נסיבות
המעשה לחומרא ולקולא ולנסיבותיו האישיות של המשיב ,ובהתאם לכך יקבע
את אמצעי המשמעת שיוטלו עליו".
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ובפסק דין מאוחר יותר חזר בית המשפט העליון על גישתו האמורה:
"עם זאת ,אל מול ,ולצד שיקולים משמעותיים ומכריעים אלה ,מצווים אנו
לבחון כל מקרה לגופו על פי נסיבותיו המיוחדות )ראו עש"מ  10250/01מוכתרי
נגד נציבות שירות המדינה )לא פורסם(.
החזקה בדבר הצורך בענישה מחמירה יכולה להיחלש נוכח נסיבות מיוחדות
של המקרה או של העומד לדין".
)ראה :עש"מ  10566/02מדינת ישראל נגד טוביה גרינבוים ,ניתן בתאריך
 ;23.3.03עש"מ  5271/03בעניין חבצלת סדיקוב שניתן בתאריך  ;10.9.03עש"מ
 1934/03בעניין דמאן פולח שניתן ב– ;18.11.03עש"מ  6920/03בעניין ד"ר
אברהם כהן שניתן בתאריך  ;16.2.04עש"מ  10006/04בעניין ואיל חגאז' שניתן
בתאריך  ,15.3.05ועש"מ  ,3446/05בענין נאיל דראושה שניתן בתאריך .(28.6.05
בעש"מ  4193/06משה חי כהן נפסק:
"עם זאת ,כבכל הליך ענישה ,פלילי או משמעתי ,נדרשת מידתיות ראויה
והתחשבות מאוזנת לא רק באופי העבירה שבוצעה וחומרתה ,אלא גם
בנסיבותיו האישיות של הנאשם ובמכלול היסודות הפועלים לקולא בעניינו".
)ניתן בתאריך .(9.10.06
ובפסק דין שניתן מאוחר יותר נפסק:
"עם זאת ,התכלית המערכתית הכללית של דין המשמעת אינה עומדת לעצמה,
ולעולם יש לשקול בצידה גם את ההיבט האישי והאנושי הקשור בנאשם
ובנסיבות חייו .בהקשר האינדיבידואלי נשקלים ,בין היתר ,עוצמת הסטייה
בהתנהגותו של העובד מול מידת תרומתו לשירות הציבור ,מצבו האישי,
והנסיבות שהביאו לביצוע העבירה )עש"מ  10566/02מדינת ישראל נ' טוביה
גרינבוים ,דינים עליון סד ;124 ,עש"מ  5271/03חבצלת סדיקוב נ' מדינת
ישראל ,דינים עליון סה ;187 ,עש"מ  2717/03פנינה אלקיס נ' נציבות שירות
המדינה ,דינים עליון סד".(960 ,
)עש"מ  7635/05בעניין ירדנה שרתוק נגד נציבות שירות המדינה ,שניתן בתאריך
.(29.1.07
 (5ולגבי תורת האיזונים שבין הנסיבות האישיות בדין המשמעתי לעומת ההליך הפלילי
ומשקלם היחסי של אלה ,לנוכח תכליתו של הדין המשמעתי ,נפסק לאחרונה על ידי
בית המשפט העליון:
"אולם ,גם אם משקל נסיבותיו האישיות של הנאשם פחות בדין המשמעתי
בהשוואה להליך הפלילי ,אין להתעלם מהן כליל .מן הדין כי יתקיים יחס
מאוזן ,מידתי וראוי בין חומרת עבירת המשמעת שנעברה לבין נסיבותיו
האישיות של המערער ,ולבין חומרת אמצעי המשמעת הראויים על רקע
תכליות הדין המשמעתי .מידת חומרתם של אמצעי המשמעת הננקטים כנגד
עובד ציבור שהורשע ,חייבת לעמוד על מידה שאינה עולה על הנדרש לצורך
הגשמת תכליותיו הציבוריות של הדין המשמעתי )ער"מ  8372/05גבריאלוב נ'
עיריית ת"א ,פסקה  ;6פרשת ברוכין ,בעמ'  ;694עש"מ  5271/03סדיקוב נ'
מדינת ישראל ]פדאור )לא פורסם(  ,[728 (5)03עמ'  ;2ועש"מ  7641/98נוימן נ'
מדינת ישראל ]פדאור )לא פורסם(  ,[192 (8) 99עמ' ".(4
)עש"מ  11976/05חליל רוחי נ' מדינת ישראל ,ניתן בתאריך  ,11.4.07שם
בפסקה .(23
מובן הוא ,כי בכל מקרה ומקרה על בית הדין לבחון ולשקול ,האם יש באמצעי
המשמעת המוטלים על ידי בית הדין במסגרתו של הסדר טיעון ,כדי להגשים את
תכליתם של דיני המשמעת ,תוך איזונם עם הנסיבות האישיות.
ולגבי תורת המידתיות נפסק לאחרונה בעש"מ  5917/07נביל גרה נגד נציבות שירות
המדינה ,שינתן ביום -:19.8.07
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"מידתיות אמצעי המשמעת הננקטים נגזרת מנסיבותיו המיוחדות של
המקרה ,מעוצמת חומרתה של העבירה ,וממשקל הנסיבות האישיות לנאשם.
בשיקלול הערכים הרלבנטיים ,יש להגיע לנקודת איזון עונשית ראויה אשר
תשלב בין האינטרס הציבורי ביישום ראוי של נורמות המשמעת בשירות
הציבורי ,בד בבד עם דאגה לגורלו של הפרט באופן שהענישה תהיה מידתית
ותהיה תואמת את מכלול האינטרסים הראויים לאיזון".
ד .על הנסיבות האישיות
 (1הנאשם בן  ,59השלים שירות בן  21שנים בשירות הציבורי.
 (2מגישת נציג המשרד בפנינו עולה כי ,תפקודו היה תורם ,מסור ואיכותי.
 (3כבר נפסק כי לתרומתו החיובית והתורמת של עובד לשירות הציבורי השפעה על
מידתם של אמצעי המשמעת .וכך פסק כב' השופט חשין:
"לו היה הערער עובד בשירות המדינה שנים ארוכות לאחר כל אותן שנים היה
נתפס בכך כפי שעשה מעשה של מעילה באמון ,אפשר אמרתי רוח שטות
נכנסה באדם ועשה מעשה שעשה .אדם שכך שירת את המדינה בנאמנות
שנים רבות אפשר אין זה ראוי כי תקופח פרנסתו במחי יד"...
)עש"מ  1827/02אברהם ספיר נגד מדינת ישראל דינים עליון סא.(268 ,
 (4הנאשם נשוי ,אב לילדים בוגרים ורעייתו מועסקת.
 (5והשאלה שלעולם עומדת לפתחו של בית הדין הינה ,מהי תרומתו והשפעתו של שירות
מועיל בשירות הציבורי ,שעה שבאים אנו להטיל את אמצעי המשמעת ,במסגרתו של
הסדר טיעון ,שרק באמצעותם ניתן להגשים את התכלית שגלומה בהטלתם של אלה,
והיא ההגנה על השירות הציבורי והשגת יסוד ההתרעה והמניעה ,ואלה כאמור
נבחנים כמצויין לעיל ,גם לנוכח הנסיבות האישיות של כל נאשם ונאשם.
ה .לשאלת כיבודם של הסדרי טיעון
הצדדים הגיעו ביניהם ,כאמור ,להסדר טיעון שרכיביו כללו הודאה בכתב התובענה
המתוקנת ורכיבי משמעת מוסכמים על הצדדים של :נזיפה חמורה ,פיטורין לאלתר
ופסילה למלא כל תפקיד ברשות המיסים לפרק זמן של  5שנים מיום גזר הדין.
לעניין כיבודם של הסדרי טיעון ,קיימת מגמה ליתן להם תוקף ברוח פסיקתו של בית
המשפט העליון בעש"מ  4592/97בעניין אליהו סבג ,בו נפסק כי:
"לעיתים קרובות יש עניין בעריכת הסדר טיעון ,ולפיכך יש גם בדרך כלל עניין
לציבור בקיום הסדר טיעון .לכן ,אין זה ראוי שבית הדין יסטה מהסדר טיעון אלא
אם יש לכך טעם טוב לסטות מהסדר הטיעון ,אם אמצעי המשמעת סוטים במידה
משמעותית מן האמצעים הראויים בנסיבות המקרה ,או אם הם בלתי סבירים
באופן בולט ,עד שהעניין הציבורי הדרוש לסטות מן ההסדר גובר על העניין
הציבורי בקיום הסדרי טיעון".
ביטוי מובהק לכך ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק דין ע.פ ,1958/98 .פלוני נגד מדינת
ישראל .על המדוכה ישבו תשעה שופטים ,ובפסק דין זה נקבעה ההלכה לעניין שיקול דעתו
של בית המשפט בשאלת כיבודם של הסדרי טיעון:
"המסקנה היא כי שיקול המפר במידה משמעותית את האיזון הראוי בין שיקולי
הענישה הרלוונטיים ,באופן שנוצר יחס בלתי הולם בין ההקלה הניתנת לנאשם
לבין האינטרס הציבורי ,יהיה בו כדי לפסול את הסדר הטיעון בשל טעותה של
התביעה וזאת גם אם מניעיה כשרים הם".
)שם פסיקה  ,18עמ' .(14
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כן קבע בית המשפט בפסיקה  24בעמ'  ,19שכותרתה "סיכומם של דברים" כי:
"בהיעדר פגם או פסול בהודיה שניתנה במסגרת הסדר טיעון ,ירשיע בית המשפט
את הנאשם על פי הודייתו ויגזור את עונשו .בהתקיים איזון ראוי בין האינטרס
הציבורי הפרטני והאינטרס הציבורי הרחב שהתביעה מייצגת מצד אחד ,לבין
טובת ההנאה שנתנה לנאשם מצד אחד ,יכבד בית המשפט את הסדר הטיעון .בית
המשפט ישווה לנגד עיניו ,בין היתר ,את המגמה העקרונית לעידוד הסדרי טיעון.
בנסיבות שבהן יראה לדחות את הסדר הטיעון ,יגזור בית המשפט עונש שהיה גוזר
אילו היה בא לפניו הסדר טיעון שקול ומאוזן .מן הראוי הוא שגם לאחר דחיית
הסדר טיעון ,כך שהעונש אשר יטיל לא יחרוג במידה קיצונית ובלתי
פרופורציונלית מהעונש שעליו הסכימו הצדדים".
)ראה גם את עש"מ  11128/04בעניין אברהם טאפירו(.
לפני כשנה ביהמ"ש העליון ביטל רכיב מאמצעי המשמעת שהוטלו על נאשם – פסילה
לשירות המדינה ,שהוטל על-ידי ביה"ד ,שלא נמנה עם אמצעי המשמעת שעליו הסכימו
הצדדים במסגרתו של הסדר טיעון ,והמדינה נתנה הסכמתה לביטולו של רכיב זה בהליך
הערעור –
"המדינה מסכימה לקבלת הערעור נוכח חריגת בית הדין מהסדר הטיעון .הסכמה
זו הינה בדין ,משאין בנסיבות עניין זה טעמים מיוחדים וכבדי משקל המצדיקים
את החריגה האמורה".
)עש"מ  6241/06בעניין בנימין נגר נגד נש"מ ,ניתן ביום י"ח בחשון התשס"ז,
.(9.11.2006
סוף דבר
 .8לאחר ששקלנו את טיעוני הצדדים ועל יסודם של אותם שיקולים שפרסנו לעיל ,הגענו לכלל
מסקנה כי בנסיבות העניין ,בהתחשב בדפוס התנהגותו של הנאשם נסיבות העבירה ,קבלת
אחריות על מעשיו והנסיבות האישיות ,יש בכל אלה את האיזונים הראויים שבין האינטרס
הציבורי לבין יתר הנסיבות ,ואשר על כן החלטנו ליתן לו תוקף .סברנו כי התכלית של אמצעי
המשמעת תוגשם באמצעות הסדר הטיעון שיביא לסיום העסקתו של הנאשם בשירות
הציבורי ,שבכלליו פגע כאמור .עם זאת ,הנאשם לאחר פיטוריו יקבל את מלוא זכויות
הפרישה ,באופן שיוכל להמשיך את פרק חייו ,גם מחוץ לשירות הציבורי.
 .9לנוכח החלטתנו האמורה ולאחר שנתנו תוקף להסדר הטיעון יוטלו על הנאשם אמצעי משמעת
אלה:
א .נזיפה חמורה – מסר נורמטיבי מטעמו של בית הדין ,המופנה במישרין לנאשם ,והמצביע
כי נפל פסול ממשי בקשר שיצר בין המארג הרחב של תפקידו ובין אינטרס אישי.
ב .פיטורין – הנאשם יפוטר לאלתר משירות המדינה.
ג .פסילה למילוי תפקיד – הנאשם ייפסל למשך  5שנים למלא כל תפקיד ברשות המיסים.
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בית הדין נותן בזה תוקף להצהרת הצדדים ,כי הליך זה מסיים כל הליך אחר שניתן היה לנקוט בו
כנגד הנאשם בגין מעשיו כאמור.
אמצעי המשמעת הודעו בנוכחות הצדדים ביום כ"ז בחשון התשס"ח – .8.11.2007
גזר הדין המפורט והמנומק ניתן ביום ט"ו בכסלו התשס"ח –  ,25.11.2007שלא בנוכחות הצדדים,
להם הוא יועבר באחת מדרכי המסירה המקובלות.

)(-
_______________
עו"ד יוסף תלרז
אב בית הדין למשמעת
יו"ר

)(-
_______________
שלמה גולדמן

)(-
________________
קובי שלם

חבר בית הדין

חבר בית הדין
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 .4בד"מ  – 108/07סיחורו של מידע אישי מוגן
תמצית פסק הדין
הנאשם שמילא במועדיה הרלבנטיים של התובענה תפקיד של ראש ענף בפקיד שומה באזור הצפון
הורשע על ידנו בעבירות משמעת רלבנטיות לאחר שהתקיים בעניינו הליך פלילי ,שבו הורשע ונענש
בפלילים ,בעונש מאסר חלקו לריצוי בדרך של עבודות שירות ,מאסר על תנאי וכן קנס כספי.
הנאשם ,במסגרת מילוי תפקידו ונגישותו למאגרי המידע של רשות המיסים ,קשר קשר עם חברו
והעביר לידיו ,בין השנים  ,2005 – 2004מידע רב היקף על נישומים ,אשר עשה בו שימוש לצרכיו
המסחריים .המידע כלל ידיעות על ענייניהם הפרטיים של נישומים שונים לרבות מצבם הכלכלי,
נכסים שבבעלותם ,חשבונות בנק ,יציאות לחו"ל ,מידע שאותו חבר קרוב סיחרו לאחרים תמורת
כסף.
בגזר הדין מוצגים ראיות וטיעוני הצדדים לעניין מידתם של אמצעי המשמעת ,כאשר גישת
התביעה הייתה היא כי יש להטיל על הנאשם נזיפה חמורה ,פיטורין ופסילה לצמיתות משירות
המדינה.
המשרד הצטרף לאותה הגישה ,ההגנה עתרה למיתונם של אמצעי המשמעת המבוקשים לרבות
שקילת אפשרות השבתו לעבודה שאין בה נגישות למאגרי מידע ,כאשר כל צד הציג את טיעוניו
לבית הדין ,בית הדין לאחר שפרס בגזר דינו את טיעוני הצדדים ,את עוצמתה של הפגיעה
בפרטיות שאפיינה את הנאשם ,את מאפייניהן של עבירות המשמעת שבהן הורשע ,את תכליתו של
הדין המשמעתי ,ואת נסיבותיו האישיות ,לרבות תרומתו לשירות הציבורי ולאינטרסים
הבטחוניים של המדינה ,בסופו של עיון ושיקול בית הדין החליט להטיל על הנאשם אמצעי
משמעת של :נזיפה חמורה ,פיטורין לאלתר ,פסילה משירות המדינה לפרק זמן של חמש שנים
ופסילה לצמיתות מלמלא כל תפקיד ברשות המיסים .בית הדין בגזר דינו עמד על חיוניוניתה של
הפסילה בנסיבות אלה ,אולם המליץ נוכח נסיבות אישיות ורפואיות כי  70%מזכויות הגמלה להם
היה זכאי אילולא נפסל ,ישולמו עד תום פסילתו לבת זוגו לשם פרנסת המשפחה.
ניתן ביום כ"ב בטבת התשס"ח – 31.12.07
ההרכב :עו"ד יוסף תלרז ,אב בית הדין
עו"ד רונית גורביץ'
עו"ד שמואל ויצנר

-

יו"ר
חברת בית הדין
חבר בית הדין

בא כח הנציבות :עו"ד שיר ביגמן-אזולאי
בא כח הנאשם :עו"ד אחמד מסלאחה
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כ"ב בטבת התשס"ח
 31בדצמבר 2007
בדח2007-1150 .
בד"מ 108/07
בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה בחיפה
בפני :

עו"ד יוסף תלרז – אב בית הדין
עו"ד רונית גורביץ
מר שמואל ויצנר

התובע )ת( :

עו"ד שירי ביגמן – אזולאי

הנאשם )ת( :
ב"כ הנאשם :

עו"ד אחמד מסאלחה

נציג המשרד :

מר יובל אבוחצירא

 יו"ר חברת בית הדין -חבר בית הדין

גזר – דין

ההליך
 . 1הנאשם ,יליד  ,1962הועסק כראש ענף עבירות בסיסיות בפקיד שומה בנצרת ,הנמצא בשירות
המדינה משנת  ,1990תפקיד ממנו הושעה ביום  .15.1.07הורשע על ידנו ביום ט"ו בטבת
התשס"ח ,24.12.07 ,בעבירות משמעת לפי סעיף  (3) ,(2) ,(1)17ו (6)-לחוק שירות המדינה
)משמעת( ,התשכ"ג .1963
 . 2הנאשם הורשע כאמור ,בעקבות הליך פלילי שהתקיים בעניינו בבית המשפט השלום בנצרת
)ת.פ (3409/06 .בפני כבוד הנשיא ,כתילי תאופיק ,שבו הורשע על פי הודאתו במסגרתו של
הסדר טעון בעבירות אלה:
א .קשר לפשע ,עבירה לפי סעיף )499א() (1לחוק העונשין ,התשל"ז – .1977
ב .פגיעה בפרטיות ,עבירות לפי סעיפים  (9)2 ,(7)2ו (10)2 -בצירוף סעיף  5לחוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א – .1981
ג .שימוש שלא כדין במידע שבמאגר המידע ,עבירה לפי סעיף )8ב( בצירוף סעיף 31א)א()(1
לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א – .1981
ד .מרמה והפרת אמונים ,עבירה לפי סעיף  284לחוק העונשין ,התשל"ז – .1977
ה .הפרת חובת הסודיות בשימוש במאגר מידע ,עבירה לפי סעיף  16לחוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א – .1981
ו .חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה ,עבירה לפי סעיף  5לחוק המחשבים ,התשנ"ה –
.1955
ז .גילוי סוד הכנסה ,עבירה לפי סעיף ) 231א( בצירוף סעיף  234לפקודת מס הכנסה.
 . 3הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות פליליות כאמור ,ביום  ,21.5.07ודינו נגזר בתאריך
 24.7.07לעשרה חודשי מאסר מתוכם חודשיים לרצוי בפועל בדרך של עבודת שירות והיתרה
על תנאי למשך שנתיים ,תנאי שהוחל לגבי כל אחת מהעבירות בהן הורשע הנאשם ,וגם קנס
בשיעור של  ₪ 10,000או  3חודשי מאסר תמורתו.
 . 4התשתית העובדתית שעל בסיסה הורשע ונענש הנאשם כאמור ,קשורה בטבורו של תפקידו,
במסגרתו הייתה לו נגישות למאגרי המידע של רשות המיסים ,בגבולותיה של אותה נגישות,
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קשר הנאשם קשר עם חברו שעסק בהשגת ובאיסוף מידע על אנשים בעבור עורכי דין ,חוקרים
פרטיים ומשרדים המספקים שירותי איתור כתובת וביצוע מסירות אישיות )להלן –
המזמינים( ,וכן עסק כחוקר פרטי מבלי שהיה בידו רישיון לכך ,הנאשם העביר לאותו חבר
מידע ממחשבי מס הכנסה כדי לקדם את חקירותיו .בתקופה שבין  1.7.04ועד מעצרו ביום
 14.7.05העביר הנאשם ,לפי דרישותיו של אותו חבר ,מידע אודות אלפי אנשים מתוך מאגר
המידע של מס הכנסה )להלן – המידע( וזאת ללא סמכות כדין ובידיעה כי אותו חבר יעשה
שימוש במידע לצרכי עבודתו וימסרנו למזמינים .המידע כלל ידיעות על ענייניהם הפרטיים של
האנשים ,לרבות מספרי תעודות הזהות שלהם ,כתובותיהם ,מצבם המשפחתי ,רכבים
שבבעלותם ,נדל"ן שברשותם ,יציאות ונסיעות לחו"ל ,מקומות עבודה ,חשבונות בנק ,נתונים
על הצהרות הון ,וכן מידע על חברות .ואותו ידיד קרוב סחר במידע והעבירו למזמינים תמורת
כסף או טובות הנאה.
 . 5לנוכח המחלוקת שנפלה בין הצדדים לעניין הרשעתו של הנאשם בעבירה לפי סעיף  ,(6)17בית
הדין קבע בהכרעת דינו המפורטת ,כי קלון היה כרוך במעשיו של הנאשם.
ראיות וטיעונים לאמצעי המשמעת
 . 6לתביעה לא היו ראיות לעניין מידתם של אמצעי המשמעת ,מטעם ההגנה העידו בפנינו עדי
אופי שתמצית עדותם תובא להלן:
א .מר רדי נאג'ם
העד ,סגן אלוף במילואים במרחב פיקוד צפון ,מכיר את הנאשם משנת  ,1995המליץ עליו
לקידום לדרגת סגן אלוף ,כאשר כיום הנאשם נושא דרגת רס"ן במילואים .העד הוא
מפקדו של הנאשם במילואים משרת עימו בכפיפה אחת ,שמענו מפיו כי בתפקידו גילה
מסירות ודבקות במילוי משימותיו .שמענו מהעד כי הינו שמאי מקרקעין ,משפטן
בהשכלתו ,הביע בפנינו דברי צער על אותו אירוע שבו הנאשם ניסה לשים קץ לחייו ,ואת
מבטחו כי צדק ייעשה עם הנאשם.
ב .מר סמר סמיר
העד רכז מודיעין בפקיד שומה נצרת .שמענו מהעד דברי הערכה על יכולתו המקצועית של
הנאשם במשרד או מחוצה לו ,שעליו היה ממונה פרק זמן של כ 10-שנים .לגישתו ,אפשר
שעבירותיו לא נעשו במזיד אלא מקורם בטוב לב מוגזם.
ג .מר נמרוד אליאב בסון
העד נגד בשירות קבע ,מכיר את הנאשם מיחידתו הצבאית משנת  ,2001עת שימש הנאשם
כמפקד יחידת המילואים והדריך את העד לגבי הדרך הראויה למילוי תפקידו אשר יחדיו
הביאו את היחידה להישגים נאים .שמענו מהעד כי לנאשם אישיות נעימה ,הזוכה לשבח
בקרב סגל היחידה .גם עד זה סבור "כי מעשיו של הנאשם יסודם בעודף טוב ליבו,
בתמימות ולא בכוונת זדון".
ד .ראיה נוספת
 (1באישורו של בית הדין נקבל לאחר מועד הדיון מכתבו של דוד מלכא פקיד שומה עכו,
אשר הכיר את הנאשם מתקופת עבודתם המשותפת בפקיד שומה נצרת בין השנים
 1994ועד שנת .2004
(2

מהמסמך למדנו כי הנאשם הוערך על ידי יוצר המסמך כעובד בעל מוטיבציה גבוהה,
בעל רמה מקצועית ,נעים הליכות וממושמע .וכן צוינה תרומתו לשירות מילואים –
פקיד השומה אינו מודע לעבירות בהן הורשע הנאשם.

 . 7לאחר שבאו בפנינו ראיות ההגנה טענו בפנינו הצדדים את טיעוניהם לעניין מידתם של אמצעי
המשמעת:
א .עמדת התביעה
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(1

התובעת המלומדת עמדה בפנינו בראשית טיעוניה על תפקידו של הדין המשמעתי
כביטויו בין השאר בעש"מ  5282/98בעניין תמר כתב ,שמירת תדמיתו של השירות
והרתעת אחרים מעשות מעשים דומים .ובהמשך התובעת עמדה בפנינו על אופיים
של העבירות הפליליות שבהן הורשע הנאשם ,המצדיקים לטעמיה של התביעה
הטלתם של אמצעי משמעת אלה:
א( נזיפה חמורה;
ב( פיטורין לאלתר;
ג( פסילה לצמיתות משירות המדינה.

(2

לעמדתה של התביעה ,קלון כרוך במעשיו של הנאשם שהיו חוזרים ונישנים והתפרסו
על פרק זמן של שנה ,כאשר יסוד של חומרה מתווסף לאותן עבירות בהתחשב ברמת
התפקיד הניהולי שמילא הנאשם כעולה מעש"מ  4123/95בעניין יוסף אור .הנאשם
שלף והעביר מידע אישי ביותר לגבי אלפי אזרחים לאותו חבר לצורך עיסוקו
ופעילותו הכלכלית ופגע בצורה ממשית וקשה בפרטיותם של אותם נישומים ,כאשר
גישתו המחמירה של בית המשפט העליון ביטוי לה בעש"מ  7111/02בעניין אשואל
ואחרים .המעשה של שליפת מידע הינו מכת מדינה שהגישה כלפיו צריכה להיות
גישה מחמירה ברוח פסיקתו של בית המשפט העליון בעש"מ  3666/06בעניין אחמד
אסדי.

(3

ובנוסף ,כתימוכין לאותה גישה של התגובה המשמעתית הראויה ,הגישה התביעה
לבית הדין את בד"מ  126/05בעניין ישורון כאשר מעשיו של הנאשם היו חמורים
יותר מאלה שנדונו בו .ועוד הודגש בפנינו בטיעונים כי ,המשקל שיש ליתן לנסיבות
האישיות לנוכח התפקיד של דיני המשמעת הוא משקל בעל ערך פחות כדבר פסיקתו
של בית המשפט העליון בעש"מ  917/99בעניין חמזה ובעש"מ  10129/01בעניין גניש.
לנוכח הפגיעה באותם ערכים של פרטיות וסודיות של אזרחים רבים לגישת התביעה
קיימת הצדקה להחמיר בדינו של הנאשם .גם אם משמעות עתירתה ,היא פגיעה
בזכויות הגמלה שלו.

ב .גישת המשרד
 (1שמענו מפיו של נציג המשרד כי רמת תפקודו של הנאשם הוערכה בקצת למעלה
מבינוני ,וכי בעקבות החקירה הוא הועבר מתפקידו לתפקיד אחר שאין לו בו נגישות
למחשב ,עד למועד השעייתו.
(2

המשרד מצטרף לעמדתה של התביעה לעניין מידתם של אמצעי המשמעת.

ג .טיעוני ההגנה
 (1לגישת ההגנה עתירתם של התביעה והמשרד לפסילה לצמיתות אינה מידתית גם
לנוכח העבירות בהם הורשע הנאשם ,יחד עם תרומתו לצה"ל ולשירות הציבורי.
(2

אין מחלוקת כי הנאשם לא קיבל טובות הנאה בעטיים של מעשיו וגם לא הוכחה
מידת הפגיעה בציבור הרחב כתוצאה ממעשיו של הנאשם ,הגם שהנאשם מצר
ומתחרט על מעשיו ,כאשר המידע סופק למי שהיה "מקור" של רשות המיסים.

(3

הסנגור עדכן את בית הדין ומסר לעיוננו ,מסמכים רפואיים לפיהם ,הנאשם ניסה
לשים קץ לחיו ,ניסיון שלמרבה השמחה לא צלח בידו ,ואולם יש בו כדי להצביע על
חרטתו.

(4

לגישת ההגנה ,לנוכח אותן נסיבות אישיות קשות ,ניתן לשקול את השבתו לתפקיד
אחר ,שלא תהא בו נגישות למאגרי מידע ,או לחילופין להעמיד את תקופת הפסילה
משירות המדינה לפרק זמן מינימאלי ,על מנת שלא תפגע פרנסתם של בני ביתו .גם
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לנוכח הקושי שיהא ניצב בפני הנאשם למצוא תעסוקה אחרת לנוכח פני הרשעתו.
ד .דבר הנאשם
 (1הנאשם בן  ,45נשוי ,אב לשלושה ילדים בתחום הגילים בין  19ועד  .3בנו התגייס
לאחרונה לצה"ל.
(2

הנאשם בדבריו לבית הדין הביע חרטה על מעשיו ,והדגיש כי לא הפיק כל טובת
הנאה אישית מהם ,ונכנע להפצרותיו של אותו חבר ששימש כמקור של גופי המודיעין
בנציבות המס ,הנאשם תאר בפנינו את מידת ההשפלה שחש עת נעצר ונחקר ,במיוחד
לנוכח תפקידו הרגיש בשירות הצבאי ,כאשר מסמכים על תרומתו לשירות הוגשו
לבית הדין ,ובימים אלה הנאשם מועמד לקבלתה של דרגת סגן אלוף במילואים.

(3

שמענו מהנאשם כי הוא מוכן לחזור לתפקיד ,אם לא יפוטר מהשירות הציבורי ,ועוד
עלה מדבריו כי רעייתו עובדת במועצה המקומית ,בשל מצב קופת המועצה אינה
מקבלת שכר.

החלטת בית הדין
 . 8לאחר שבית הדין עיין בפסק דינו של בית המשפט השלום בנצרת ובטיעוני הצדדים כפי שבאו
בפנינו לצורך קבלת החלטתנו לגבי מידתם של אמצעי המשמעת שראוי להטיל על הנאשם,
נשקלו על ידנו שיקולים אלה.
א .לדפוס התנהגותו של הנאשם
 (1הנאשם במועדיה הרלוונטיים של התובענה מילא תפקיד ברמת ראש ענף ,ויד הייתה
לו גם בתחום איסוף המודיעין בפקיד שומה נצרת ,הנאשם העביר כמפורט ברישת
גזר דינו מידע אישי המוגן על פי הדין ,בהיקף סיטונאי לחברו ,שעשה בו שימוש לשם
קידום עיסוקו ,שהעבירו לאחרים תמורת תשלום או טובות הנאה אחרות.
(2

הנאשם ,גם אם לא הפיק ,כל טובת הנאה מאותם שליפות מידע שהעביר כאמור,
סייע לאחר לעשות כן ,ויחד עימו פגע בפרטיותם ובסודם של נישומים רבים ,גם אם
הנאשם היה רשאי לקבל במסגרת מילוי תפקידו מידע מאותו חבר ששימש כמודיע
ומקור ,הוא לא היה רשאי לאמץ גישה של "הדדיות" ולהעביר מידע מוגן ממאגרי
המידע של רשות המיסים לאותו מקור ,במסגרת הקשר שקשרו ביניהם הנאשם
וחברו כאמור.

(3

הנאשם הופקד בנציבות המס על אכיפת דיני המס ,על בסיסם של הכלים החוקיים
שהופקדו בידיו וביניהם מאגר המידע של רשויות המס שנועד לשמש את הנאשם
לצרכי מילוי תפקידו ברשות המיסים ,ולא לצורך קידומו של אינטרס אישי של חברו
 ,הנאשם רתם את מאגרי המידע שעמדו לרשותו לקידום עסקיו של אותו חבר,
הנאשם לגישת בית הדין מעל באמון של הממונים עליו ,ובציפייתם כי השימוש
במאגרי המידע ,יעשה אך ורק לצורך מילוי תפקידו ,ולא לצרכיהם של אינטרסים
הזרים לו ,ולעניין יסוד המעילה באמון שהיה כרוך במעשיו בית משפט העליון אמר
את דברו בעניין זה בעש"מ  10129/01מדינת ישראל נגד טליה בת צ'רלס גניש נפסק:
"כבר נאמר לא אחת בפסיקתנו ,כי עובד הציבור הוא נאמן הציבור .החומרה
במעשים מן הסוג שבו הורשעה המשיבה ,אינה נעוצה בהיזק הכספי ואף לא
בחסר בממון קופת המדינה ,אלא במעילה באמון הכרוכה במעשים אלה .קשת
המעשים הנכללים בעבירות של מעילה באמון היא מגוונת ומבטאת מידות
חומרה שונות .היא כוללת עבירות חמורות כגניבה ממעביד ,מעשי מרמה או
זיוף וכן הפרת אמונים ואף מעשים שאינם פליליים במובהק ,אשר היסוד של
מעילה באמון הוא היסוד הדומיננטי בהם .בשל עוצמת הפיתוי והקלות בה
ניתן להערים על המערכת בכל הנוגע לקבלת טובות הנאה שלא כדין".
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)פורסם דינים עליון ,כרך סא(204 ,
(4

על גישה נורמטיבית זו חזר בית המשפט העליון בעש"מ  5044/03רות בליתי נגד
נציבות שירות המדינה-:
"אכן ,עמדתו של בית משפט זה ביחס לעבירות כדוגמת אלו בהן הורשעה
המערערת עמדה עקבית ונחרצת היא :עבירות אלו גורמות לפגיעה חמורה
בתדמיתו של השירות הציבורי ובאמון הציבור בו ויש לפעול בכל האמצעים
למיגורן .משכך ,האמצעי המתאים והדרוש במקרים דנן בו שימשה המערערת
כאחראית על מערכת דיווח השעות ולעניין זה כבר נפסק בפרשת אלקריף.
במיוחד כך במקרים בהם מדובר בעובד הממונה על התחום ,אשר מעל באמון
בתחום שעליו היה מופקד .בנסיבות כאלה אין לאפשר לעובד להישאר במקום
העבודה שבו פעל כאמור.
אמצעי המשמעת המתאים הוא ,איפוא ,הרחקת העובד והעברת המסר
לעובדים אחרים בשירות המדינה כי הסטייה מהדרך לא תצלח".
)פיסקה  5לפסק הדין(.
ולפני כחצי שנה בית המשפט עמד על יסוד החומרה שכרוך במעילה באמון מצידו של
עובד ציבור:
"תכליתו של הדין המשמעתי להגן על אמון הציבור בשירות המדינה וליצור
הרתעה אפקטיבית כלפי עובד ציבור מפני מעשים שיש בהן מעילה באמון
הציבור ובאמון הממונים עליהם – מחייבת ומצדיקה כי המשיב לא יוכל לחזור
לתפקיד שבו כשל ,ולא יחזור להפעיל את אותן סמכויות שבהפעלתן סטה
מהכללים המחייבים .ההגנה על חוסנו של השירות הציבורי ומעמדו המוסרי
מחייבים זאת )עש"מ  1804/01מדינת ישראל נ' אלקריף ,תק-על ,1266 (3)2001
פסקאות  .(5 – 4תפקודה היעיל והתקין של המערכת הציבורית וההגנה על
מערך האמון בין עובד לעמיתיו ובין עובד לממונים עליו ולבני הציבור הנזקקים
לשירות הציבורי מחייבים גם הם תוצאה זו".
)עש"מ  4350/06מדינת ישראל נ' חיים רון ,ניתן ביום .(4.6.2007

(5

הנאשם במעשיו פגע בערכים מוגנים של הזכות לפרטיות וחובת הסודיות המוטלת
על עובד ציבור.

(6

לגבי המשמעות של פגיעה בפרטיות ,יוער כי ,עובד רשות המיסים נחשף במהלך
עבודתו ל"עושר רב" של מידע אישי ,אשר אגור במאגרי המידע של נציבות המס,
אשר ניתן לשליפה באמצעות שאילתות מגוונות שעומדות לרשותו ,כאשר חדירה
לעומק פרטיותו של אדם נחוצה לצורך ביצועה של פקודת מס הכנסה ,או דיני מס
אחרים כמו פקודת המכס וחוק מס ערך מוסף התשנ"ו –  .1986העושה כן ,פועל כדין
ומכוח הדין .ואולם ,לא כך הם פני הדברים כאשר עובד מדינה עושה שימוש במאגרי
המידע שלא לצורך מילוי תפקידו ,תוך חריגה ממסגרת הסמכות שהופקדה בידיו.
שליפת המידע ,בנסיבות אלה ,נתונה למשטר נורמטיבי כמפורט להלן .כאשר ,הפרת
הדין עלולה להטיל על המפר אחריות פלילית ולעתים גם אזרחית .המשפט הישראלי
מכיר בחשיבותה הרבה של הזכות לפרטיות.
זכות זו מעוגנת בחוק היסוד" :כבוד האדם וחירותו" ,בסעיף  7כדלהלן:
" .7פרטיות וצנעת הפרט
)א( כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו;
)ב( אין נכנסים לרשות היחיד של אדם ללא הסכמתו;
)ג( אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם ,על גופו ,בגופו או בכליו;
)ד( אין פוגעים בסוד שיחו של אדם ,בכתביו או ברשומותיו".
על רכיביה וחשיבותה של הזכות לפרטיות ראינו לנכון להביא את גישתו של בית
המשפט העליון בפסק דינו ע"פ  5026/97ג'ק גלעם נגד מדינת ישראל פ"ד נו ,בעמ'
 164אשר הובא בטיעוניה של התובעת:
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"הנה כי כן :הזכות לפרטיות היא ,בית היתר ,אחת הנגזרות של הזכות לכבוד.
הכרה בפרטיות היא ההכרה באדם כפרט אוטונומי הזכאי לייחוד אל מול האחרים.
ייחוד זה הוא המאפשר לאדם להתבצר באישיותו כבעלת משמעות הראויה לכיבוד.
פרטיות של אדם היא כבודו וגם קניינו .זוהי המסגרת באמצעותה הוא עשוי ,אם
הוא בוחר בכך ,לפתח את עצמיותו ולקבוע את מידת המעורבות של החברה
בהתנהגותו ובמעשיו הפרטיים .זהו "מבצרו" הקנייני ,האישי והנפשי .זכות זו
מהווה את אחת מזכויות היסוד של האדם בישראל .היא אחת החירויות המעצבות
את אופיו של המשטר בישראל כמשטר דמוקרטי והיא אחת מזכויות – העל
המבססות את הכבוד והחירות להן זכאי אדם כאדם ,כערך בפני עצמו )וראו לעניין
זה גם את דבריו של נשיא ברק בבג"צ  2481/93דיין נגד מפקד ואח' ,פ"ד מח),(2
בעמ'  .(470 ,456הזכות לפרטיות מהווה אחת מהחשובות שבזכויות האדם )וראו:
הנשיא ברק בע"פ  1302/92מדינת ישראל נגד נחמיאס ואח' ,פ"ד מט)(353 ,309 (3
ובלשונו של השופט דגלס – את תחילתה של החירות".
)ראהPUBLIC UTILITIES COMMISSION V. 343 U.S 451 467 :
).(1952
בעש"מ  6843/01בעניין יפתח בן דוד )פורסם בפ"ד נו ) ,(2בעמ'  ,(918מבהיר בית
המשפט העליון את מטרתם של ההוראות ,בקובעו כי:
"ההוראות האמורות נועדו ,כאמור ,להגביל ולהסדיר את השימוש במידע המצוי
במאגרים בכלל ובמאגרי מס הכנסה בפרט .בבסיס ההסדר החוקי בעניין זה
עומדות שלוש מטרות עיקריות :האחת ,עידוד נישומים למסור דיווחי אמת על
הכנסתם מתוך ביטחון מלא ,כי מידע זה יישמר בסודיות בידי עובדי מס הכנסה
ולא יימסר לצדדים שלישיים .השניה ,שמירה על חסיון מקורות המידע של
רשויות המס ,כדי שניתן יהיה לגבות מס אמת מן הציבור .המטרה השלישית
נובעת מהחשיבות הניתנת במשפטנו לזכות לפרטיות ,שהיא זכות יסוד חוקתית
המעוגנת בסעיף  7לחוק יסוד" :כבדו האדם וחירותו" .חזיונו האפוקליפטי של
ג'ורג' אורוול בדבר "האח הגדול" ,עלול על נקלה להפוך למציאות חיים ,אם לא
ישומו הגבולות לנגישות למאגרים ולשימוש בהם ,מעבר למטרה המוגבלת
שלשמה ניתנה הסמכות למופקדים על מאגרי המידע .מטבע הדברים ,מפקח
מס הכנסה נחשף במסגרת תפקידו למידע הרב המצוי בידי רשויות המס אודות
אזרחי המדינה ,ובמיוחד במאגרים הממוחשבים של נציבות מס הכנסה".
בעש"מ  7111/02בעניין אשואל ואח' שהובא בטיעוני התביעה ,בו נדונה בשלושה
ערעורים התגובה הראויה כלפי העבירות נשוא דיוננו ,קבע בית המשפט העליון בפסק
דינו ,כי:
"העבירות המשמעתיות של שליפת המידע ממאגרים שלא לצרכי התפקיד
יוצרות פגיעה קשה בתדמיתו של שירות המדינה .צא וחשוב מה מידת הפגיעה
הצפויה לכל אדם מהישוב שמידע אישי שנאסף על ידי אורגנים של השירות
הציבורי לצרכי תפקידם מועבר בשוק המידע כמוצר ,ועלול להגיע לרשות
הרבים ...בנוסף לפגיעה זו בתדמיתו של שירות המדינה נפגע אמונו של הציבור
בשירות זה ...ובעקבות הפגיעה באמון הציבור עלולים האזרחים להימנע מלשתף
פעולה עם הרשויות ולסרב להעביר להם מידע ,או לנסות להתחמק ממסירתו
בידיעה שמאגרי המידע פרוצים ...הפיתויים הרבים כרוכים באפשרות להשיג
מידע ,מחייבים להציב מנגד אמצעי משמעת מרתיע".
בית המשפט העליון עמד בפסק הדין על יסוד החומרה שכרוך בהעברת מידע או
סיחורו לצד שלישי.
(7

ביטוי לנורמות האמורות של הדין מצוי גם במעטפת הכללים של השירות הציבורי,
אשר מסדירה את יחסיו של עובד מדינה ,עם השירות הציבורי ,לרבות המידע שנתון
משליטתו ,התקשי"ר מפרט בפרק  66הוראות בסיסיות לניהול מערכות מידע
ממוחשבות:
63.131
המידע האצור במאגרי המידע שיש ברובו לתחום צנעת הפרט של העובדים ועל כן
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הוא חסוי והגישה אליו מוגבלת רק לעובדים בתחום עיסוקם בלבד .למען הסר
ספק ,מובהר בזאת כי גישה למידע כוללת גם ראיית הצג של המחשב.
66.194
לא ישתמש עובד במחשב או במסוף ,אלא לצרכי העבודה בלבד.
9.01
על עובד המדינה לשמור בסוד ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי לשמור בסוד כל
מידע שהגיע אליו בתוקף תפקידיו ואין הוא רשאי למסור מידע כלשהו ,אלא למי
שהוסמך כדין לקבלו.
9.02
עובד המדינה לא ישתמש במישרין או בעקיפין במידע שהגיע אליו בתוקף תפקידיו
או בקשר אליהם ,לשם קידום ענייניו או ענייניו של כל אדם אחר שלא כדין.
9.03
עובד המדינה לא יוציא מידע ממחשב או מרשומות שבידו או שבאחריותו או בהישג
ידיו ,שלא לצורך מילוי תפקידיו ולא יעשה במידע זה שימוש שלא כדין".
(8
(9

הנאשם הורשע בהליך הפלילי בשורה של עבירות פליליות כמפורט ברישת גזר הדין,
ליבת עבירותיו של הנאשם נוגעת לעבירה הפרת חובת סודיות בשימוש במאגר מידע,
מרמה והפרת אמונים.
יסודות העבירה הראשונה מפורטת בסעיף  16לחוק הגנת הפרטיות ואלה יסודותיה:
"לא יגלה אדם מידע שהגיע אליו בתוקף תפקידו כעובד ,כמנהל או כמחזיק של
מאגר מידע ,אלא לצורך ביצוע עבודתו או לביצוע חוק זה או על פי צו בית משפט
בקשר להליך משפטי; אם הוגשה הבקשה לפני תחילת ההליך תידון הבקשה
בבית משפט השלום .המפר הוראות סעיף זה ,דינו – מאסר  5שנים".
ובאשר לעבירות מרמה והפרת אמונים אלה יסודותיה:
" .284עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים
הפוגע בציבור ,אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד ,דינו
– מאסר שלוש שנים".
לגבי אופייה של עבירה זו ,אנו מבקשים להפנות לעש"מ  ,4123/95יוסף אור נגד
מדינת ישראל:
"מעשה מרמה או הפרת אמונים לפי סעיף זה פוגע באושיות המינהל הציבורי.
הדגיש זאת השופט ברק לאמור :אמון הציבור ברשויות השלטון הוא מנכסיה
החשובים של הרשות השלטונית ושל המדינה .כאשר הציבור מאבד את אמונו
ברשויות השלטון ,הוא מאבד את אמונו באמנה החברתית המשמשת בסיס
לחיים משותפים .יש ליתן משקל נכבד לשיקולים הבאים לקיים ,לשמר ולפתח
את תחושת הציבור ,כי משרתיו אינם אדוניו וכי הם עושים את מלאכתם למען
הציבור מתוך יושר וניקיון כפיים .אכן ,טוהר השירות והשורות עומד בבסיס
השירות הציבורי ובבסיס המבנה החברתי שלנו".
ובנוסף לפסיקתו של בית המשפט העליון בעש"מ בעניין יוסף אור הנ"ל ,לגבי
מאפייניה של אותה עבירה נפסק בדנ"פ  1397/03מדינת ישראל נגד שמעון שבס שבו
נדונו גבולותיה הרחבים של העבירה האמורה לגבי היסוד של הפרת אמונים הן
מבחינת היסוד העובדתי ,הן מבחינת היסוד העובדתי ,הן בהקשרו של היסוד הנפשי
אשר מאפיין את העבירה:
"מעשה הפרת אמונים הפוגע בציבור" הוא אותה התנהגות אשר למניעתה
נועדה העבירה הפלילית .זו אותה התנהגת הפוגעת בערכים המוגנים על ידי
האיסור הפלילי.
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משמעות המונח הוא אותה התנהגות שיש בה פגיעה מהותית באחד או יותר
מהאינטרסים המוגנים על ידי האיסור הפלילי של הפרת האמונים .הפן
המחמיר הנוסף הוא שתתקיים פגיעה מהותית בערך המוגן.
ההגנה החוקתית על האינטרסים המוגנים מחייבת ,ומבחן הפגיעה המהותית
מגשים את אמת המידה הזו".
העיקרון מאמץ אמת מידה נורמטיבית חיצונית ליסוד העובדתי של העבירה.
העיקרון הזה מספק את הוודאות הנדרשת לצורך הוכחת התקיימותו של היסוד
העובדתי בעבירה הפלילית .שיקולים נוספים שיש להביא בחשבון הם :עוצמת
הסטייה והפגיעה באינטרסים המוגנים ,מעמדו של עובד והציבור.
ייתכן כי יהיו שיקולים נוספים שייראו רלוונטיים ,ואין זו רשימה סגורה וממצה.
ולעניין היסוד הנפשי  -העבירה של הפרת אמונים מתמקדת ביסוד העובדתי ואין בה
ציון ליסוד הנפשי הנדרש .ביהמ"ש הסיק את הצורך ביסוד נפשי על סמך עקרונות
כלליים .היות והעבירה של הפרת אמונים איננה תוצאתית ,המחשבה הפלילית
הנדרשת היא מודעות בפועל .הדרישה של מודעות מצריכה כי לעושה יהא יחס
סובייקטיבי – הכרתי לטיב המעשה .נדרש יחס נפשי לטיבה הפיזי של ההתנהגות.
ב .על עבירות המשמעת
 (1בעקבות ההליך הפלילי הנאשם הורשע על ידינו בעבירות לפי סעיפים ,(2)17 ,(1)17
 (3)17ו (6)17-לחוק:
") (1עשה מעשה או התנהג באופן שפגע במשמעת שירות
המדינה;
) (2לא קיים את המוטל עליו כעובד מדינה על פי נוהג,
חוק או תקנה או הוראה כללית או מיוחדת שניתנו לו
כדין ,או התרשל המוטל עליו כאמור;
התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד
)(3
מדינה או התנהג התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו,
או בשמו הטוב של שירות המדינה;
הורשע על עבירה שיש עמה קלון".
)(6
(2

לעניין יסודות העבירה לפי סעיף  (1)17לחוק ,שעניינו מעשה או התנהגות שפוגעים
במשמעת שירות המדינה ,על אלה אמר כבר בית המשפט העליון בעש"מ 3/75
אלפונסו דבוש נגד נציבות שירות המדינה את דברו:
"מהי פגיעה במשמעת אליה מתייחס סעיף  ?(1)17לא אמצה כאן תיאור שכל
יסודותיו וסימני האיפיון של המושג "משמעת" .יספיק לצורך הנושא שבפנינו
אם אומר ,כי המשמעת היא בעיקרה מערכת הנורמות ,הנהלים והנהגים ,מיוחד,
והקובעת סדריה ,ובכל זה חובותיהם וסמכויותיהם של המשרתים בה ,בזיקתם
זה לזה ובזיקתם למסגרת עצמה ,קיום המשמעת – ביטויה בהתנהגות על פי
המערכת המתוארת"
)פורסם פ"דלו) (1בעמ' (231

(3

לעניין יסודות העבירה לפי סעיף  (2)17לחוק ,אלה כרוכים בהפרתם של האיסורים
הפליליים שבהם הורשע הנאשם.

(4

לעניין יסודות העבירה ,לפי סעיף  (3)17לחוק ,שגם בה הורשע הנאשם בהתנהגות
שאינה הולמת את תפקידה כעובד מדינה או התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו או
בשמו הטוב של שירות המדינה – על כך ,עונה כב' השופט זמיר:
"התנהגות שאינה הולמת היא מושג בעל רקמה פתוחה ,וכך הוא צריך להישאר,
כדי שניתן יהיה להתאים אותו לנסיבות שונות ולזמנים משתנים .הגוף,
שהופקד לשמור על התנהגות הולמת במקצוע מסוים או בארגון מסוים ,אמור
לקבוע את אמות המידה הראויות להתנהגות חברים באותו מקצוע או ארגון .עם
זאת ,יש לומר כי התנהגות שאינה הולמת ,אצל עובד רשות מקומית כמו אצל
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עובד המדינה ,ואצל עורך דין כמו אצל מהנדס ,מורכבת משני חלקים ,שלא
תמיד ניתן להפריד או אף להבחין ביניהם .ראשי ,אפשר שהתנהגות תיחשב
בלתי הולמת אף שאין בה שום יחוד למקצוע מסוים או לארגון מסוים :היא אינה
הולמת משום שהיא שלילית ופסולה בכל מקצוע או ארגון .היא סוטה באופן
מהותי מכללי התנהגות של בן תרבות ,אותם כללים המאפשרים לעובדים
במקצוע או בארגון לקיים יחסי עבודה תקינים זה עם זה ולמלא באופן תקין את
תפקידם בחברה .זו התנהגות ששום ארגון או מקצוע ,אינו יכול לסבול ,משום
שאם היא תיהפך התנהגות מקובלת באותו ארגון או מקצוע ,יהיה בכך כדי
להעכיר את האווירה ,לשבש את יחסי העבודה ,לערער את יחסי האמון מצד
הציבור או לחבל בדרך אחרת בתפקוד התקין של הארגון".
)ראה ער"מ  1351/95ליאון פינקלשטיין נגד התובע בבית הדין המקומי למשמעת,
פ"ד מט).(573,578 ,(5
במקום אחר ,פסק השופט זמיר )עש"מ  5246/99אהרון אהרוני נגד נציבות שירות
המדינה ,סעיף  4לפסק הדין:
"התשובה היא ,שהתנהגות כזאת היא לא בהכרח התנהגות מיוחדת לעובד
המדינה ,או התנהגות המיוחדת לתפקיד מסוים בשירות המדינה .התנהגות
יכולה להיות בלתי-הולמת ,במשמעות של סעיף  (3)17לחוק המשמעת ,גם אם
אין בה ייחוד למעמד של עובדי המדינה או לתפקיד של עובד מדינה זה או אחר.
היא יכולה להיות התנהגות פסולה מבחינתו של כל עובד בכל תפקיד".
בפסק דין נוסף בעש"מ  3849/03מיכל אלבז נגד נציבות שירות המדינה נפסק לגבי
טיבה ומהותה של העבירה:
"אכן ,עבירה לפי סעיף  (3)17אינה עבירה שגבולותיה מוגדרים ,וכבר נאמר
עליה שהיא בעלת "רקמה פתוחה" ,המתאימה את עצמה לנסיבות העניין
ולזמנים ,ושוליה רחבים ביותר .אף על-פי כן ,היא איננה חסרת גבולות ,והיא
מתאפיינת בהתנהגות פסולה מן הסוג "ששום ארגון או מקצוע אינו יכול לסבול,
משום שאם היא תיהפך התנהגות מקובלת באותו ארגון או מקצוע ,יהיה בכך
כדי להעכיר את האווירה ,לשבש את יחסי העבודה ,לערער את יחסי האמון מצד
הציבור או לחבל בדרך אחרת בתפקוד התקין של הארגון".
)פורסם בדינים עליון כרך ס"ו בעמ' .(854
לגבי טיבו של הפסול וגבולותיו הנורמטיביים נפסק לפני למעלה משנתיים:
"הגשת עבודת-גמר לסיום לימודיו האקדמאיים לתואר ראשון בחינוך בלא
שכתב עבודה זו – פגם ביושר וביושרה הנדרשים ממורה וממחנך .התנהגות זו
אינה הולמת עובד מדינה ובוודאי שאינה הולמת מורה בישראל שאמור לשמש
דוגמא ומופת לתלמידיו .בהתנהגותו של המשיב טמונה חומרה נוספת,
בהתחשב בכך שהוכח כי שירות המדינה השתתף במימון לימודיו לתואר
ראשון בחינוך בשלוחת לטביה .נוכח מכלול נסיבות הענין ,מתבקשת אפוא
המסקנה כי המשיב התנהג באופן שאינו הולם את תפקידו ושעלול לפגוע
בתדמיתו ובשמו הטוב של שירות המדינה".
)עש"מ  689/05בעניין מנסור מופיד שניתן בתאריך .(6.3.05
ואכן מידה מכבידה של פסול בולטת על פני מעשיו של הנאשם .בית הדין ,בבואו לצקת
תוכן ל"התנהגות שאינה הולמת" או שיש בה כדי לפגוע בתדמית השירות ,עליו ליתן
ביטוי למושג של ההתנהגות ההולמת בעיני ה"ציבור הנאור" ו"האדם הסביר" .אלה
צריכים לשקף את הערכים והעקרונות ,אשר מבוססים על יחסים שבין הפרט ,לבין
השירות הציבורי.
באשר לזאת אומר השופט ברק:
"בקביעת התוכן הקונקרטי של ההכללות המשמעתיות )התנהגות שאינה
הולמת ,שיש בה כדי לפגוע בתדמית( נותן בית-המשפט ביטוי לתפיסות יסוד
ערכיות .בעשותו כן ,עליו לבטא את שנראה כהתנהגות הולמת )או שאינה
הולמת( בעיני הציבור הנאור בישראל .עליו לקבוע את דבר קיומה של פגיעה
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בתדמית השירות הציבורי מזווית הראיה של האדם הסביר האמון על תפיסות
היסוד של משטרנו.
כמובן" ,הציבור הנאור" ו"האדם הסביר" אינם אלא מטאפורות )ראה בג"צ
 14/86לאור נגד המועצה לביקורת סרטים ומחזות ,פ"ד מא) ;434 ,421 (1בג"צ
 2481/93דיין נגד מחוז ירושלים .הם מהווים פרסוניפיקציה של האיזון הראוי
בין הערכים ,העקרונות והאינטרסים הנאבקים על הבכור .בעריכתו של איזון
זה ,יש להימנע מאידיאליזם שאין לו עיגון נורמטיבי .השופט אינו שואף אל
הנאצל והטהור ,שאינו בנמצא .הוא אינו מעמיד לנגד עיניו חברה אידיאלית
שאין לה קיום במציאות ושאינה ניתנת להשגה .הוא אינו מתבסס על תפיסת
האדם כמלאך .יחד עם זה ,יש להימנע מפרגמטיזם המעוגן במוסר השוק.
השופט אינו משקף את התפיסות המעוותות הפושות בחברה .הוא אינו מתבסס
על תפיסת האדם כזאב .אכן ,תפיסתו של בית המשפט היא מאוזנת .הוא פועל
על פי "אמות המידה שמכתיב השכל הישר" )השופט י .כהן בע"פ 763/77
בריזה נגד מדינת ישראל ,פ"ד לב) (827 ,824 (2הוא מונע עצמו מתוצאות
אבסורדיות )ראה ע"פ  794/77חייט נגד מדינת ישראל ,פ"ד לב),(132 ,127 (2
ומדריך עצמו על פי "מבחן מתקבל על הדעת" השופט לנדוי בע"פ  20/53הנ"ל,
בעמ'  .(853הוא לוקח בחשבון את המציאות הקיימת ,אך הוא אינו רואה בה
חזות הכל".
)בג"צ  7974/93סויסה נגד היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד מח).(771 ,749 (2
הפסול האמור נגזר גם מתפקידו במדרג ניהולי של הנאשם אשר מילא תפקיד של
ראש ענף עבירות בסיסיות במועד ביצוע עבירותיו ,ובהקשר זה קבע בית המשפט
העליון בעש"מ  4123/95יוסף אור נגד מדינת ישראל )פ"ד מט):(184 (5
"עובדי המדינה אף הם נבדלים זה מזה .גם אם כולם כפופים לאותו דין ,יהיו
אלה חוקי המדינה או כללי המשמעת ,אין מקפידים עם כולם באותה מידה .ככל
שעובד המדינה נושא משרה רמה יותר ,שיש עמה אמון רב יותר וסמכויות חזקות
יותר ,כך יש מקום לדרוש ממנו שיקפיד יורת במילוי תפקידו על טוהר המידות
ועל התנהגות הולמת .לעניין זה יש הבדל בין עובד בכיר ,הממונה על עובדים
רבים ,ואמור לשמש דוגמא להם ולציבור ,לבין עובד זוטר .יש מקום לצפות
ולדרוש ממנהל כללי של משרד ממשלתי יותר מאשר מצפים ודורשים מן
המזכירה שלו".
(5

לעניין הרשעתו של הנאשם בעבירה שיש עמה קלון ,לפי סעיף  (6)17לחוק ,אכן המונח
"קלון" פנים רבות לו ,כפי שהובהר היטב בעש"מ  4123/95בעניין יוסף אור – פורסם
בפד"מ מט) (5בעמ'  ,184בו נקבע בין השאר כי:
"לגבי אותו עובד המדינה עצמו יש מקום להבחין ,במקרים רבים ,בין
התנהגות בקשר למילוי תפקידו לבין התנהגות שלא בקשר למילוי תפקידו.
הדין המשמעתי נועד להגן על רמת התנהגות ראויה במילוי התפקיד ועל אמון
הציבור בשירות הציבורי .לפיכך ,נודעת חומרה מיוחדת לעבירות ,שעובד
מדינה עבר בקשר למילוי תפקידו" – .ואלה היו פני מעשיו של הנאשם.

ג .על תכלית אמצעי המשמעת
 (1אמצעי המשמעת שמוטלים על ידי בית הדין אינם מוטלים בחלל ריק ,אלא לצורך
השגתה של תכלית ברורה ,שהיא הגנה על השירות הציבורי ,על תדמיתו בעיני הציבור
של אותו השירות ובמיוחד כדי להרתיע עובדים אחרים במעמדו של הנאשם כי לא
ייכשלו במעשים מסוג זה .בכל מקרה ומקרה ,על בית הדין לשאול את עצמו ,האם
אמצעי המשמעת המוטלים ,יש בהם כדי ,לשרת את התכלית האמורה .השוני בין
ההליך הפלילי לבין הדין המשמעתי הובלט בשורה של פסקי דין ,על רקע תכליתו של
הדין המשמעתי.
בעש"מ  5282/98מדינת ישראל נגד תמר כתב )פ"ד נב) 87 (3אמר בית המשפט העליון:
"המשקל שראוי לייחס לנסיבות בהן בוצעה העבירה הפלילית ,וכן גם המשקל
שיש לייחס לנסיבות האישיות של הנאשם ,פוחת בדין המשמעתי .בדין
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המשמעתי – אמצעי המשמעת אמור לשמש אמצעי מניעה יותר מאשר אמצעי
ענישה :התכלית העיקרית של אמצעי המשמעת היא ,כאמור ,למנוע פגיעה
משמעותית בתפקוד של שירות המדינה ,או בתדמית שירות זה ,שכן תדמית
ראויה היא תנאי הכרחי לפעילות תקינה של השירות" )ראה גם עש"מ 1928/00
בענין ברוכין(.
(2

ובפסיקות אין ספור ,מדגיש בית המשפט העליון את ההשלכה הישירה על הרציונל
העומד בבסיס מהותו של השירות הציבורי ,על עובד הציבור ,בראש ובראשונה
מבחינת דיני הנאמנות הציבורית:
"איש הציבור הוא נאמן הציבור ,לא לעצמו הוא פועל ,אלא למען האינטרס של
הציבור הוא פועל".
)בג"צ  669/86רובין נגד ברר ואחרים ,פ"ד מא).(840 ,749 ,(1

 (3בהבדל מעובד רגיל ,שגם עליו מוטלת חובת נאמנות ,חובת הנאמנות המוטלת על
עובד המדינה בכיר היא כפולה ומכופלת :הן משום שבנושאים רבים השירות
הציבורי הוא על אופי מונופוליסטי ,והן משום חיוניותם וחשיבותם לכל הציבור של
העניינים המטופלים על ידי השירות הציבורי.
)ולעניין זה ,ראה דו"ח קרמניצר ,הטיפול המערכתי במשמעת לשירות המדינה,
ינואר  ,1988עמ' .(7
ולכן:
"הציבור זכאי לכך שעובדי המדינה ,הפועלים מטעמו ולמענו יהיו אנשים
אמינים והגונים .אמון הציבור בשירות המדינה ושיתוף הפעולה עלולים
להתערער ,אם יתברר לציבור כי עובד המדינה ,העומד לשרתו,
עבר עבירה שיש עמה קלון".
)עש"מ  4411/99מדינת ישראל נגד אלקלעי(.
בפסק דין אחר הבליט כב' השופט זמיר את תכליתם של אמצעי המשמעת באומרו:
"מהי אם כן תכלית החוק ,לעניין זה? התכלית העיקרית של חוק המשמעת היא
השמירה על התפקוד הראוי והתדמית הראויה של שירות המדינה".
)עש"מ  5574/00אורי בנית נגד מדינת ישראל(.
(4

בית המשפט העליון הבליט את תפקידם ההרתעתי והמניעתי של אמצעי המשמעת –
)ראה עש"מ  5771/01בעניין פודלובסקי; עש"מ  10129/01בעניין טליה גניש(,
ובעש"מ  7111/02בעניין אשואל ואח' שניתן ביום  ,21.1.03נקבע כי:
"שמירה על תדמית ראויה של השירות הציבורי מהוו התנאי הכרחי לשמירה על
תפקוד נאות של שירות זה .בנוסף לשמירה קפדנית על תדמית השירות,
השירות נועד ההליך המשמעתי למנוע פגיעה בתפקוד שירות המדינה; אשר על
כן בבוא להטיל אמצעי משמעת יבחן בית הדין ,בין היתר ,האם אמצעי המשמעת
המוטלים יוצרים הרתעה מספקת בקרב עובדי המדינה ,כן יבחן האם די
באמצעי המשמעת האמורים כדי להשיב על כנו את אמון הציבור במערכת
השירות הציבורי ,המהווה אף הוא תנאי הכרחי לתפקודו של השירות.
בבוא בית הדין לגזור דינו של נאשם בעבירה משמעתית אין הוא מתייחס
לאמצעי המשמעת כאל עונש גרידא ,שכן עליו לבחון מהו האמצעי ההולם את
התכליות האמורות של הדין המשמעתי".
על תפקידם ההרתעתי של אמצעי המשמעת חזר בבית משפט העליון בעש"מ ,7113/02
מדינת ישראל נגד שחר לוי שניתן בתאריך :1.5.03
"כידוע ,אמצעי המשמעת נועדו להרתיע מפני ביצוע מעשים שיש בהם כדי
לפגוע בטוהר המידות בשירות המדינה ,בתפקודו התקין ובאמון הציבור בו .ככל
שהמעשים בהם הורשע הנאשם חמורים יותר ,וככל שדרגתו בשירות המדינה
בכירה יותר ,כך מתחזק הצורך להעביר מסר ברור וחד המוקיע את מעשיו ,על-
מנת לשרש תופעות פסולות בשירות המדינה ולמנוע את הישנותן בעתיד".
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)ראה גם עש"מ  5625/05בענין רחל אוחנה(.
בית המשפט העליון בעש"מ  5626/05בענין רחל אוחנה הבליט את ליבת תפקידם של
אמצעי המשמעת:
"עיקר תכליתו של דין המשמעת הינו להגן על תפקודו התקין של השירות
הציבורי ולשמור על תדמיתו בעיני הציבור )עש"מ  7113/02מדינת ישראל נגד
שחר לוי ,פד"י נז) ;817 (3עש"מ  1928/00מדינת ישראל נגד עמוס ברוכין ,פד"י
נד) ;703 ,694 (3עש"מ  8160/04מדינת ישראל נגד בן סימון ,דינים עליון ע"א,
 ,(733שתי תכליות אלה קשורות קשר אמיץ ביניהן ,שהרי השמירה על אמון
הציבור בשירות הציבורי מותנית ,בין היתר ,בתפקוד התקין וההוגן של עובדיו,
וסטייה מנורמות מחייבות של ביצוע תקין של התפקיד סופה שתביא לפגיעה
ברמתו של השירות הציבורי ולפגיעה ביחסו של הציבור לשירות זה") .שם בעמ'
.(4
ובנוסף לפני כשנה נפסק-:
"תפקידו של הדין המשמעתי הוא לא רק להעניש את העובד שסרח ,אלא גם
לשמש מסר לציבור עובדי המדינה כולו בדבר נורמות ההתנהגות המתחייבות
ממשרתי הציבור וחובות האתיקה החלות עליהם בביצוע תפקידם .חובות אלה
חלות על כלל עובדי המדינה .אולם ישנם תפקידים שבהם להפרת הנורמה
המשמעתית נודע מישנה חומרה בשל המעמד המיוחד של בעל התפקיד
בשירות המדינה .כזה הוא תפקיד המורה והמחנך ,המופקד מטעם המדינה על
חינוך הדור הצעיר .עובד ההוראה אינו עובד מדינה מן השורה .הוא דמות
שהתנהגותה ורמתה המוסרית משמשת אמת מידה ודוגמא לציבור התלמידים
המתחנכים לאורה".
)עש"מ  8622/05נעאמנה עאדל עלי נגד מדינת ישראל ,ניתן בתאריך .(25.12.06
ובפסק דין שניתן לאחרונה נפסק- :
"אמצעי המשמעת המוטלים במסגרת הדין המשמעתי נועדו להביא לריפוי
ולשיקום הפגיעות בדמותו ובתדמיתו של השירות הציבורי עקב עבירות
משמעת של עובדיו .ביסודם ,הם לא נועדו לענישת העובד ,אלא להגנה
ולשיקום הפגיעה שעבירות המשמעת של עובדי הציבור מסבים לאמון
הציבור ברמה המוסרית והתפקודית של השירות הציבורי.
בין התכליות של אמצעי המשמעת ,עומדת התכלית להעביר מסר ברור לכלל
עובדי המדינה בדבר החובה לכבד את כללי המשמעת ,לפעול על פיהם,
וליצור הרתעה מפני הפרתם".
)עש"מ  227/07יוסף אסדו נ' נציבות שירות המדינה ,ניתן בתאריך .(11.11.07
(5

ואולם תפקיד המרתיע של אמצעי המשמעת אינו חזות הכל ,בית המשפט העליון
ריכך את גישתו האמורה .וקבע כי תכלית זו ,צריכה להבחן גם בהתחשב בנסיבותיו
האישיות של כל נאשם ונאשם.
בית המשפט העליון בעש"מ  6737/03בעניין נחום זקן פסק:
"התיק יוחזר לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה ,על מנת שבית הדין
ישמע טיעונים ,ואולי אף ראיות לעניין העונש ,יתן דעתו למכלול נסיבות
המעשה לחומרא ולקולא ולנסיבותיו האישיות של המשיב ,ובהתאם לכך
יקבע את אמצעי המשמעת שיוטלו עליו".
ובפסק דין מאוחר יותר חזר בית המשפט העליון על גישתו האמורה:
"עם זאת ,אל מול ,ולצד שיקולים משמעותיים ומכריעים אלה ,מצווים אנו
לבחון כל מקרה לגופו על פי נסיבותיו המיוחדות )ראו עש"מ 10250/01
מוכתרי נגד נציבות שירות המדינה )לא פורסם( .החזקה בדבר הצורך
בענישה מחמירה יכולה להיחלש נוכח נסיבות מיוחדות של המקרה או של
העומד לדין".
)ראה :עש"מ  10566/02מדינת ישראל נגד טוביה גרינבוים ,ניתן בתאריך .23.3.03
עש"מ  5271/03בעניין חבצלת סדיקוב שניתן בתאריך  .10.9.03עש"מ 1934/03
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בעניין דמאן פולח שניתן ב .18.11.03 -עש"מ  6920/03בעניין ד"ר אברהם כהן
שניתן בתאריך  ,15.3.05ועש"מ  3446/05בעניין נאיל דראושה שניתן בתאריך
.(28.6.05
ובפסק דין נוסף בעש"מ  4193/06משה חי כהן נפסק:
"עם זאת ,כבכל הליך ענישה ,פלילי או משמעתי ,נדרשת מידתיות ראויה
והתחשבות מאוזנת לא רק באופי העבירה שבוצעה וחומרתה ,אלא גם בנסיבותיו
האישיות של הנאשם ובמכלול היסודות הפועלים לקולא בעניינו".
)ניתן בתאריך  9.10.06ראה גם את עש"מ  7630/05עניין ירדנה שרתוק שניתן ביום
.(29.1.07
(6

ולגבי תורת האיזונים שבין הנסיבות האישיות בדין המשמעתי לעומת ההליך הפלילי
ומשקלם היחסי של אלה לנוכח תכליתו של הדין המשמעתי ,נפסק על ידי בית
המשפט העליון:
"אולם ,גם אם משקל נסיבותיו האישיות של הנאשם פחות בדין המשמעתי
בהשוואה להליך הפלילי ,אין להתעלם מהן כליל .מן הדין כי יתקיים יחס מאוזן,
מידתי וראוי בין חומרת עבירת המשמעת שנעברה לבין נסיבותיו האישיות של
המערער ,ולבין חומרת אמצעי המשמעת הראויים על רקע תכליות הדין המשמעתי.
מידת חומרתם של אמצעי המשמעת הננקטים כנגד עובד ציבור שהורשע ,חייבת
לעמוד על מידה של הדין המשמעתי )ער"מ  8372/05גבריאלוב נ' עיריית ת"א,
פסקה  .6פרשת ברוכין ,בעמ'  .694עש"מ  5271/03סדיקוב נ' מדינת ישראל.
)פדאור )לא פורסם(  ,(728 (5) 03עמוד  .2ועש"מ  7641/98נוימן נ' מדינת ישראל
)פדאור )לא פורסם(  ,(192 (8) 99עמוד ".(4
)עש"מ  11976/05חליל רוחי נ' מדינת ישראל ,ניתן בתאריך  ,11.4.07שם בפסקה .(23

(7

מובן הוא ,כי בכל מקרה ומקרה על בית הדין לבחון ולשקול ,האם יש באמצעי
המשמעת המוטלים על ידי בית הדין ,כדי להגשים את תכליתם של דיני המשמעת,
תוך איזונם עם הנסיבות האישיות .ולגבי תורת המידתיות נפסק לאחרונה בעש"מ
 5917/07נביל גרה נגד נציבות שירות המדינה שניתן ביום – 19/8/07
"מידתיות אמצעי המשמעת הננקטים נגזרת מנסיבותיו המיוחדות של המקרה,
מעוצמת חומרתה של העבירה ,וממשקל הנסיבות האישיות לנאשם .בשקלול
הערכים הרלבנטיים ,יש להגיע לנקודת איזון עונשית ראויה אשר תשלב בין
האינטרס הציבורי ביישום ראוי של נורמות המשמעת בשירות הציבורי ,בד בבד
עם דאגה לגורלו של הפרט באופן שהענישה תהיה מידתית ותהיה תואמת את
מכלול האינטרסים הראויים לאיזון".
וכך נפסק בעש"מ  227/07בעניין יוסף אסדו )שניתן ביום -(11.11.07
"עם זאת ,בענישה המשמעתית לא נפקד מקומם של שיקולים אינדיבידואליים
לנאשם ,ויש מקום להתחשב בכך במסגרת אמצעי המשמעת הנגזרים )ראו
פרשת שרתוק ,שם ,בפסקה  .13עש"מ  917/99מדינת ישראל נ' חמזה ,פד"י
נג) .82 ,77 (3עש"מ  11976/05חליל נ' נציבות שירות המדינה ,תק-על (2)2007
."(228 ,220

ד .על הנסיבות האישיות
 (1הנאשם בן  ,45השלים  17שנות שירות ,בשירות המדינה ,עד אשר הושעה.
(2

במהלך הדיון שמענו עדי אופי ,נמסרה לידינו אסופת מסמכים וכן מכתבו של פקיד
שומה עכו המצביעים על תפקוד מסור והשגיות במקום העבודה ,בתחומו המקצועי.

(3

תרומה שכזו לשירות הציבורי ,יש בה כדי להשפיע על מידתם של אמצעי המשמעת,
כדברי בית המשפט העליון בעש"מ  ,1827/02אברהם ספיר נ' מדינת ישראל:
"לו היה המערער עובד בשירות המדינה שנים ארוכות ,לאחר כל אותם שנים
היה נתפס בכף שמי שעשה מעשה של מעילה באמון ,אפשר אמרתי רוח
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שטות נכנסה בו באדם ועשה מעשה שעשה .אדם שכך שירת את המדינה
בנאמנות שנים רבות ,אפשר אין זה ראוי כי תקופת פרנסתו במחי יד"...
)דינים עליון ,כרך סא.(268 ,
(4

הנאשם נשוי ,אב לשלושה לילדים ,רעייתו מועסקת אך אינה משתכרת בימים אלו,
ההליך שהתנהל בעניינו הכביד על מרקם חייו.

(5

והשאלה שלעולם עומדת לפתחו של בית הדין הינה ,מהי תרומתו והשפעתו של
שירות מועיל בשירות הציבורי ,שעה שבאים אנו להטיל את אמצעי המשמעת ,שרק
באמצעותם ניתן להגשים את התכלית שגלומה בהטלתם של אלה ,והיא ההגנה על
השירות הציבורי והשגת יסוד ההתרעה והמניעה ,ואלה כאמור נבחנים כמצוין לעיל,
גם לנוכח הנסיבות האישיות של כל נאשם ונאשם.

למידתם של אמצעי המשמעת
 .11בית הדין ,לאחר עיונו בפסק דינו של בית המשפט השלום בנצרת ,ולאחר שבחן את קשת
השיקולים כפי שנפרסו בהרחבה בגזר הדין ,על מנת להגיע לאיזון מתאים שבין התכלית
והתפקיד של אמצעי המשמעת לנוכח העבירות שבהן הורשע הנאשם על ידנו ונסיבותיהן ,לבין
תרומתו לשירות הציבורי ונסיבותיו האישיות.
 .12בסופו של יום לאחר עיון ושיקול ,הגענו לכלל החלטה לגבי מידתם של אמצעי המשמעת שראוי
להטיל על הנאשם ואלה הם:
ה .נזיפה חמורה – כמסר נורמטיבי מטעמו של בית דין זה ,שמופנה במישרין לנאשם
המצביע על הפסול החמור שנפל במעשיו.
ו .פיטורין – הנאשם יפוטר לאלתר משירות המדינה.
ז .פסילה משירות המדינה – הנאשם יפסל משירות המדינה לפרק זמן של חמש שנים ,מיום
גזר הדין.
ח .פסילה למלוי תפקיד – הנאשם יפסל לצמיתות למלא כל תפקיד ברשות המיסים.
 .13לעיין אמצעי משמעת של פסילה משירות המדינה ,בית הדין הגיע לכלל מסקנה כי לא נחטא
לתכליתם של דיני המשמעת .אם נעמיד את תקופת הפסילה על פרק זמן של חמש שנים
בהתחשב בתרומתו לשירות הציבורי ,וגם למערך המילואים ,תוך מתן פתח וצוהר של תקווה
של שיבה אפשרית בעתיד לשירות הציבורי ,עם זאת בין הדין שוכנע כי פסילה קצובה כאמור
יש בה בטוי של מידתיות ואיזון ,על בסיסה של המדיניות השיפוטית שנקבעה לגבי חיוניותה
של הפסילה על ידי בית המשפט העליון:
"חומרה מיוחדת נילוות לביצוע עבירה בהינתן היותה של המשיבה עובדת הוראה
המשמעת דמות מחנכת לתלמידיה ,ואמורה להקנות להם ערכי דעת ומידות לא רק
באמצעות הוראה על פי תוכנית הלימוד ,אלא גם בהיותה דוגמא אישית להתנהגות
מופתית .אופי העבירה ,והקלון הנלווה לה ,אינם מתיישבים ,לטעמי עם האפשרות כי
המשיבה תמשיך לעבוד בשירות המדינה בתחום כלשהו בלא שיחצוץ פרק זמן מסויים
שבמהלכו היא תורחק מהשירות הציבורי.
אין די בהרחקתה מתחום החינוך – שהוא בוודאי התחום הרגיש ביותר מבחינת המשך
העסקתה ,אלא ראוי לבודדה גם מיתר תחומי השירות הציבורי למשך תקופה מסויימת,
מחשש שאם לא יעשה כן ,עלולה להגרם פגיעה רצינית לרמות ולתדמיתו של שירות
המדינה בבחינת מערכת המתאפיינת בטוהר מידות ונקיון כפיים".
)עש"מ  8180/05מדינת ישראל נ' פאטמה ולידי ,ניתן בתאריך .(7.5.06
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 .14בפסק דין נוסף ,בית המשפט העליון החמיר במידתם של אמצעי המשמעת וקבע ,כי דרושה
פסילה משירות המדינה ולא רק מילוי תפקידים מסויימים ,לנוכח חומרת העבירות ותפקידם
של דיני המשמעת:
"נראית לי במישור העיקרון עמדת המדינה בערעורה ,המבקשת להרחיב את היקף
פסילתו של המערער לכל תפקיד בשירות המדינה למשך תקופת פסילה שתיקבע .יש
ממש בעמדתה ,השוללת את האפשרות להמשיך ולהעסיק את המערער בתפקידים
מסוימים בשירות המדינה ברצף אחד מיד לאחר ביצוע העבירות על ידו ,בלא יצירת
ניתוק מוחלט בינו לבין מערכת השירות הציבורי ,ולו לתקופה מסוימת ,אשר תדגיש את
חומרת העבירות שעבר ,ואת הצורך בשיקום האימון שיושג באמצעות סנקציה הולמת".
עש"מ  9848/05ועש"מ  – 9964/05א' ,בעניין יוסף מזוז שבו הוגשו הצדקת הפסילה ומשכה של
הפסילה נגזרים מהמבחנים שנקבעו בנדון בעש"מ  3789/04ציפורי נ' נציבות שירות המדינה,
שבו פסקה כב' השופטת בייניש )לפי תוארה דאז(:
"כמו הפיטורין ,גם הפסילה משירות המדינה נובעת מאותה תכלית של הגנה על
השירות הציבורי מפני עובדים שסטו מדרך הישר .כאשר העובד מפר במעשיו את
הנורמות המחייבות בשירות המדינה ,ומועל באימון שניתן בו ,הרי שיש מקום לקבוע
בנסיבות מתאימות ,ועל פי חומרת הענין – כי עובד זה יפוטר ,ואף כי יהיה פסול מלשוב
ולשרת בשירות המדינה .אמצעי הפסילה מהשירות נחוץ ,איפוא ,כדי לשמור על טוהר
המידות בשירות הציבורי ,על תדמיתו ועל אמון הציבור".
לאחרונה עמד בית המשפט העליון על חיוניותה ותכליתה של הפסילה משירות המדינה:
"חומרתן של עבירות המשמעת שהמשיב עבר מחייב מסר עונשי ברור אשר ינקה את
מערך עובדי המדינה ואנשי החינוך מגילויים של חוסר יושר ,ויעמיד את טוהר המידות
בשירות הציבורי ובשירות החינוך הציבורי בתורת ערך שאינו נתון לפשרה ולגישה
סלחנית.
ערך זה מחייב ,בנוסף לפיטורי המשיב מהשירות ,גם את הרחקתו ופסילתו לא רק
מעיסוק בהוראה במסגרת משרד החינוך ,אלא גם מכל עיסוק בשירות המדינה למשך
תקופה סבירה בשים לב למכלול הנסיבות הרלבנטיות".
)עש"מ  2928/06מדינת ישראל נגד עומר דראושה – ניתן ביום י"ב בתשרי התשס"ח –
.(24.9.07
 .15בית הדין הגיע לכלל מסקנה ,כי לנוכח הנסיבות האישיות והמשפחתיות של הנאשם אשר
יוחמרו בעטיים של הפיטורין ,כי בנסיבות אלה ראוי שהממונה על תשלום גמלאות יעשה
שימוש בסמכותו הקבועה בסעיף )62א( לחוק שירות המדינה )גמלאות( )נוסח משולב( התש"ל
–  1970הקובע לאמור.
").62א( מקום שנשללה גמלה ,כולה או מקצתה ,מאדם או שהופסק לו תשלומה
בהחלטת הממונה ,רשאי הממונה להורות שתשולם ,כולה או מקצתה ,למי שהאדם
חייב בפרנסתם; אולם אם נשללה גמלה מאדם עקב החלטת בית הדין למשמעת ,לא
יורה הממונה על תשלום ,כאמור אלא על פי המלצת בית הדין למשמעת".
 .16בית הדין ממליץ ,כי  70%מזכויות הגמלה להם היה זכאי אילולי נפסל כאמור ,ישולמו עד
שתיתם פסילתו ,לבת זוגו ,על מנת שישמשו לפרנסת המשפחה.
גזר הדין ניתן ביום כ"ב בטבת התשס"ח 31 ,בדצמבר  ,2001שלא בנוכחות הצדדים ,להם יועבר
באחת מדרכי המסירה המקובלות.
זכות ערעור לבית משפט העליון מסורה לצדדים ,לפי הוראותיו של סעיף )43א( לחוק ,תוך  30יום
מיום הגיע גזר הדין לידיה.
)(-
_____________
עו"ד יוסף תלרז
אב בית הדין למשמעת
יו"ר

)(-
_______________
עו"ד רונית גורביץ

)(-
_______________
שמואל ויצנר

חברת בית הדין

חבר בית הדין
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.5

בד"מ  – 103/07קבלת רצף של מתנות

תמצית פסק הדין
הנעשם הורשע על יסוד הודאתו ,במסגרתו של הסדר טיעון ,בעבירות משמעת רלבנטיות ,בכך
שקיבל ממספר קבלנים ,שעל עבודתם פיקח ,חבילות שי לרגל החגים ,הסעות פרטיות ברכבם,
ארוחות על חשבונם ,חוות דעת על מערכת מיזוג בביתו ומתנות כספיות לאחר שזימנם לאירוע
משפחתי.
הצדדים סיכמו ביניהם כי ,בעקבות הרשעת הנאשם יוטלו עליו אמצעי משמעת של נזיפה חמורה,
פיטורין ,פסילה לשירות המדינה למשך שנה ,ופסילה למלא של תפקיד במשרד הביטחון עד הגיעו
לגיל .65
בפסק הדין מוצגים ראיות ,טיעוני הצדדים לעניין כיבודו של הסדר הטיעון ,דפוס התנהגותו של
הנאשם שהיה נגוע בניגוד עניינים ,יסודות העבירה בהם הורשע תכליתם של דיני המשמעת ,תוך
איזונם על הנסיבות האישיות ,ופסיקה בעניין כיבודם של הסדרי טיעון.
בסופו של עיון ושיקול ,בית הדין החליט לכבד את הסדר הטיעון.

ניתן ביום י"ח בחשוון התשס"ח – .30.10.2007
ההרכב :עו"ד יוסף תלרז ,אב בית הדין
גב' אורה שובע גינדין
מר מייק לוין

-

יו"ר
חברת בית הדין
חבר בית הדין

ב"כ הנציבות :עו"ד רותם יוחנני
ב"כ הנאשם :עו"ד שלמה ציפורי
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י"א בחשון התשס"ח
 23באוקטובר 2007
בד2007-1305 .
בד"מ 103/07
ת.ז015407570 :

בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
בפני :

עו"ד יוסף תלרז ,אב בית הדין למשמעת
גב' אורה שובע גינדין
מר מייק לוין

התובעת:

עו"ד רותם יוחנני

הנאשם:

גבריאל שרביט

ב"כ הנאשם:

עו"ד שלמה ציפורי

נציג המשרד:

מר צחי ליטוין

-

יו"ר
חברת בית הדין
חבר בית הדין

גזר – דין
התובענה
 .1הנאשם יליד שנת  ,1953המועסק כראש מערכת חשמל ותשתיות במשרד הביטחון לפי דרגה
 +41לדירוג הטכנאים ,בעל וותק של  23שנים בשירות הציבורי ,אליו הצטרף בשנת ,1984
הורשע על ידנו ביום ג' בחשון התשס"ח– 16.10.2007,עפ"י הודאתו בעבירות משמעת לפי
סעיפים  (3) ,(2) ,(1)17ו (4)-לחוק שירות המדינה )משמעת( ,התשכ"ג – ) 1963להלן –החוק(.
 .2הנאשם הורשע כאמור בכך שמועדים שונים ,בעיקר משנת  2002קיבל מעת לעת טובת הנאה,
שלא כדין מקבלנים שונים שהיו נתונים לפיקוחו וצוות עובדיו ,אשר זכו במכרזים לביצוע
עבודות חשמל בתחום תשתיות הבינוי עבור מערכת הביטחון.
 .3טובות ההנאה אשר הנאשם קיבל ממספר קבלנים היו:
א .חבילות שי לרגל חג הפסח וראש השנה ,בסכומים שנעו בין  ₪ 150ועד .₪ 400
ב .הסעות הנאשם ורעייתו ברכבם של אחד הקבלנים.
ג .הזמנת הנאשם על ידי שלושה קבלנים לארוחת ערב על חשבונו ,כאשר שווי כל ארוחה נע
בין  ₪ 100ועד  ,₪ 200כאשר קבלן נוסף הזמינו באופן פרטי למסעדה בפריז.
ד .קבלת חוות דעת מקצועית של אחד הקבלנים בעניין מערכת מיזוג אויר בדירתו החדשה,
מבלי לשלם לאותו קבלן כל תמורה בעבור אותה חוות דעת.
 .4בנוסף ,הנאשם הזמין  5קבלנים שעל עבודתם פיקח לאירוע חתונת בנו .בהגיעם לאירוע
הפקידו בידיו מתנות כספיות.
 .5התביעה סבורה כי ,הנאשם במעשיו האמורים קיבל טובות הנאה שלא כדין ופעל בניגוד
עניינים כאשר הזמין את הקבלנים לאירוע משפחתי ,ובמעשיו פגע במשמעת שירות המדינה,
הפר את הוראות פיסקאות התקשי"ר  42.721 ,42.712ו ,42.722-וכן את סעיפים ,6.07 ,1.02
 10.01ו 10.04-לכללי האתיקה החלים על עובדי המדינה ,והתנהג בגין מכלול מעשיו התנהגות
שאינה הולמת עובד מדינה והתנהגות בלתי הוגנת במילוי תפקידו או בקשר איתו.
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ראיות וטיעונים לכיבודו של הסדר טיעון
 .6הנאשם הורשע כאמור במסגרתו של הסדר טיעון ,שאליו הגיעו הצדדים ,לאחר שתיק
החקירה הפלילי נגד הנאשם לא הצמיח כתב אישום ,והועבר על בסיס הסכמת הצדדים
למסלול המשמעתי ,שבו הגיעו הצדדים להסדר טיעון ,שאם בית הדין יתן לו תוקף יוטלו עליו
אמצעי משמעת מוסכמים של:
א .נזיפה חמורה
ב .פיטורין לאלתר
ג .פסילה משירות המדינה למשך שנה
ד .פסילה מלמלא כל תפקיד במשרד הביטחון עד הגיעו לגיל .65
 .7בהמשך הדיון שמענו את ראיות וטיעוני הצדדים לעניין כיבודו של הסדר הטיעון.
א .ראיות הצדדים
(1

לתביעה לא היו ראיות לעניין מידתם של אמצעי המשמעת.

(2

מטעם ההגנה העידו שני עדי אופי:
א( ח"כ יואל חסון – המכיר את הנאשם ובני משפחתו למעלה מ 15-שנים .שמענו
על עלייתו לישראל ,קליטתו הנאותה בה כציוני והקמת משפחה לתפארת.
לגישתו של העד ,למעשיו לא היה כל אופי פלילי פסול .יסודם בנאיביות
ותמימות ,כאשר החקירה וההליך בפנינו הכבידו עד מאוד על הנאשם
ומשפחתו.
ב(

מר איתן קוסטל ,ראש החטיבה לסיוע לוגיסטי במשרד הביטחון ,והממונה
הישיר על הנאשם ,הרעיף על הנאשם מילות שבח על תרומתו האיכותית למערך
החשמל של המשרד ,בו הוביל פרוייקטים ומשימות רבי היקף ,כאשר הנאשם
וצוותו גילו מסירות ללא גבול בביצוע משימותיהם – העד סמך ידיו על הנאשם
לרבות על יושרו ,ודרכי הקפדתו עם הקבלנים וכי עזיבת תפקידו ,תהא בגדר
הפסד למערכת הביטחון.

ב .טיעוני הצדדים
הצדדים טענו בפנינו את טיעוניהם לעניין כיבודו של הסדר הטיעון:
(1

עמדת התביעה
א( שמענו מפי התובעת כי ,הסדר הטיעון יביא לסגירתו של התיק הפלילי שנפתח
נגד הנאשם ,שקיבל טובות הנאה מקבלנים שעבדו תחת פיקוחו ,כמתואר
ברישת גזר הדין ,הנאשם במעשיו הכניס עצמו למצב של ניגוד עניינים ,והפר את
פיסקאות התקשי"ר וכללי האתיקה כאמור.
ב(

התובעת ביקשתנו לכבד את הסדר הטיעון ,כאשר בתוכנו נלקחו בחשבון
שיקולים שונים ,כמו מעמדו הבכיר יחסית כממונה על עובדים שבמעשיו לא
שימש להם דוגמא ,כאשר מעשיו לא אפיינו במעידה חד פעמית ,אלא אימוצה
של כמעט שיטתיות ,תוך פגיעה במנגנון של דיני המכרזים בשירות הציבורי,
ובמעשיו גם פגע בחובת האמון שלה נדרש עובד ציבור במעמדו ,וחציית הקווים
לכיוונה של קבלת טובת הנאה ממסגרת תפקידו ,והימצאות במצב של ניגוד
עניינים ,שעה שהזמין קבלנים שעליהם פיקח לאירוע משפחתי פרטי ,כאשר
הציפייה מהנאשם לנוכח איכות תפקידו הייתה אחרת.

ג(

התובעת בנעילת טיעוניה ביקשתנו ליתן תוקף להסדר הטיעון.
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(2

גישת המשרד
א( שמענו מפיו של נציג המשרד כי ,אין לנאשם עבר פלילי או משמעתי קודם .זכה
לחוות דעת גבוהים בגין יכולתו הניהולית ויחסי האנוש שקים עם עובדיו ,כאשר
עבודתו הייתה מסורה ותורמת.
ב(

נציג המשרד ביקשנו גם הוא לכבד את הסדר הטיעון.

(3

טיעוני ההגנה
הסניגור המלומד ביקשנו לכבד את הסדר הטיעון ,כאשר ערכם המצטבר של טובות
ההנאה לא עלה על כמה אלפי שקלים וחלקם היה בגדר ביטוי של ידידות ששררה בין
הנאשם ואותם קבלנים לאורכן של השנים ,וכי הייתה הדדיות בקבלת ובמתן מתנות
או הזמנה לאירועים משפחתיים ,וכי מעולם לא ביקש טובת הנאה מאיש מהקבלנים
עימם עבד ,וכי החקירה לא העלתה כי בעטיין של אותן מתנות הפלה לטובה או נהג
שלא כשורה עם מי מהקבלנים .ומעשיו לא גרמו כל נזק למערכת הביטחון וכי הסדר
הטיעון לנוכח גילו של הנאשם כלל אינו מקל עימו לנוכח תוכנו ,הנאשם ייאלץ בגילו
לחפש תעסוקה חדשה ,לאחר שמימש את ימי החופשה נמצא בחל"ת מ.15.7.2007-

(4

דבר הנאשם
א( הנאשם נשוי ואב ל 3-ילדים בוגרים ,אחד מהם חייל משוחרר ,רעייתו מועסקת
כסייעת ראשית במרפאת שיניים ,כאשר מצבו הכלכלי הוגדר כסביר.
ב(

הנאשם מצר על מעשיו ,שנעשו לדבריו מתוך תמימות ולא לקידומה של
שחיתות או רצון לקבל טובת הנאה ,וכי מעשיו לא פגעו במשרד ולעתים הייתה
בהם הדדיות עם קבלן זה או אחר ,כאשר כלפי איש מהם לא נשא פנים .וכי
תוכנו של הסדר הטיעון ,אובדן פרנסה וחיפוש אחר מקור השתכרות חדש
מכביד הוא עד מאוד.

החלטת בית הדין
 .8לבית דין זה בדומה לערכאות שיפוט אחרות ,מסור שיקול דעת אם ליתן תוקף להסדר טיעון
או להחליט שמא קיימת הצדקה לשינוי לחומרא או לקולא ,על פי שיקול דעתו של בית הדין,
לאחר שבאו בפנינו טיעוני הצדדים – .נשקלו על ידנו שיקולים אלה:
א .לדפוס התנהגותו של הנאשם
 (1הנאשם עובד ותיק ועתיר זכויות עשיה כראש מערכת חשמל ותשתיות היה מופקד
על גיבושם של התקשרויות לסוגיהם בתחום החשמל והתשתיות ופיקוח על דבר
ביצועם.
(2

הנאשם כעולה מרישת גזר הדין ,בעיקר משנת  ,2002קיבל מאותם קבלנים שעל
עבודתם פיקח טובות הנאה שונות שפורטו ברישת גזר הדין ,ששוויים המצטבר הגיע
לאלפי שקלים ,הכמות והתדירות של מתנות השי לחגים שניתנו לנאשם ממספר
קבלנים שעימם עבד יחד עם היענות לארוחות על חשבונם בארץ ופעם אחת בחו"ל,
הסעתו והסעת רעייתו ברכבם הפרטי ,קבלת שתי חוות דעת ללא תמורה מקבלן
בתחום מיזוג האוויר  -כל אלה הפכו לקבלת טובות הנאה בניגוד לדין ,כפי שיפורט
בהמשך .גם אם הנאשם לא דרש במפורש את טובת ההנאה ,אותן טובות הנאה ניתנו
לנאשם לא על בסיסה של "ידידות מופלאה" ,אלא בשל היותו עובד מדינה וקיימת
אפשרות כי לפחות חלק מהקבלנים חששו כי ,הפסקת "מסירת" המתנות לחגים
עלולה לגרום להקפדת יתר או חשש להפסקתה של התקשרות בעתיד .הדבר בולט
במיוחד בעניין מתן חוות דעת מקצועית בתחום המיזוג ללא תמורה ,או הסעתה של
רעייתו.
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(3

ויוער כי ,הנאשם בשל קבלתם של טובת הנאה כאמור ,לרבות הזמנות קבלנים
לחתונת בנו וקבלת מתנות כסף ,בהם היה עלול להימצא לפחות במצב פוטנציאלי של
ניגוד עניינים ,בשעה שיידרש להחליט אם להתקשר פעם נוספת עם אותו קבלן ,דרכי
הפיקוח על ביצוע עבודותיו ,או סך התמורה בעבורן .גם אם בפועל אין טענה לתביעה
כי ,בשל אותו סל המצטבר של טובות ההנאה נפגם דבר בשיקול דעתו ,ואולם לא
בכדי נפתחה נגדו חקירה פלילית ,שלא הצמיחה כתב אישום אלא את ההליך
שבפנינו.

(4

סוגיית ניגוד העניינים נדונה לא אחת בפסיקתנו ובפסיקת בית המשפט העליון
וביטוי לה בספרות המשפטית.

(5

כבוד הנשיא ברק בבג"צ  ,5734/98עזריאל נ' ועדת המשנה של מועצת מקרקעי
ישראל ,קבע כי:
"הכלל בדבר ניגוד עניינים הפך זה מכבר לחלק מהמשפט המקובל נוסח
ישראל שנוצר ונתגבש בפסיקתו של בית משפט זה .טעמו של הכלל בדבר
ניגוד עניינים הוא כפול:
ראשית ,טעם פרגמאטי ,עובד הציבור ,שבידו הופקדה סמכות ,חייב להפעיל
את סמכותו מתוך שהוא מעמיד לנגד עיניו את מכלול השיקולים הרלוונטיים
להפעלתה של אותה סמכות ,ושיקולים אלה בלבד .כאשר עובד הציבור נתון
במצב של ניגוד עניינים ,קיים חשש כי הוא יקח בחשבון שעה שיפעיל את
סמכותו ,אף את האינטרס הנוגד .כתוצאה מכך עשויה לבוא הפעלה בלתי
ראויה של הסמכות .חשש זה בא הדין למנוע.
שנית ,טעם ערכי .קיומו של שירות ציבורי סדיר ,אחראי ובעל עמדה ציבורית
נאותה ,מחייב אמון הציבור בכך שהחלטות עובדי הציבור הן ענייניות ,ונעשות
ביושר וההגינות .עובדת הימצאו של עובד הציבור במצב של ניגוד עניינים,
פוגעת באמון הציבור במערכת השלטונית .בלב הציבור מתעורר החשש כי
שיקולים זרים מנחים את עובד הציבור ,ואמונו במערכת השלטונית נפגם.
חשש זה בא הדין למנוע"...

(6

כלל זה אוסר על ממלא תפקיד להיות לא רק במצב של ניגוד עניינים אלא אף במצב
שעלול להביא לניגוד עניינים או במצב בו קיים חשש סביר או אפשרות ממשית
לניגוד עניינים.

(7

ראויים לציטוט גם דברי בית המשפט העליון מפי כב' הנשיא ברק בבג"צ 531/79
הקובע:
"זאת ועוד :האיסור אינו רק על שיקול הדעת עצמו בביצוע הפעולה או
התפקיד .האיסור הוא על הימצאות במצב בו עלול להיות ניגוד עניינים .מטרת
הכלל היא למנוע את הרע בטרם יארע .הכלל צופה פני העתיד .אין זה מעלה
ואין זה מוריד אם בפועל שיקול הדעת הוא ראוי .מטרת הכלל היא למנוע
פיתוי מאדם ישר והגון ,בחינה אל תביאונו לידי ניסיון .על כן ,אין צורך
להוכיח בפועל קיומו של ניגוד עניינים .די בכך שקיימת אפשרות ממשית של
ניגוד עניינים".
)סיעת הליכוד בעירית פ"ת נגד מועצת פועלי פ"ת פ"ד לה).(566 (2
השופט בך בבג"צ  589/86קבע הלכה מחייבת אשר אומצה בפסקי דין מאוחרים
יותר:
"אין אנו מחוייבים להשתכנע כי הלכה למעשה נוצר כבר ניגוד אינטרסים
כאמור ,או כי הופקה ע"י העותר טובת הנאה עקב משרתו האמורה .די בכך
מבחינת הנתונים האובייקטיביים ועל סמך שיקולים המבוססים על ניסיון
החיים והשכל הישר ,עלולות תוצאות כאלה לנבוע מכהונת העותר בשני
התפקידים"...
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כאמור ,המבחן על פיו נבחנים הדברים הוא המבחן האובייקטיבי .המבחן הוא
מבחנו של האדם הסביר היודע את פרטי המקרה ,המסתכל מבחוץ ואשר מסתמך
הוא על ניסיון החיים שצבר.
(8
(9

ראה גם מאמרו של כב' הנשיא בדימוס ברק – "ניגוד אינטרסים במילוי תפקיד
משפטים" )כרך י' בעמ'  .(11במאמרו זה סוקר כב' הנשיא בהרחבה את יסודות
הכלל ואת טעמיו לגבי מה שמכונה על ידי הנשיא ,טעם מוסרי וציבורי.
הכלל חל במיוחד לגבי עובדי ציבור ,מאחר וקיומו של שירות ציבורי סדיר ,אחראי
ובעל עמדה ציבורית נאותה ,מחייב שיהיה אמון הציבור בו ,ההחלטות של הרשויות
הציבוריות הן ענייניות ,נעשות ביושר ובהגינות ,ללא משוא פנים וכי לכל אזרח הבא
במגע עם השלטון ניתן יחס של שוויון ופסק הדין הרלבנטי במיוחד לענייננו נדון
בעש"מ  6529/03בעניין רואי קליגר נפסק:
"נוסחן המילולי של הוראות התקשי"ר  43.021ו 43.022-מלמד כי לגבי עובד
המדינה נקבעו הוראות מחמירות האוסרות על "התנגשות עניינים" בלא
לקבוע רף גבוה של קיום "אפשרות ממשית" לניגוד כזה .הגישה העולה
מסעיפי התקשי"ר הנ"ל תואמת את התפיסה לפיה כאשר מדובר בניגוד בין
אינטרס שלטוני לבין אינטרס אישי בשירות המדינה ,המבחן הוא מבחן קפדני
)ראו :ט' שפניץ וו' לוסטהויז" ,ניגוד עניינים בשירות הציבורי" ספר אורי ידין
)כרך ב' ,תש"ן(  .(320 – 319 ,315פסיקתו של בית משפט זה נקטה עמדה
שכאשר מדובר בעוצמת ניגוד העניינים ,יש מקום להבחין בין ניגוד שני
אינטרסים שלטוניים ,של עובד ציבור המכהן בשני תפקידים ,לבין ניגוד
העניינים הקיים בין אינטרס שלטוני לאינטרס אישי ,המבחן המקובל ,שהוא
גם המבחן הראוי ,הוא מבחן "החשש הסביר" ]ראו לעניין זה בג"ץ 3132/92
משולם נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון ואח' ,פ"ד מז),741 (3
 :747בג"ץ  244/86רביבו נ' ר' המועצה המקומית אופקים ,פ"ד מב) :183 (3וכן
ע"א  6583/94פחימה נ' פרץ ,פ"ד נא) .[829 ,853 (5עם זאת ,לצורך ענייננו
מוכנה אני להניח כי אין די ב"חשש סביר" לקיום ניגוד עניינים ויש צורך
לבסס קיומה של "אפשרות ממשית" של ניגוד כזה ,ולבחון את עניינו של
המערער על פי הרף הגבוה המקל עמו".
)ניתן ביום  – 9.12.03פורסם בפ"ד נח) (1בעמ'  ,734ראה גם בהרחבה את בג"צ
 166/05המועצה האזורית חוף עזה ואח' פורסם בדינים עליון כרך ע"ב בעמ'
.(964
כאשר חובת האמון ,שאותה הפר הנאשם ,עומדת ביסוד האיסור על ניגוד עניינים,
המחייבת התנתקות מכל אינטרס נוגד.
)ראה גם את אשר נפסק בבג"צ  6728/06עמותת אומץ ואח' נגד מדינת ישראל(.
ולאחרונה נפסק- :
"הכלל הוא ,שכל מי שמבצע פעולה או תפקיד עבור זולתו ,אסור לו להימצא
במצב שבו עלול להיות ניגוד אינטרסים בין האינטרס של זה שלמענו הוא פועל
ובין אינטרס אחר כלשהו".
)עש"מ  5493/07טליה וינשטיין נגד מדינת ישראל ,פורסם כט באב התשס"ח,
.(13.8.07

 (10לענייננו ,פיקוח על מימוש התקשרויות בתחום תשתיות חשמל מצידם של קבלנים
שעימם נכרת הסכם ובין הציפייה או התקווה מצידם כי ,תימשך מסירת המתנות
לסוגיהן ,ולאותה ציפיה שנמשכה על פני מספר שנים ,עלולה הייתה להביא את
הנאשם לשאת פנים כלפי אותם קבלנים בעת ביקורים או דרישת תיקון עבודה זו או
אחרת ,ובכך כשל הנאשם .במעשיו היה גם פוטנציאל של פגיעה באינטרס ציבורי
מובהר של הפרת אמונים ,גם אם לא מומש כלפיו הליך פלילי ,כפי שנפסק בדנ"פ
 1397/03מדינת ישראל נגד שמעון שבס ,שבו נדונו גבולותיה הרחבים של העבירה
האמורה ,הן מבחינת היסוד העובדתי והן בהקשרו של היסוד הנפשי ,אשר מאפיין
את העבירה:
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"מעשה הפרת אמונים הפוגע בציבור הוא אותה התנהגות אשר למניעתה
נועדה העבירה הפלילית .זו אותה התנהגות הפוגעת בערכים המוגנים על ידי
האיסור הפלילי .משמעות המונח הוא אותה התנהגות שיש בה פגיעה מהותית
באחד או יותר מהאינטרסים המוגנים על ידי האיסור הפלילי של הפרת
האמונים .הפן המחמיר הנוסף הוא שתתקיים פגיעה מהותית בערך המוגן.
ההגנה החוקתית על האינטרסים המוגנים מחייבת ,ומבחן הפגיעה המהותית
מגשים את אמת המידה הזו".
 (11העיקרון מאמץ אמת מידה נורמטיבית חיצונית ליסוד העובדתי של העבירה.
העיקרון הזה מספק את הוודאות הנדרשת לצורך הוכחת התקיימותו של היסוד
העובדתי בעבירה הפלילית .שיקולים נוספים שיש להביא בחשבון הם :עוצמת
הסטייה והפגיעה באינטרסים המוגנים ,מעמדו של עובד והציבור .ייתכן כי יהיו
שיקולים נוספים שייראו רלוונטיים ,ואין זו רשימה סגורה וממצה.
ולעניין היסוד הנפשי – העבירה של הפרת אמונים מתמקדת ביסוד נפשי על סמך
עקרונות כלליים .היות והעבירה של הפרת אמונים איננה תוצאתית ,המחשבה
הפלילית הנדרשת היא מודעות בפועל .הדרישה של מודעות מצריכה כי לעושה יהא
יחס סובייקטיבי – הכרתי לטיב המעשה .נדרש יחס לטיבה הפיזי של ההתנהגות.
 (12לנאשם הייתה צריכה להיות מודעות ,כי אותן טובות הנאה עלולות היו לפגוע
בגישתו האובייקטיבית כלפי אותם קבלנים ,נותני המתת בשעת מבחנם של חוזיהם.
ב .על עבירות המשמעת
הנאשם הורשע על ידינו בעבירות לפי סעיפים  (3) ,(2) ,(1)17ו:(4)-
") (1עשה מעשה או התנהג באופן שפגע במשמעת שירות
המדינה;
) (2לא קיים את המוטל עליו כעובד מדינה על פי נוהג ,חוק או
תקנה או הוראה כללית או מיוחדת שניתנו לו כדין ,או
התרשל המוטל עליו כאמור;
) (3התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד מדינה
או התנהג התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו ,או בשמו
הטוב של שירות המדינה;
) (4התנהג התנהגות בלתי הוגנת במילוי תפקידו או בקשר
איתו".
 (1לעניין יסודות העבירה שבסעיף  (1)17לחוק ,הנאשם פגע במשמעת שירות המדינה
וכפי שפסק בית המשפט העליון בעש"מ  3/75דבוש נגד נציבות שירות המדינה )פ"ד
ל):(2319 (1
"משמעת היא בעיקרה מערכת הנורמות ,הנהלים והנוהגים המסדירה אופן
פעולתה של מסגרת ארגונית בעלת מעמד מיוחד והקובעת סדריה ובכלל זה
חובותיהם וסמכויותיהם של המשרתים בה בזיקתם זה לזה ובזיקתם למערכת
עצמה".
 (2לעניין יסודות העבירה לפי סעיף  (2)17לחוק ,אלה כרוכים בהפרתם של פסקאות
התקשי"ר וכללי האתיקה ,כמפורט להלן:
א( פסקאות התקשי"ר
42.712
"עובד יימנע להיענות להזמנה לאירוע משפחתי ,חברתי או אחר ,מאת אדם
שאיננו חבר לעבודה ,הנזקק להחלטתו ,להמלצתו ,לטיפולו או לכל שירות
אחר ,במישרין או בעקיפין ,הקשורים במילוי תפקידו ,באחריותו ובסמכויותיו
וכן יימנע עובד להזמין אדם כזה לאירוע כאמור לעיל".
42.721
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"על עובד ציבור לנהוג בדרך ההולמת את מעמדו ,תפקידו וחובותיו כעובד
ציבור .בכלל זה אסור לעובד הציבור לקבל מתנה ,לא מעובד אחר ולא מכל אדם
מקרב הציבור ,אלא על-פי התנאים שנקבעו לכך בחוק ובתקשי"ר".
במקבץ המתנות שקיבל הנאשם כאמור ,הוא לא עמד בכללי הבסיס שנקבעו
בפיסקת התקשי"ר  42.731לענין קבלתן של מתנות אישיות:
")א( מתנה הניתנת לעובד ללא קשר להיותו עובד המדינה;
)ב( מתנה הניתנת לעובד מחבריו לעבודה;
)ג( מתנה הניתנת לעובד מוועד העובדים;
)ד( מתנה הניתנת לעובד לרגל אירוע אישי או משפחתי ,שניתנה לפי
הנהוג בנסיבות הענין.
)ה( פרסים הניתנים לעובד מאוצר המדינה שנוהל זה אינו חל עליהם;
)ו( פרסים הניתנים לעובד שלא מאוצר המדינה ,אך בתיאום מלא עם
מוסדותיה ,ואשר ניתן להעניקם פומבי בעיתון יומי ,ברדיו,
בטלוויזיה או ברשומות ,כגון :פרסי "עובד מצטיין".
)ז( מתנה קטנת ערך וסבירה שניתנה לפי הנוהג בנסיבות העניין,
למעט מתנה ניתנת בכסף) .ראה פסקה ".(42.701
42.722
"עובד ציבור ,אשר הוצעה לו מתנה באשר הוא עובד ציבור ,יסרב לקבלה,
הואיל והדבר עלול להתפרש כטובת הנאה ,אשר ניתנת בכדי להשפיע עליו ועל
תפקודו בעבודתו .במקרים אלו המתנה אינה מתקבלת ,תוך מתן הסבר
מתאים לנותן המתנה".
ב( כללי האתיקה
ובנוסף לעניין יסודות העבירה הנ"ל ,הנאשם הורשע בגין הפרתם של כללי
אתיקה אלה- :
1.02
"עובד המדינה ינהג בדרך ההולמת את מעמדו ,תפקידו וחובותיו כעובד
המדינה .הוראה זו חלה אף על התנהגות שאינה קשורה בתפקידו".
6.07
"אסור לעובד המדינה לקיים קשרים ויחסים אישיים העלולים לפגוע
בתדמיתו ובשמו הטוב של שירות המדינה".
10.01
"לא יהיה לעובד המדינה בין לעצמו ובין על-ידי קרובו ,סוכנו או שותפו,
עניין אישי או תועלת כתוצאה ממילוי תפקידיו ולא יבוא לידי מצב של ניגוד
אינטרסים בין מילוי תפקידיו לבין ענייניו האישיים".
10.04
"עובד המדינה אשר מוטל עליו לטפל בעניינו של אדם אשר היו או יש
ביניהם קשרי עבודה ,חברות ,משפחה או כל קשר אחר ואשר יש חשש כי
עקב כך יושפעו שיקוליו המקצועיים ,יפסול את עצמו מלטפל בעניין ויודיע
על כך לממונה עליו".
הנאשם במעשיו הפר באופן מהותי וממשי את האיסורים האמורים.
(3

לעניין יסודות העבירה לפי סעיף  (3)17לחוק ,שגם בה הורשע הנאשם בהתנהגות
שאינה הולמת את תפקידה כעובד מדינה או התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו או
בשמו הטוב של שירות המדינה – על כך ,עונה כב' השופט זמיר:
164

"התנהגות שאינה הולמת היא מושג בעל רקמה פתוחה ,וכך הוא צריך
להישאר ,כדי שניתן יהיה להתאים אותו לנסיבות שונות ולזמנים משתנים.
הגוף ,שהופקד לשמור על התנהגות הולמת במקצוע מסוים או בארגון מסוים,
אמור לקבוע את אמות המידה הראויות להתנהגות חברים באותו מקצוע או
ארגון.
עם זאת ,יש לומר כי התנהגות שאינה הולמת ,אצל עובד רשות מקומית כמו
אצל עובד המדינה ,ואצל עורך דין כמו אצל מהנדס ,מורכבת משני חלקים,
שלא תמיד ניתן להפריד או אף להבחין ביניהם .ראשי ,אפשר שהתנהגות
תיחשב בלתי הולמת אף שאין בה שום יחוד למקצוע מסוים או לארגון מסוים:
היא אינה הולמת משום שהיא שלילית ופסולה בכל מקצוע או ארגון .היא
סוטה באופן מהותי מכללי התנהגות של בן תרבות ,אותם כללים המאפשרים
לעובדים במקצוע או בארגון לקיים יחסי עבודה תקינים זה עם זה ולמלא באופן
תקין את תפקידם בחברה.
זו התנהגות ששום ארגון או מקצוע ,אינו יכול לסבול ,משום שאם היא תיהפך
התנהגות מקובלת באותו ארגון או מקצוע ,יהיה בכך כדי להעכיר את האווירה,
לשבש את יחסי העבודה ,לערער את יחסי האמון מצד הציבור או לחבל בדרך
אחרת בתיפקוד התקין של הארגון".
)ראה ער"מ  1351/95ליאון פינקלשטיין נגד התובע בבית הדין המקומי
למשמעת ,פ"ד מט).(578 ,573 ,(5
במקום אחר ,אומר השופט זמיר )עש"מ  5246/99אהרון אהרוני נגד נציבות שירות
המדינה ,סעיף  4לפסק הדין:
"התשובה היא ,שהתנהגות כזאת היא לא בהכרח התנהגות מיוחדת לעובד
המדינה ,או התנהגות המיוחדת לתפקיד מסוים בשירות המדינה .התנהגות
יכולה להיות בלתי-הולמת ,במשמעות של סעיף  (3)17לחוק המשמעת ,גם אם
אין בה ייחוד למעמד של עובדי המדינה או לתפקיד של עובד מדינה זה או אחר.
היא יכולה להיות התנהגות פסולה מבחינתו של כל עובד בכל תפקיד".
בפסק דין שניתן בעש"מ  3849/03מיכל אלבז נגד נציבות שירות המדינה נפסק לגבי
טיבה ומהותה של העבירה:
"אכן ,עבירה לפי סעיף  (3)17אינה עבירה שגבולותיה מוגדרים ,וכבר נאמר
עליה שהיא בעלת "רקמה פתוחה" ,המתאימה את עצמה לנסיבות העניין
ולזמנים ,ושוליה רחבים ביותר .אף על-פי כן ,היא איננה חסרת גבולות ,והיא
מתאפיינת בהתנהגות פסולה מן הסוג "ששום ארגון או מקצוע אינו יכול
לסבול ,משום שאם היא תיהפך התנהגות מקובלת באותו ארגון או מקצוע,
יהיה בכך כדי להעכיר את האווירה ,לשבש את יחסי העבודה ,לערער את יחסי
האמון מצד הציבור או לחבל בדרך אחרת בתפקוד התקין של הארגון".
ולגבי טיבו של הפסול שיכול להגיע עד כדי פגיעה ביושר וביושרה הנדרשים מעובד
ציבור ,וזו היתה לדאבון לב דרכו של הנאשם ,נפסק לפני למעלה משנתיים:
"הגשת עבודת-גמר לסיום לימודיו האקדמיים לתואר ראשון בחינוך בלא
שכתב עבודה זו – פגם ביושר וביושרה הנדרשים ממורה וממחנך .התנהגות זו
אינה הולמת עובד מדינה ובוודאי שאינה הולמת מורה בישראל שאמור לשמש
דוגמא ומופת לתלמידיו .בהתנהגותו של המשיב טמונה חומרה נוספת,
בהתחשב בכך שהוכח כי שירות המדינה השתתף במימון לימודיו לתואר ראשון
בחינוך בשלוחת לטביה.
נוכח מכלול נסיבות העניין ,מתבקשת אפוא המסקנה כי המשיב התנהג באופן
שאינו הולם את תפקידו ושעלול לפגוע בתדמיתו ובשמו הטוב של שירות
המדינה".
)עש"מ  689/05בעניין מנסור מופיד שניתן בתאריך  – 6.3.05טרם פורסם(.
ואכן מידה מכבידה ומצטברת של פסול בולטת על פני מעשיו של הנאשם .בית הדין,
בבואו לצקת תוכן ל"התנהגות שאינה הולמת" או שיש בה כדי לפגוע בתדמית
השירות ,עליו ליתן ביטוי למושג של ההתנהגות ההולמת בעיני ה"ציבור הנאור"
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ו"האדם הסביר" .אלה צריכים לשקף את הערכים והעקרונות ,אשר מבוססים על
יחסים שבין הפרט ,לבין השירות הציבורי.
באשר לזאת אומר השופט ברק:
"בקביעת התוכן הקונקרטי של ההכללות המשמעתיות )התנהגות שאינה
הולמת ,שיש בה כדי לפגוע בתדמית( נותן בית-המשפט ביטוי לתפיסות יסוד
ערכיות .בעשותו כן ,עליו לבטא את שנראה כהתנהגות הולמת )או שאינה
הולמת( בעיני הציבור הנאור בישראל .עליו לקבוע את דבר קיומה של פגיעה
בתדמית השירות הציבורי מזווית הראיה של האדם הסביר האמון על תפיסות
היסוד של משטרנו .כמובן" ,הציבור הנאור" ו"האדם הסביר" אינם אלא
מטאפורות )ראה בג"צ  14/86לאור נגד המועצה לביקורת סרטים ומחזות ,פ"ד
מא) ;434 ,421 (1בג"צ  2481/93דיין נגד מחוז ירושלים .הם מהווים
פרסוניפיקציה של האיזון הראוי בין הערכים ,העקרונות והאינטרסים
הנאבקים על הבכור .בעריכתו של איזון זה ,יש להימנע מאידיאליזם שאין לו
עיגון נורמטיבי .השופט אינו שואף אל הנאצל והטהור ,שאינו בנמצא .הוא אינו
מעמיד לנגד עיניו חברה אידיאלית שאין לה קיום במציאות ושאינה ניתנת
להשגה .הוא אינו מתבסס על תפיסת האדם כמלאך .יחד עם זה ,יש להימנע
מפרגמטיזם המעוגן במוסר השוק.
השופט אינו משקף את התפיסות המעוותות הפושות בחברה .הוא אינו
מתבסס על תפיסת האדם כזאב .אכן ,תפיסתו של בית המשפט היא מאוזנת.
הוא פועל על פי "אמות המידה שמכתיב השכל הישר" )השופט י .כהן בע"פ
 763/77בריזה נגד מדינת ישראל ,פ"ד לב) (827 ,824 (2הוא מונע עצמו
מתוצאות אבסורדיות )ראה ע"פ  794/77חייט נגד מדינת ישראל ,פ"ד לב)(2
 ,(132 ,127ומדריך עצמו על פי "מבחן מתקבל על הדעת" השופט לנדוי בע"פ
 20/53הנ"ל ,בעמ'  .(853הוא לוקח בחשבון את המציאות הקיימת ,אך הוא אינו
רואה בה חזות הכל".
)בג"צ  7974/93סויסה נגד היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד מח).(771 ,749 (2
מעשים כאמור לעיל מקבלים גוון נוסף של חומרה ,בהתחשב במעמדו של הנאשם,
בדרג הניהולי ,של משרד הביטחון בתחום מערכות החשמל ,כמי שאמור ליתן דוגמא
אישית לאחרים בהתנהגותו הנורמטיבית ,במסגרת מילוי תפקידו וגם מחוצה לו ,כפי
שנפסק בעש"מ  ,4123/95יוסף אור נגד מדינת ישראל ,פ"ד מט):191 ,184 (5
"עובדי המדינה אף הם זה מזה ,גם אם כולם כפופים לאותו דין ,יהיו אלה חוקי
המדינה או כללי המשמעת ,אין מקפידים עם כולם באותה מידה .ככל שעובד
המדינה נושא משרה רמה יותר ,שיש עמה אמון רב יותר וסמכויות חזקות
יותר ,כך יש מקום לדרוש ממנו שיקפיד יותר במילוי תפקידו על טוהר המידות
ועל התנהגות הולמת.
לעניין זה יש הבדל בין עובד בכיר ,הממונה על עובדים רבים ואמור לשמש
דוגמא להם ולציבור ,לבין עובד זוטר .יש מקום לצפות ולדרוש ממנהל כללי של
משרד ממשלתי יותר מאשר מצפים ודורשים מן המזכירה שלו ,כשם שיש
מקום להקפיד עם המפקח הכללי של המשטרה יותר מכפי שמקפידים עם
שוטר מן השורה".
(9

לעניין יסודות העבירה בסעיף  (4)17לחוק ,שגם בה הורשע הנאשם ,זו נוגעת
להתנהגות בלתי הוגנת של עובד במילוי תפקידו או בקשר איתו ,יסודות עבירה אלה
לא זכו לאותה בחינה שיפוטית ,כפי שהדבר נעשה לגבי העבירה של התנהגות שאינה
הולמת כאמור לעיל .עם זאת ,ניתן להסיק מפסיקתו של בית המשפט העליון שבו
הורשעו עובדי מדינה בעבירה כאמור ,כי מדובר בנסיבות שבהן עובד מדינה משיג
בעיקר לעצמו טובות הנאה שונות ממסגרת תפקידו.
)עיין בעש"מ  ,2/79פלוני נגד נציב שירות המדינה) ,פורסם בפ"ד לג) ,(2עמ' – 274
שליחת יד בקופה קטנה לרכישת שתייה וכריכים לשימוש עצמי ,וכן בעש"מ 177/01
אברהם קליין נגד מדינת ישראל ,פורסם בפ"ד א) ,(3עמ'  – 57שם שלח הנאשם את
ידו בכספי הציבור כשהיה מופקד עליהם( .ובעש"מ  6978/00בעניין מוטיל ואח',

166

ופסקי דין שאוזכרו שם ,פורסם בפ"ד נד) (4בעמ'  865וכן עיין בעש"מ 5626/05
בעניין רחל אוחנה ,שניתן ב.(14.3.06-
ג .על תכלית אמצעי המשמעת
 (1אמצעי המשמעת שמוטלים על ידי בית הדין אינם מוטלים בחלל ריק ,אלא לצורך
השגתה של תכלית ברורה ,שהיא הגנה על השירות הציבורי ,על תדמיתו בעיני
הציבור של אותו השירות ובמיוחד כיד להרתיע עובדים אחרים במעמדו של הנאשם,
כי לא ייכשלו במעשים מסוג זה.
בכל מקרה ומקרה ,על בית הדין לשאול את עצמו ,האם אמצעי המשמעת המוטלים,
יש בהם כדי ,לשרת את התכלית האמורה.
השוני בין ההליך הפלילי שלא ננקט נגד הנאשם לבין הדין המשמעתי הובלט בשורה
של פסקי דין ,על רקע תכליתו של הדין המשמעתי.
בעש"מ  5282/98מדינת ישראל נגד תמר כתב )פ"ד נב) 87 (3אמר בית המשפט
העליון:
"המשקל שראוי לייחס לנסיבות בהן בוצעה העבירה הפלילית ,וכן גם המשקל
שיש לייחס לנסיבות האישיות של הנאשם ,פוחת בדין המשמעתי .בדין
המשמעתי – אמצעי המשמעת אמור לשמש אמצעי מניעה יותר מאשר אמצעי
ענישה :התכלית העיקרית של אמצעי המשמעת היא ,כאמור ,למנוע פגיעה
משמעותית בתפקוד של שירות המדינה ,או בתדמית שירות זה ,שכן תדמית
ראויה היא תנאי הכרחי לפעילות תקינה של השירות".
ובעש"מ  1928/00מדינת ישראל נגד עמוס ברוכין )פ"ד נד) (694 (3קבע בית המשפט
העליון את ההבדל בין ההליך הפלילי לבין ההליך המשמעתי:
"ההבדל נובע מן התכלית .הדין המשמעתי משרת תכלית שונה מן התכלית של
הדין הפלילי .עיקר התכלית של הדין המשמעתי הוא הגנה על השירות
הציבורי .הצורך בהגנה על השירות הציבורי אינו בא לידי ביטוי מלא בהליך
פלילי ,עדיין יש צורך לברר אם ראוי לנקוט נגדו הליך משמעתי :האם ראוי
שאותו עובד יישאר בתפקידו ,או שמא ראוי להעבירו לתפקיד אחר ,או להורידו
בדרגה ,או אף לפטרו מן השירות".
 (2ובפסיקות אין ספור ,מדגיש בית המשפט העליון את ההשלכה הישירה על הרציונל
העומד בבסיס מהותו של השירות הציבורי ,על עובד הציבור ,בראש ובראשונה
מבחינת דיני הנאמנות הציבורית:
"איש הציבור הוא נאמן הציבור ,לא לעצמו הוא פועל ,אלא למען האינטרס של
הציבור הוא פועל".
)בג"צ  669/86רובין נגד ברגר ואחרים ,פ"ד מא).(840 ,749 ,(1
 (3בהבדל מעובד רגיל ,שגם עליו מוטלת חובת נאמנות ,חובת הנאמנות המוטלת על
עובד המדינה בכיר היא כפולה ומכופלת :הן משום שבנושאים רבים השירות
הציבורי הוא על אופי מונופוליסטי ,והן משום חיוניותם וחשיבותם לכל הציבור של
העניינים המטופלים על ידי השירות הציבורי.
)ולעניין זה ,ראה דו"ח קרמניצר ,הטיפול המערכתי במשמעת שירות המדינה ,ינואר
 ,1998עמ' .(7
"הציבור זכאי לכך שעובדי המדינה ,הפועלים מטעמו ולמענו יהיו אנשים
אמינים והגונים .אמון הציבור בשירות המדינה ושיתוף הפעולה עלולים
להתערער ,אם יתברר לציבור כי עובד המדינה ,העומד לשרתו ,עבר עבירה
שיש עימה קלון".
)עש"מ  4411/99מדינת ישראל נגד אלקלעי(.
בפסק דין אחר הבליט כב' השופט זמיר את תכליתם של אמצעי המשמעת באומרו:
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"מהי אם כן תכלית החוק ,לעניין זה? התכלית העיקרית של חוק המשמעת
היא השמירה על התיפקוד הראוי והתדמית הראויה של שירות המדינה".
)עש"מ  5574/00אורי בנית נגד מדינת ישראל(.
 (4בפסקי דין נוספים ,בית המשפט העליון הבליט את תפקידם ההרתעתי והמניעתי של
אמצעי המשמעת – )ראה עש"מ  5771/01בעניין פודלובסקי; עש"מ  10129/01בעניין
טליה גניש( ,ובעש"מ  7111/02בעניין אשואל ואח' שניתן ביום  ,21.1.03נקבע כי:
"שמירה על תדמית ראויה של השירות הציבורי מהווה תנאי הכרחי לשמירה
על תפקוד נאות של שירות זה .בנוסף לשמירה קפדנית על תדמית השירות,
השירות נועד ההליך המשמעתי למנוע פגיעה בתפקוד שירות המדינה;
אשר על כן בבוא להטיל אמצעי משמעת יבחן בית הדין ,בין היתר ,האם אמצעי
המשמעת המוטלים יוצרים הרתעה מספקת בקרב עובדי המדינה ,כן יבחן
האם די באמצעי המשמעת האמורים כדי להשיב על כנו את אמון הציבור
במערכת השירות הציבורי ,המהווה אף הוא תנאי הכרחי לתפקודו של
השירות .בבוא בית הדין לגזור דינו של נאשם בעבירה משמעתית אין הוא
מתייחס לאמצעי המשמעת כאל עונש גרידא ,שכן עליו לבחון מהו האמצעי
ההולם את התכליות האמורות של הדין המשמעתי".
על תפקידם ההרתעתי של אמצעי המשמעת חזר בבית משפט העליון בעש"מ ,7113/02
מדינת ישראל נגד שחר לוי שניתן בתאריך :1.5.03
"כידוע ,אמצעי המשמעת נועדו להרתיע מפני ביצוע מעשים שיש בהם כדי
לפגוע בטוהר המידות בשירות המדינה ,בתפקודו התקין ובאמון הציבור בו.
ככל שהמעשים בהם הורשע הנאשם חמורים יותר ,וככל שדרגתו בשירות
המדינה בכירה יותר ,כך מתחזק הצורך להעביר מסר ברור וחד המוקיע את
מעשיו ,על-מנת לשרש תופעות פסולות בשירות המדינה ולמנוע את הישנותן
בעתיד".
)בעניין זה ראה את אשר נפסק בעש"מ  5625/05בעניין רחל אוחנה(.
ובנוסף:
"תפקידו של הדין המשמעתי הוא לא רק להעניש את העובד שסרח ,אלא גם
לשמש מסר לציבור עובדי המדינה כולו בדבר נורמות ההתנהגות המתחייבות
ממשרתי הציבור וחובות האתיקה החלות עליהם בביצוע תפקידם .חובות אלה
חלות על כלל עובדי המדינה .אולם ישנם תפקידים שבהם להפרת הנורמה
המשמעתית נודע מישנה חומרה בשל המעמד המיוחד של בעל התפקיד
בשירות המדינה .כזה הוא תפקיד המורה והמחנך ,המופקד מטעם המדינה על
חינוך הדור הצעיר .עובד ההוראה אינו עובד מדינה מן השורה .הוא דמות
שהתנהגותה ורמתה המוסרית משמשת אמת מידה ודוגמא לציבור התלמידים
המתחנכים לאורה".
)עש"מ  8622/05נעאמנה עאדל עלי נגד מדינת ישראל ,ניתן בתאריך .(25.12.06
ואולם תפקידם המרתיע של אמצעי המשמעת אינו חזות הכל .בית המשפט העליון
ריכך את גישתו האמורה ,וקבע כי תכלית זו צריכה להיבחן גם בהתחשב בנסיבותיו
האישיות של כל נאשם ונאשם.
בית המשפט העליון בעש"מ  6737/03בעניין נחום זקן פסק:
"התיק יוחזר לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה ,על מנת שבית הדין
ישמע טיעונים ,ואולי אף ראיות לעניין העונש ,יתן דעתו למכלול נסיבות
המעשה לחומרא ולקולא ולנסיבותיו האישיות של המשיב ,ובהתאם לכך יקבע
את אמצעי המשמעת שיוטלו עליו".
ובפסק דין מאוחר יותר חזר בית המשפט העליון על גישתו האמורה:
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"עם זאת ,אל מול ,ולצד שיקולים משמעותיים ומכריעים אלה ,מצווים אנו
לבחון כל מקרה לגופו על פי נסיבותיו המיוחדות )ראו עש"מ  10250/01מוכתרי
נגד נציבות שירות המדינה )לא פורסם(.
החזקה בדבר הצורך בענישה מחמירה יכולה להיחלש נוכח נסיבות מיוחדות
של המקרה או של העומד לדין".
)ראה :עש"מ  10566/02מדינת ישראל נגד טוביה גרינבוים ,ניתן בתאריך
 ;23.3.03עש"מ  5271/03בעניין חבצלת סדיקוב שניתן בתאריך  ;10.9.03עש"מ
 1934/03בעניין דמאן פולח שניתן ב– ;18.11.03עש"מ  6920/03בעניין ד"ר
אברהם כהן שניתן בתאריך  ;16.2.04עש"מ  10006/04בעניין ואיל חגאז' שניתן
בתאריך  ,15.3.05ועש"מ  ,3446/05בענין נאיל דראושה שניתן בתאריך .(28.6.05
בעש"מ  4193/06משה חי כהן נפסק:
"עם זאת ,כבכל הליך ענישה ,פלילי או משמעתי ,נדרשת מידתיות ראויה
והתחשבות מאוזנת לא רק באופי העבירה שבוצעה וחומרתה ,אלא גם
בנסיבותיו האישיות של הנאשם ובמכלול היסודות הפועלים לקולא בעניינו".
)ניתן בתאריך .(9.10.06
ובפסק דין שניתן מאוחר יותר נפסק:
"עם זאת ,התכלית המערכתית הכללית של דין המשמעת אינה עומדת לעצמה,
ולעולם יש לשקול בצידה גם את ההיבט האישי והאנושי הקשור בנאשם
ובנסיבות חייו .בהקשר האינדיבידואלי נשקלים ,בין היתר ,עוצמת הסטייה
בהתנהגותו של העובד מול מידת תרומתו לשירות הציבור ,מצבו האישי,
והנסיבות שהביאו לביצוע העבירה )עש"מ  10566/02מדינת ישראל נ' טוביה
גרינבוים ,דינים עליון סד ;124 ,עש"מ  5271/03חבצלת סדיקוב נ' מדינת
ישראל ,דינים עליון סה ;187 ,עש"מ  2717/03פנינה אלקיס נ' נציבות שירות
המדינה ,דינים עליון סד".(960 ,
)עש"מ  7635/05בעניין ירדנה שרתוק נגד נציבות שירות המדינה ,שניתן בתאריך
.(29.1.07
(5

ולגבי תורת האיזונים שבין הנסיבות האישיות בדין המשמעתי לעומת ההליך הפלילי
ומשקלם היחסי של אלה ,לנוכח תכליתו של הדין המשמעתי ,נפסק לאחרונה על ידי
בית המשפט העליון:
"אולם ,גם אם משקל נסיבותיו האישיות של הנאשם פחות בדין המשמעתי
בהשוואה להליך הפלילי ,אין להתעלם מהן כליל .מן הדין כי יתקיים יחס
מאוזן ,מידתי וראוי בין חומרת עבירת המשמעת שנעברה לבין נסיבותיו
האישיות של המערער ,ולבין חומרת אמצעי המשמעת הראויים על רקע
תכליות הדין המשמעתי .מידת חומרתם של אמצעי המשמעת הננקטים כנגד
עובד ציבור שהורשע ,חייבת לעמוד על מידה שאינה עולה על הנדרש לצורך
הגשמת תכליותיו הציבוריות של הדין המשמעתי )ער"מ  8372/05גבריאלוב נ'
עיריית ת"א ,פסקה  ;6פרשת ברוכין ,בעמ'  ;694עש"מ  5271/03סדיקוב נ'
מדינת ישראל ]פדאור )לא פורסם(  ,[728 (5)03עמ'  ;2ועש"מ  7641/98נוימן נ'
מדינת ישראל ]פדאור )לא פורסם(  ,[192 (8) 99עמ' ".(4
)עש"מ  11976/05חליל רוחי נ' מדינת ישראל ,ניתן בתאריך  ,11.4.07שם
בפסקה .(23
מובן הוא ,כי בכל מקרה ומקרה על בית הדין לבחון ולשקול ,האם יש באמצעי
המשמעת המוטלים על ידי בית הדין ,כדי להגשים את תכליתם של דיני המשמעת,
תוך איזונם עם הנסיבות האישיות.
ולגבי תורת המידתיות נפסק ממש בימים אלה בעש"מ  5917/07נביל גרה נגד נציבות
שירות המדינה ,שינתן ביום -:19.8.07
"מידתיות אמצעי המשמעת הננקטים נגזרת מנסיבותיו המיוחדות של
המקרה ,מעוצמת חומרתה של העבירה ,וממשקל הנסיבות האישיות לנאשם.
בשיקלול הערכים הרלבנטיים ,יש להגיע לנקודת איזון עונשית ראויה אשר
תשלב בין האינטרס הציבורי ביישום ראוי של נורמות המשמעת בשירות
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הציבורי ,בד בבד עם דאגה לגורלו של הפרט באופן שהענישה תהיה מידתית
ותהיה תואמת את מכלול האינטרסים הראויים לאיזון".
ד.

על הנסיבות האישיות
 (1הנאשם בן  ,54השלים שירות בן  23שנים בשירות הציבורי.
 (2מגישת נציג המשרד ומעדי האופי שהעידו בפנינו עולה כי ,תפקודו היה תורם ,מסור
ואיכותי.
 (3כבר נפסק כי לתרומתו החיובית והתורמת של עובד לשירות הציבורי השפעה על
מידתם של אמצעי המשמעת .וכך פסק כב' השופט חשין:
"לו היה הערער עובד בשירות המדינה שנים ארוכות לאחר כל אותן שנים היה
נתפס בכך כפי שעשה מעשה של מעילה באמון ,אפשר אמרתי רוח שטות
נכנסה באדם ועשה מעשה שעשה .אדם שכך שירת את המדינה בנאמנות
שנים רבות אפשר אין זה ראוי כי תקופח פרנסתו במחי יד"...
)עש"מ  1827/02אברהם ספיר נגד מדינת ישראל דינים עליון סא.(268 ,
(4

הנאשם נשוי ,אב ל 3-ילדים בוגרים ,בהם חייל משוחרר .רעייתו מועסקת.

(5

והשאלה שלעולם עומדת לפתחו של בית הדין הינה ,מהי תרומתו והשפעתו של
שירות מועיל בשירות הציבורי ,שעה שבאים אנו להטיל את אמצעי המשמעת,
במסגרתו של הסדר טיעון ,שרק באמצעותם ניתן להגשים את התכלית שגלומה
בהטלתם של אלה ,והיא ההגנה על השירות הציבורי והשגת יסוד ההתרעה והמניעה,
ואלה כאמור נבחנים כמצויין לעיל ,גם לנוכח הנסיבות האישיות של כל נאשם
ונאשם.

ה .לשאלת כיבודם של הסדרי טיעון
הצדדים הגיעו ביניהם ,כאמור ,להסדר טיעון שרכיביו כללו הודאה בכתב התובענה
המתוקנת ורכיבי משמעת מוסכמים על הצדדים של :נזיפה חמורה ,פיטורין לאלתר,
פסילה לשירות המדינה למשך שנה ,ופסילה למלא כל תפקיד במשרד הביטחון ,עד
הגיעו לגיל .65
לעניין כיבודם של הסדרי טיעון ,קיימת מגמה ליתן להם תוקף ברוח פסיקתו של בית
המשפט העליון בעש"מ  4592/97בעניין אליהו סבג ,בו נפסק כי:
"לעיתים קרובות יש עניין בעריכת הסדר טיעון ,ולפיכך יש גם בדרך כלל עניין
לציבור בקיום הסדר טיעון .לכן ,אין זה ראוי שבית הדין יסטה מהסדר טיעון אלא
אם יש לכך טעם טוב לסטות מהסדר הטיעון ,אם אמצעי המשמעת סוטים במידה
משמעותית מן האמצעים הראויים בנסיבות המקרה ,או אם הם בלתי סבירים
באופן בולט ,עד שהעניין הציבורי הדרוש לסטות מן ההסדר גובר על העניין
הציבורי בקיום הסדרי טיעון".
ביטוי מובהק לכך ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק דין ע.פ ,1958/98 .פלוני נגד מדינת
ישראל .על המדוכה ישבו תשעה שופטים ,ובפסק דין זה נקבעה ההלכה לעניין שיקול דעתו
של בית המשפט בשאלת כיבודם של הסדרי טיעון:
"המסקנה היא כי שיקול המפר במידה משמעותית את האיזון הראוי בין שיקולי
הענישה הרלוונטיים ,באופן שנוצר יחס בלתי הולם בין ההקלה הניתנת לנאשם
לבין האינטרס הציבורי ,יהיה בו כדי לפסול את הסדר הטיעון בשל טעותה של
התביעה וזאת גם אם מניעיה כשרים הם".
)שם פסיקה  ,18עמ' .(14
כן קבע בית המשפט בפסיקה  24בעמ'  ,19שכותרתה "סיכומם של דברים" כי:
"בהיעדר פגם או פסול בהודיה שניתנה במסגרת הסדר טיעון ,ירשיע בית המשפט
את הנאשם על פי הודייתו ויגזור את עונשו .בהתקיים איזון ראוי בין האינטרס
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הציבורי הפרטני והאינטרס הציבורי הרחב שהתביעה מייצגת מצד אחד ,לבין
טובת ההנאה שנתנה לנאשם מצד אחד ,יכבד בית המשפט את הסדר הטיעון .בית
המשפט ישווה לנגד עיניו ,בין היתר ,את המגמה העקרונית לעידוד הסדרי טיעון.
בנסיבות שבהן יראה לדחות את הסדר הטיעון ,יגזור בית המשפט עונש שהיה גוזר
אילו היה בא לפניו הסדר טיעון שקול ומאוזן .מן הראוי הוא שגם לאחר דחיית
הסדר טיעון ,כך שהעונש אשר יטיל לא יחרוג במידה קיצונית ובלתי
פרופורציונלית מהעונש שעליו הסכימו הצדדים".
)ראה גם את עש"מ  11128/04בעניין אברהם טאפירו(.
לפני כשנה ביהמ"ש העליון ביטל רכיב מאמצעי המשמעת שהוטלו על נאשם – פסילה
לשירות המדינה ,שהוטל על-ידי ביה"ד ,שלא נמנה עם אמצעי המשמעת שעליו הסכימו
הצדדים במסגרתו של הסדר טיעון ,והמדינה נתנה הסכמתה לביטולו של רכיב זה בהליך
הערעור –
"המדינה מסכימה לקבלת הערעור נוכח חריגת בית הדין מהסדר הטיעון .הסכמה
זו הינה בדין ,משאין בנסיבות עניין זה טעמים מיוחדים וכבדי משקל המצדיקים
את החריגה האמורה".
)עש"מ  6241/06בעניין בנימין נגר נגד נש"מ ,ניתן ביום י"ח בחשון התשס"ז,
.(9.11.2006
סוף דבר
 . 7לאחר ששקלנו את טיעוני הצדדים ועל יסודם של אותם שיקולים שפרסנו לעיל ,הגענו לכלל
מסקנה כי בנסיבות העניין ,בהתחשב בדפוס התנהגותו של הנאשם נסיבות העבירה ,קבלת
אחריות על מעשיו והנסיבות האישיות ,יש בכל אלה את האיזונים הראויים שבין האינטרס
הציבורי לבין יתר הנסיבות ,ואשר על כן החלטנו ליתן לו תוקף .סברנו כי התכלית של אמצעי
המשמעת תוגשם באמצעות הסדר הטיעון שיביא לסיום העסקתו של הנאשם בשירות
הציבורי ,שבכלליו פגע כאמור .עם זאת ,הנאשם יקבל לאחר פרק פסילה של שנה מהשירות
הציבורי ,את מלוא זכויות הפרישה ,בעקבות פיטוריו ,באופן שיוכל להמשיך את פרק חייו,
לנוכח מקצועו הדרוש גם מחוץ לשירות הציבורי.
 . 8לנוכח החלטתנו האמורה ולאחר שנתנו תוקף להסדר הטיעון יוטלו על הנאשם אמצעי
משמעת אלה:
ד .נזיפה חמורה – מסר נורמטיבי מטעמו של בית הדין ,המופנה במישרין לנאשם ,והמצביע
כי נפל פסול מכביד בקבלתן של טובות הנאה לסוגיהן מקבלנים שעימם היה בקשרי
עבודה ,במסגרת מילוי תפקידו.
ה .פיטורין – הנאשם יפוטר לאלתר משירות המדינה.
ו .פסילה לשירות המדינה – לפרק זמן של שנה מיום גזר הדין.
ז .פסילה למילוי תפקיד – הנאשם ייפסל עד גיל  65למלא כל תפקיד במערכת הביטחון.
 . 8לנוכח דפוס התנהגותו של הנאשם כאמור ,פסילתו הקצובה משירות המדינה ,שבה תהא מעין
חסימת שער מוחלטת למלא כל תפקיד בשירות הציבורי ,ובנוסף לה גם פסילה למלא כל
תפקיד במשרד הביטחון עד הגיעו לגיל  ,65עולה בקנה אחד עם פסיקתו של בית המשפט
העליון לגבי חיוניותה של הפסילה ,במיוחד לנוכח צל החשד הפלילי שלגביו נחקר הנאשם
שלא הצמיח כתב אישום ותיוג פלילי כלפי מעשיו ,ושוכלל הסדר טיעון סביר וראוי בעניינו.
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 .9אותה "חסימת שער" חיונית היא לאור תכליתה של הפסילה לשירות המדינה ,על בסיסה של
המדיניות השיפוטית שנקבעה לגבי חיוניותה של הפסילה על ידי בית המשפט העליון:
"חומרה מיוחדת נילוות לביצוע עבירה בהיותה של המשיבה עובדת הוראה המשמשת
דמות מחנכת לתלמידיה ,ואמורה להקנות להם ערכי דעת ומידות לא רק באמצעות
הוראה על פי תוכנית הלימוד ,אלא גם בהיותה דוגמא אישית להתנהגות מופתית .אופי
העבירה ,והקלון הנלווה לה ,אינם מתיישבים ,לטעמי עם האפשרות כי המשיבה
תמשיך לעבוד בשירות המדינה בתחום כלשהו בלא שיחצוץ פרק זמן מסויים שבמהלכו
היא תורחק מהשירות הציבורי .אין די בהרחקתה מתחום החינוך – שהוא בוודאי
התחום הרגיש ביותר מבחינת המשך העסקתה ,אלא ראוי לבודדה גם מיתר תחומי
השירות הציבורי למשך תקופה מסויימת ,מחשש שאם לא יעשה כן ,עלולה להגרם
פגיעה רצינית לרמות ולתדמיתו של שירות המדינה בבחינת מערכת המתאפיינת בטוהר
מידות ונקיון כפיים".
)עש"מ  8180מדינת ישראל נ' פאטמה ולידי ,ניתן בתאריך .(7.5.06
 .10בפסק דין נוסף ,בית המשפט העליון החמיר במידתם של אמצעי המשעת וקבע ,כי דרושה
פסילה משירות המדינה ולא רק מילוי תפקידים מסויימים ,לנוכח חומרת העבירות ותפקידם
של דיני המשמעת:
"נראית לי במישור העיקרון עמדת המדינה בערעורה ,המבקשת להרחיב את היקף
פסילתו של המערער לכל תפקיד בשירות המדינה למשך תקופת פסילה שתיקבע .יש
ממש בעמדתה ,השוללת את האפשרות להמשיך ולהעסיק את המערער בתפקידים
מסוימים בשירות המדינה ברצף אחד מיד לאחר ביצוע העבירות על ידו ,בלא יצירת
ניתוק מוחלט בינו לבין מערכת השירות הציבורי ,ולו לתקופה מסוימת ,אשר תדגיש את
חומרת העבירות שעבר ,ואת הצורך בשיקום האימון שיושג באמצעות סנקציה הולמת".
)עש"מ  9848/05ועש"מ  – 9964/05א' ,בעניין יוסף מזוז שבו הוגשו ערעורים הדדיים של
המדינה והמערער ,ניתן ביום .(25.1.2007
הצדקת הפסילה ומשכה של הפסילה נגזרים מהמבחנים שנקבעו בנדון בעש"מ 3789/04
ציפורי נ' נציבות שירות המדינה ,שבו פסקה כב' השופטת בייניש )לפי תוארה דאז(:
"כמו הפיטורין ,גם הפסילה משירות המדינה נובעת מאותה תכלית של הגנה על השירות
הציבורי מפני עובדים שסטו מדרך הישר .כאשר העובד מפר במעשיו את הנורמות
המחייבות בשירות המדינה ,ומועל באימון שניתן בו ,הרי שיש מקום לקבוע בנסיבות
מתאימות ,ועל פי חומרת הענין – כי עובד זה יפוטר ,ואף יהיה פסול מלשוב ולשרת
בשירות המדינה .אמצעי הפסילה מהשירות נחוץ ,איפה ,כדי לשמור על טוהר המידות
בשירות הציבורי ,על תדמיתו ועל אמון הציבור".
ובימים אלה עמד בית המשפט העליון על חיוניותה ותכליתה של הפסילה משירות המדינה:
"חומרתן של עבירות המשמעת שהמשיב עבר מחייב מסר עונשי ברור אשר ינקה את
מערך עובדי המדינה ואנשי החינוך מגילויים של חוסר יושר ,ויעמיד את טוהר המידות
בשירות הציבורי ובשירות החינוך הציבורי בתורת ערך שאינו נתון לפשרה ולגישה
סלחנית.
ערך זה מחייב ,בנוסף לפיטורי המשיב מהשירות ,גם את הרחקתו ופסילתו לא רק
מעיסוק בהוראה במסגרת משרד החינוך ,אלא גם מכל עיסוק בשירות המדינה למשך
תקופה סבירה בשים לב למכלול הנסיבות הרלבנטיות".
)עש"מ  2928/06מדינת ישראל נגד עומר דראושה – ניתן ביום י"כ בתשרי התשס"ח 0
.(24.9.07
ולפני זמן קצר נפסק לגבי חיוניותה של הפסילה משירות המדינה:
"אופי העבירות שעברה המשיבה ,והקלון הנילווה להן ,אינם מתיישבים עם האפשרות
כי היא תחזור לעבוד בשירות המדינה בתחום כלשהו בלא שיחלוף פרק זמן ממשי,
שבמהלכו תורחק כליל מן השירות הציבורי .לאחר מכן ,ניתן לאפשר את חזרתה
לשירות".
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)עש"מ  5051/06מדינת ישראל נגד נג'לאא סלאמה ,ניתן ביום ה' בחשוון התשס"ה
.(17.10.2007
גזר הדין ניתן ביום י"ח בחשון התשס"ח –  ,30.10.2007שלא בנוכחות הצדדים ,להם הוא יועבר
באחת מדרכי המסירה המקובלות.

)(-
_______________
עו"ד יוסף תלרז
אב בית הדין למשמעת
יו"ר

)(-
________________
אורה שובע גינדין

)(-
________________
מייק לוין

חברת בית הדין

חבר בית הדין
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 .6בד"מ  – 67/07מעשים מגונים בין מטפל ומטופל

תמצית פסק הדין
הנאשם ,שמילא תפקיד של אח מוסמך בחט' הפסיכיאטרית בבית חולים ממשלתי הורשע ונענש
בפלילים .בכך ,שבמספר הזדמנויות עשה מעשים מגונים לשם סיפוקו המיני במאושפזת בתחומי
בית החולים ,ולאחר ההליך הפלילי ,הואשם לאחר סיום העסקתו בעבירות משמעת רלבנטיות.
לרבות ,בעבירה שכרוך בה קלון.
התביעה והמשרד עתרו לפסילתו משירות המדינה לפרק זמן של  10שנים ופסילה לצמיתות
ממשרד הבריאות.
לאחר שבאו בפני בית הדין טיעוני הצדדים ,בפסק הדין נפרסים שיקוליו של בית הדין לקראת
מתן גזר דינו ,לרבות יסוד ניצול המרות שאפיין את מעשיו ,מהותן של עבירות המשמעת בהן
הורשע ,תכליתו של הדין המשמעתי ואיזונו ,לנוכח נסיבותיו האישיות.
בית הדין ,בסופו של עיון ושיקול ,החליט להטיל על הנאשם אמצעי משמעת של :נזיפה חמורה,
פסילה למשך  8שנים משירות המדינה ,ופסילה ל 15-שנה למלא כל תפקיד במשרד הבריאות ,תוך
הצבעה על חיוניותה של פסילה ממושכת בנסיבותיה של העבירה.

ניתן ביום כ"ז בחשוון התשס"ח – .8.11.2007
ההרכב :עו"ד יוסף תלרז ,אב בית הדין
גב' עדנה חלבני
עו"ד שי צרפתי

-

יו"ר
חברת בית הדין
חבר בית הדין

ב"כ הנציבות :עו"ד הילי ברקאי-דוד
ב"כ הנאשם :עו"ד חיים מקלר
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א' בכסלו התשס"ח
 11בנובמבר 2007
בד2007-1446 .
בד"מ 67/07

בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
בפני :

עו"ד יוסף תלרז – אב בית הדין
עו"ד שי צרפתי
גב' עדנה חלבני

התובעת:

עו"ד הילי ברקאי-דוד

-

יו"ר
חבר בית הדין
חברת בית הדין

הנאשם:
ב"כ הנאשם:

עו"ד חיים מקלר

נציג המשרד:

ששון בסון )אינו נוכח(
גזר – דין

ההליך
 . 1הנאשם יליד שנת  ,1973שהועסק במועדיה הרלבנטיים של התובענה כאח בחטיבה
הפסיכיאטרית של המרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר ,שירות שהחל ב,4.7.2004 -
והסתיים ב ,1.1.2007 -לאחר שתם חוזה העסקתו עם המדינה ,הורשע על ידינו ביום י"ט
בחשוון התשס"ח –  31.10.07בעבירות משמעת לפי סעיפים  (4) ,(3) ,(2) ,(1)17ו (6)-לחוק
שירות המדינה )משמעת( ,התשכ"ג – ) 1963להלן – החוק( .הנאשם הורשע כאמור בעבירות
משמעת לפי סעיפים  (4) ,(3) ,(2) ,(1)17ו (6)-לחוק.
 . 2הנאשם הורשע כאמור בפנינו ,בעקבות הליכים פליליים שנתקיימו בעניינו בפני בית משפט
השלום בת"א )כב' השופט חנן אפרתי )ת.פ ,(4956/06 .בהליך זה הנאשם הורשע בעבירה לפי
סעיף )348ג( לחוק העונשין ,התשל"ז  ,1977שהיא עבירה של מעשים מגונים ,שמומשו במספר
הזדמנויות החל מ 1.7.2006 -כלפי מי שהייתה מאושפזת באותה העת במחלקה והייתה כבת
 20בעת ביצוע המעשים.
במהלך אותו אשפוז ,שבו היא סבלה ממצב חרדתי מסוים ,הנאשם נגע בחזה ,הצמיד את גופו
לגופה בחוזקה ,ליטף את ידיה ואת ראשה ,העניק נשיקה בראשה – והכל לצורך גירוי סיפוק
מיני .בנוסף לכך ,באירוע אחר שהתרחש מאוחר יותר ,הנאשם ביקש להישאר לבדו עם אותה
מאושפזת והחל ללטף את ידיה ,רגליה ,ראשה ופניה .כמו כן ,החמיא לצורתה החיצונית
וביקש כי אותו קשר שנוצר ביניהם לא ייוודע לאיש .באותו המועד הנאשם יצא ביחד עם
המתלוננת למרפסת המחלקה לשם עישון סיגריה תוך כדי אותו אירוע ,הוא קירב את ידו
לחזה ונגע בו ,הוא נצמד לגופה וכן החמיא על ריחה הטוב .ובהמשך ,הציע לה לקיים עימו
קשר בן אישי לאחר שהציג בפניה מצג שהוא אדם נשוי ואב לילדים .פניו הושבו ריקם בעניין
זה .ושוב באותו היום ,הנאשם תפס את המתלוננת ,הצמידה לגופו ,ניסה לנשקה על פיה והיא
ניסתה להתרחק ממנו ,וביקשה כי יעזוב אותה לנפשה ,הנאשם ביקש את סליחתה ושוב
החמיא למתלוננת ואף ביקש נשיקה .בסופו של האירוע הוא התנצל בפניה .לאחר שהמתלוננת
הלכה לישון בסיוע כדורי הרגעה ושינה ,התעוררה כשהנאשם מצוי מעליה .הנאשם צבט את
אפה ,ליטף את פניה ,ואמר לה "לילה טוב ,חמודה" .באירוע האחרון ,המסיים את אותו
הקשר ,כפי שפורט על ידינו לעיל ,שנתרחש ב ,4.7.2006-לאחר שחרורה של הנאשמת
מאשפוזה היא הגיעה לבית החולים ,ביקשה לשוחח עם הנאשם .בין הצדדים החלה שיחה.
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לאחר שמסרה לו כי מצוננת התריס הנאשם כיצד הוא יוכל לנשקה במצב זה ,ובהמשך שלח
ידיו לעבר חזה ונגע בו.
 . 3הנאשם הורשע בהליך הפלילי ביום  7.12.2006בכתב האישום המתוקן על סמך הודאתו
במסגרת הסדר טיעון ונענש ביום  ,16.1.2007ב 18-חודשי מאסר ,מתוכם  6חודשים בדרך של
ריצוי עבודות שירות 12 ,חודשים למאסר על תנאי למשך  3שנים שלא יעבור את העבירה שבה
הורשע ,וכן הטיל בית המשפט על הנאשם לשלם למתלוננת פיצוי כספי בסך .₪ 20,000
 . 4התביעה סבורה ,כי הנאשם בהתנהגותו האמורה ,פגע במשמעת שירות המדינה ,הפר את
הוראות חוק העונשין ,התנהג באופן שאינו הולם עובד מדינה ,וכן עבר עבירה שיש עמה קלון.
טיעונים למידתם של אמצעי המשמעת
 . 5הצדדים טענו בפנינו את טיעוניהם לעניין מידתם של אמצעי המשמעת.
א .עמדת התביעה
 (1התובעת המלומדת ביקשה להטיל על הנאשם אמצעי משמעת של:
א( נזיפה חמורה.
ב( פסילה משירות המדינה לעשר שנים.
ג( פסילה לצמיתות ממשרד הבריאות.
(2

התביעה רואה בחומרה רבה את פני מעשיו של הנאשם לנוכח ניצול המרות הבוטה
שהיה כרוך במעשיו ,כלפי מאושפזת צעירה ,שגופה נוצל לצרכיו של הנאשם ,כאשר
מידת החומרה עלה גם מפסק דינו של ביהמ"ש השלום שקטעים ממנו צוטטו בפנינו,
ומעשיו של הנאשם אופיינו ברצף של אירועים ,כאשר המתלוננת לא הייתה מעוניינת
באותו קשר והבהירה זאת לנאשם במעשה או בדיבור.

(3

התביעה תמכה את יתידות דרישתה ,להטלתם של אמצעי משמעת כאמור ,בפסיקתו
של ביהמ"ש העליון וביה"ד שנתנו משקל ליסוד של ניצול מרות )עש"מ  309/01בד"מ
 ,5/97בד" .125/02

ב .גישת המשרד
נציג המשרד לא נכח בדיון אולם גישת המשרד הוצגה לבית הדין ,באמצעות התובעת
שמסרה ,כי המשרד מצטרף לעמדת התביעה.
ג .טיעוני ההגנה
 (1הסנגור המלומד בטיעוניו לעניין מידתם של אמצעי המשמעת ,הודיענו כי הוא חולק
על עמדת התביעה והמשרד לגבי משכה של הפסילה כאמור.
(2

שמענו מפי הסנגור כי מדובר באדם צעיר בן  34נשוי אב לשני ילדים קטנים ,נעדר
עבר פלילי או משמעתי קודם אשר זכה להוקרה והערכה על תפקידו המקצועי ועל
לימודיו בתחום הסיעוד ,ואסופת מסמכים בנדון הוגשה לעיוננו.
וכן עוד נטען בפנינו ,כי מעשיו של הנאשם נמשכו אך תקופה קצרה ,וביטוי לכך ,ניתן
בגזר דינו של הנאשם בעונש המאסר שרצויו נקבע הוא בדרך של עבודות שירות – וכי
על ביה"ד לנהוג במידתיות ,שעה שיבוא לקצוב את תקופת הפסילה ,וכי גם אם
פסילתו תהא רק משירות המדינה תהא לכך מידה של השפעה ,על אפשרות קליטתו
לעבודה במוסדות אחרים ,גם לאחר שתסתיים תקופת השעייתו ,מעיסוק
במקצועות סיעוד.

(3

לגישתו של הסנגור ניתן להעמיד את תקופת פסילתו משירות המדינה ומלוי
תפקידים במשרד הבריאות על פרק זמן שבין  4ל 5-שנים על בסיס הרעיון של תקנות
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הרכיב ,בהקשר זה הסנגור הביא מטעמו שורה של פסקי דין המצביעים על אותה
התחשבות )עש"מ  ,4193/06בד"מ  ,91/03בד"מ .(17/06
ד .דבר הנאשם
 (1הנאשם מסר לביה"ד כי עלה לישראל בגיל  ,18בשנת  '91שירת בצה"ל בהצטיינות,
לאחר שירותו התחיל את לימודיו המקצועיים ,נשוי אב לשני ילדים קטנים ,רעייתו
אחות באגף היולדות.
(2

שמענו כי מצבו הכלכלי קשה מאוד והוא עוסק בתחום התחזוקה .בסוף דבריו הביע
בפנינו דברי התנצלות על מעשיו ,שהפיק מהם לקח מלא.

החלטת בית הדין
 . 6לאחר שבאו בפני בית הדין טעוני הצדדים לעניין מידתם של אמצעי המשמעת לצורך הטלתם
של אלה ,נשקלו על ידנו השיקולים הבאים:
א .לדפוס התנהגותו של הנאשם
 (1הנאשם לפני פרק זמן של למעלה משנה וחצי ,במסגרת תפקידו כאח מוסמך בחט'
הפסיכיאטרית של בית חולים ממשלתי ביצע מעשים מגונים שנועדו לסיפוקו המיני,
כלפי אישה צעירה שהייתה מאושפזת בבית החולים ,שביטויים הפיזי ,הובא ברישת
גזר הדין ,תוך ניצול מרות וסמכות כלפי מאושפזת שעליה היה אמור להשגיח ולטפל
על בסיס הכשרתו המקצועית והנאשם במקום לטפל ולשפר את מצבה הרפואי ,ניצל
את המצוקה הנפשית שבה הייתה נתונה המתלוננת באותה העת לצורך סיפוקו
מאוויו המיניים.
(2

ביהמ"ש השלום בגזר דינו של הנאשם עמד על יסוד החומרה שהיה כרוך במעשיו של
הנאשם -
"באותה עת המתלוננת הייתה מאושפזת במחלקה בה עבד הנאשם ובה שימש
כאיש הסגל הרפואי ,כאיש מרות וסמכות ובעל אחריות בביה"ח בכלל
ובמחלקה פסיכיאטרית בפרט .הנאשם הודה והורשע על פי הודאתו כי במהלך
אשפוזה של המתלוננת ,כמפורט בכתב האישום המתוקן ,ביצע בה מעשים
מגונים .הדבר חזר ונשנה מס' פעמים .חולים בכלל ,וחולים במחלקה
פסיכיאטרית בפרט ,נמנים על קבוצה חלשה באוכלוסייה ,חלשים פיזית
וחלשים נפשית ולא מסוגלים בגין מצבם זה ,לשמור באופן יעיל כאדם בוגר
ובריא על זכויותיהם ועל גופם .מעשים שעשה הנאשם ,מעוררים שעת נפש
שכן יש בהם פגיעה חמורה באמון שצריך להיות אבן יסוד במארג היחסים בין
סגל רפואי למטופלים ויש בכך גם ניצול ציני ,יותר מפעם אחת ,של חולשת
דעתה או חולשת שיקול דעתה של המתלוננת".
בית הדין שותף לגישתו של הנורמטיביות של ביהמ"ש השלום כלפי מעשיו.

(3

היסוד של ניצול מרות וסמכות וניצולה כאמור ,ביטוי לה בהליכים שנדונו בפנינו וגם
בפני בית המשפט העליון.
בתי המשפט נתנו דעתם לסוגיית ניצול הסמכות ,בין ממונה והכפוף לו ובין עובד
יותר בכיר כלפי זוטר ממונה:
"בהטרדה מינית הנעשית מעמדה של מרות או השפעה מעבר לפסול שבעצם
ההטרדה ,יש בה מימד של ניצול לרעה של התפקיד או המעמד ...אכן הטרדה
מינית על ידי בעל סמכות במובן הרחב כלפי מי שנתון לסמכותו ,הוא סוג חמור
במיוחד ,של הטרדה מינית".
)עש"מ  6713/96מדינת ישראל נגד זוהר בן אשר(
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יצוין כי ,גם טרם כניסתו של החוק למניעת הטרדה מינית לתוקף ,נדונה תופעה של
ניצול המעמד בעש"מ  309/01אליעזר חמני נגד מדינת ישראל שהובא בטיעוני
התובעת:
"ההתנהגות שיוחסה למערער בוצעה בתקופה טרם הוחל החוק למניעת הטרדה
מינית .הפרת הוראת המשמעת האוסרת הטרדה מינית ,שיוחסה למערער
בסעיף  3לכתב התובענה ,התבססה על הוראת התקשי"ר בסעיף  ,43.422אשר
לפי קביעת בית הדין לא נתקיימה יסודותיה .יצוין ,כי הוראת התקשי"ר כפי
שהייתה בתוקף בעת ביצוע העבירות שיוחסו למערער ,קבעה שבניסיונות בהן
היה ניצול מעמד על ידי "בעל סמכות"  -על פי ההגדרה הרחבה ,נכלל בגדרו
ממונה ישיר או עקיף של העובדים או העובדות כלפי "הנתון לסמכותו" – קיומה
של הסכמה אין בה כדי להכריע את הכף בשאלת ביצוע עבירה של הפרת
האיסור על הטרדה מינית .זהו גם המצב המשפטי כיום .על פי החוק למניעת
הטרדה מינית ,והוראת תקשי"ר כפי שתיקנה המחוקק ,ניתן להניח במסגרת
יחסי כפיפות ומרות ,כי המוטרד או המוטרדת לא נתנו הסכמתם המלאה
והחופשית להתנהגות המטרידה ,ואין לדרוש ביטוי חיצוני לאי ההסכמה כאשר
המעשה המיני מבוצע כלפי עובדת הסרה למרותו של המטריד".
ובפסק דין נוסף ,בית המשפט העליון מבקר מערכת היחסים מסוג זה:
"אין לסבול את התופעה ,שלמרבה הצער היא נפוצה ,שבה אנשים בעלי שררה
יפעילו סמכותם על הנתונים למרותם כדי להפיק לעצמם טובת הנאה מינית.
הכפיפות של הנתונים למרותם של כל אלה ,מעמידה אותם במצוקה אמיתית
ולא אחת ירכינו ראש ולמורת רוחם ישלימו עם התנהגות כזו ,שלא זו בלבד
שיש בה פסול וטעם לפגם ,אלא שיש בה כדי להשפיל את האדם בו מבוצע
המעשה ולפגוע פגיעה קשה בכבודו ובצנעת פרטיותו .יש לטעת בלבם של אלה
את התחושה ואת הביטחון שיש דין ויש דיין ויש מי שאמון על הגנת
זכויותיהם כאזרחים".
)ע"פ  2695/93פלונית נגד מדינת ישראל ,תקדים עליון  ;29 ,(2)93ראה גם בג"צ
 1284/99פלונית נגד ראש המטה הכללי ,פ"ד נג).(71 ,62 ,(2
בעש"מ  1599/03אברהם טאפירו נגד נציבות שירות המדינה חזר בית המשפט העליון
על דרך קביעת קיומם של יחסי מרות על פי אמות מידה אובייקטיביות ועל ההנחה,
שמתקיימים יחסים בלתי שוויוניים בין המטריד למוטרד באופן שקיים חשש טבוע,
כי המוטרד יירתע מלהביע התנגדות ,להתנהגות המטרידה ,ועל כן קיים הויתור על
דרישת הוכחת ,היעדר הסכמה.
כדברי בית המשפט:
"אשר למבחן הסובייקטיבי – כיצד נתפס המטריד בעיני המוטרד – מבחן זה
רלבנטי להיבט הניצול של "יחסי המרות" ,שכן יסוד הניצול של יחסי המרות
ניזון מכך שהמוטרד יירתע מלהביע אי הסכמה כלפי מי שהוא תלוי בו עקב
יחסי המרות .בדרך כלל במסגרת יחסי העבודה ,כאשר הוכח יסוד המרות של
אדם שהוא בעל סמכות ישירה או עקיפה כלפי עובד או עובדת ,אין ההתרשמות
הסובייקטיבית של אותו נפגע או נפגעת טעונה הוכחה בנפרד .משהוכחו יחסי
המרות במסגרת העבודה הנובעים מיכולתו של "ממונה" האמור להשפיע
במישרין או בעקיפין על גורלו של הנפגע ,נלמדת מכך המסקנה כי אותו נפגע
או נפגעת מודעים למעמדו של בעל הסמכות במקום עבודתם ,ולפיכך מתקיים
יסוד הניצול .מכל מקום ,יהא הדבר אשר יהא ,הנחת החוק והתקשי"ר היא כי
המצב האובייקטיבי של "יחסי המרות" די בו כדי לשלול את הצורך להוכיח כי
המוטרד "הראה" למטריד שאינו מעוניין בהתייחסויותיו המיניות ,ולהקים
את החזקה הסטטוטורית ,כי נתקיים יסוד הניצול".
עמ'  11לפסק הדין(.
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(4

לגבי קווי התיחום הרחבים של ניצול הסמכות ,ראייתו של בעל הסמכות או השררה
בעיניה של המתלוננת ,כמי שעשוי להשפיע על מעמדה וגורלה במקום העבודה,או
אישפוזה גם אם אינו הממונה הישיר על המתלוננות )ראה את עש"מ  4790/04מדינת
ישראל נגד אברהם בן חיים ,פורסם דינים עליון ,כרך עב בעמ'  ;466וכן את עש"מ
 2203/05בני מדר נגד נציבות שירות המדינה – ניתן בתאריך .(24.7.2005
ואלה קווי התחום שנקבעו בפסיקה הנ"ל תחילה בעש"מ  2223/05בעניין בני מדר:
"בנסיבות העניין ,אין להתערב במסקנתו של בית הדין כי התקיימו יחסי
מרות בין המערער למתלוננת .כבר נפסק בעבר כי המונח "מרות" לעניין ניצול
יחסי מרות בעבודה אינו מוגבל ליחסים של מעסיק או ממונה ישיר בלבד ,אלא
כולל גם השפעה ,סמכות ומרות עקיפה במקום העבודה.
)עש"מ  1599/03טאפירו נ' נציבות שירות המדינה ,פ"ד נח)) 135 ,125 (2להלן:
פרשת טאפירו( -עש"מ  4790/94בן חיים נ' מדינת ישראל שבו נפסק-:
"הרכיב העובדתי של "ניצול מרות" בהקשר של יחסי עבודה ,הוא קיומה של
מרות .מרות במשמעותה הפשוטה היא השליטה של הממונה על מי שכפוף לו.
לא למותר להדגיש ,כפי שציין בית משפט זה פעמים רבות בעבר ,כי מרכיב
המרות כולל בחובו גם השפעה וסמכות קיפה ומונח זה אינו מוגבל ליחסים של
מעסיק או ממונה ישיר בלבד )ראו :עש"ם  1599/03טאפירו נ' נציבת שירות
המדינה ,פ"ד נח) ,136 -135 ,125 (2להלן :פסק דין טאפירו( .עוד קבע
בפסיקתנו כי קביעת קיומם של יחסי מרות מחייבת בראש ובראשונה דיקה
של יחסי העבודה באמות מידה אובייקטיביות ואין די לעניין זה בהתרשמות
סובייקטיבית של הנפגע )ראו :שם ,בע' ."(134
והדברים יפים גם לעניין יסוד ניצול המרות והסמכות ,גם לגבי יחסי מטפל-אח
מוסמך ומאושפזת.

(5

בע"א  9605/03ד"ר משה יגלום נגד שר הבריאות ,ביהמ"ש העליון מבליט בפסק דינו
את הפסול המוסרי שכרוך במימוש יחסי מין גם בהסכמה לנוכח אותו פער כוחות- :
"מההיבטים המוסריים והחוקיים ברור כי מדובר בעבירות חמורות ,הן
מוגדרות כחמורות בשל הפער ביחסי הכוחות שבין המטפל למטופל ,שבדרך
כלל נוטה לכיוון של יתר כוח למטפל ובגללו כל קשר מיני בין המטופל למטפל
הוא בבחינת אילוץ ,כפייה או אונס .גם אם המטופל יוזם יחסים אלה או מפתה
את המטפל אליהם ,יש להבינם כמתרחשים במערכת שבה לעולם המטפל הוא
בעל עצמה וכוח רבים יותר וכל פעולה שלו במסגרתם היא בבחינת הפעלת
עצמה זו כלפי המטופל.
במצבים כאלה מוטלת האחריות על המטפל ועליו לשאת בגינוי המוסרי של
מעשיו ובעונש הראוי" )סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעוץ הנפשי )ג'
שפלר ,י' אכמון ו-ג' וייל עורכים ,תשס"ג( ) "191ניתן ביום ה' באדר א',
התשס"ה .(19.2.2005
לאחרונה בפסק דין שנסיבותיו היו חמורות יותר ממעשיו של הנאשם ,בית המשפט
העליון מדגיש את יסוד החומרה שכרוך בניצול מרות כלפי קטינים חסרי ישע,
והדברים יפים גם לגבי יחסי מטפל מטופל שאמור בלשונו של בית המשפט העליון
"לשמש דמות מופת מיטיבה" )שם בעמ'  ,4בע.פ 868/07 .פלוני נגד מדינת ישראל,
שניתן בתאריך .(29.10.07

ב .על עבירות המשמעת
 (1בעקבות ההליך הפלילי הנאשם הורשע על ידינו בעבירות לפי סעיפים ,(3) ,(2) ,(1)17
ו:(6)-
") (1עשה מעשה או התנהג באופן שפגע במשמעת שירות
המדינה;
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) (2לא קיים את המוטל עליו כעובד מדינה על פי נוהג,
חוק או תקנה או הוראה כללית או מיוחדת שניתנו לו
כדין ,או התרשל המוטל עליו כאמור;
) (3התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד
מדינה או התנהג התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו,
או בשמו הטוב של שירות המדינה;
) (6הורשע על עבירה שיש עמה קלון".
(2

לעניין יסודות העבירה שבסעיף  (1)17לחוק ,הנאשם פגע במשמעת שירות המדינה
וכפי שפסק בית המשפט העליון בעש"מ  3/75דבוש נגד נציבות שירות המדינה )פ"ד
ל):(2319 (1
"משמעת היא בעיקרה מערכת הנורמות ,הנהלים והנוהגים המסדירה אופן
פעולתה של מסגרת ארגונית בעלת מעמד מיוחד והקובעת סדריה ובכלל זה
חובותיהם וסמכויותיהם של המשרתים בה בזיקתם זה לזה ובזיקתם למערכת
עצמה".

(3

לעניין יסודות העבירה לפי סעיף  (2)17לחוק ,אלה כרוכים בהפרתן של האיסור
הפלילי שבו הורשע הנאשם.

(4

לעניין יסודות העבירה לפי סעיף  (3)17לחוק ,שגם בה הורשע הנאשם בהתנהגות
שאינה הולמת את תפקידו כעובד מדינה או התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו או
בשמו הטוב של שירות המדינה – על כך ,עונה כב' השופט זמיר:
"התנהגות שאינה הולמת היא מושג בעל רקמה פתוחה ,וכך הוא צריך
להישאר ,כדי שניתן יהיה להתאים אותו לנסיבות שונות ולזמנים משתנים.
הגוף ,שהופקד לשמור על התנהגות הולמת במקצוע מסוים או בארגון מסוים,
אמור לקבוע את אמות המידה הראויות להתנהגות חברים באותו מקצוע או
ארגון .עם זאת ,יש לומר כי התנהגות שאינה הולמת ,אצל עובד רשות מקומית
כמו אצל עובד המדינה ,ואצל עורך דין כמו אצל מהנדס ,מורכבת משני חלקים,
שלא תמיד ניתן להפריד או אף להבחין ביניהם .ראשי ,אפשר שהתנהגות
תיחשב בלתי הולמת אף שאין בה שום יחוד למקצוע מסוים או לארגון מסוים:
היא אינה הולמת משום שהיא שלילית ופסולה בכל מקצוע או ארגון .היא
סוטה באופן מהותי מכללי התנהגות של בן תרבות ,אותם כללים המאפשרים
לעובדים במקצוע או בארגון לקיים יחסי עבודה תקינים זה עם זה ולמלא באופן
תקין את תפקידם בחברה .זו התנהגות ששום ארגון או מקצוע ,אינו יכול
לסבול ,משום שאם היא תיהפך התנהגות מקובלת באותו ארגון או מקצוע,
יהיה בכך כדי להעכיר את האווירה ,לשבש את יחסי העבודה ,לערער את יחסי
האמון מצד הציבור או לחבל בדרך אחרת בתיפקוד התקין של הארגון".
)ראה ער"מ  1351/95ליאון פינקלשטיין נגד התובע בבית הדין המקומי
למשמעת ,פ"ד מט).(578 ,573 ,(5
במקום אחר ,אומר השופט זמיר )עש"מ  5246/99אהרון אהרוני נגד נציבות שירות
המדינה ,סעיף  4לפסק הדין:
"התשובה היא ,שהתנהגות כזאת היא לא בהכרח התנהגות מיוחדת לעובד
המדינה ,או התנהגות המיוחדת לתפקיד מסוים בשירות המדינה .התנהגות
יכולה להיות בלתי-הולמת ,במשמעות של סעיף  (3)17לחוק המשמעת ,גם אם
אין בה ייחוד למעמד של עובדי המדינה או לתפקיד של עובד מדינה זה או אחר.
היא יכולה להיות התנהגות פסולה מבחינתו של כל עובד בכל תפקיד".
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בפסק דין שניתן בעש"מ  3849/03מיכל אלבז נגד נציבות שירות המדינה נפסק לגבי
טיבה ומהותה של העבירה:
"אכן ,עבירה לפי סעיף  (3)17אינה עבירה שגבולותיה מוגדרים ,וכבר נאמר
עליה שהיא בעלת "רקמה פתוחה" ,המתאימה את עצמה לנסיבות העניין
ולזמנים ,ושוליה רחבים ביותר .אף על-פי כן ,היא איננה חסרת גבולות ,והיא
מתאפיינת בהתנהגות פסולה מן הסוג "ששום ארגון או מקצוע אינו יכול
לסבול ,משום שאם היא תיהפך התנהגות מקובלת באותו ארגון או מקצוע,
יהיה בכך כדי להעכיר את האווירה ,לשבש את יחסי העבודה ,לערער את יחסי
האמון מצד הציבור או לחבל בדרך אחרת בתפקוד התקין של הארגון".
ולגבי טיבו של הפסול שיכול להגיע עד כדי פגיעה ביושר וביושרה הנדרשים מעובד
ציבור ,נפסק לפני למעלה משנתיים:
"הגשת עבודת-גמר לסיום לימודיו האקדמיים לתואר ראשון בחינוך בלא
שכתב עבודה זו – פגם ביושר וביושרה הנדרשים ממורה וממחנך .התנהגות זו
אינה הולמת עובד מדינה ובוודאי שאינה הולמת מורה בישראל שאמור לשמש
דוגמא ומופת לתלמידיו .בהתנהגותו של המשיב טמונה חומרה נוספת,
בהתחשב בכך שהוכח כי שירות המדינה השתתף במימון לימודיו לתואר ראשון
בחינוך בשלוחת לטביה .נוכח מכלול נסיבות העניין ,מתבקשת אפוא המסקנה
כי המשיב התנהג באופן שאינו הולם את תפקידו ושעלול לפגוע בתדמיתו
ובשמו הטוב של שירות המדינה".
)עש"מ  689/05בעניין מנסור מופיד שניתן בתאריך  – 6.3.05טרם פורסם(.
ואכן מידה חמורה של פסול בולטת על פני מעשיו של הנאשם .בית הדין ,בבואו לצקת
תוכן ל"התנהגות שאינה הולמת" או שיש בה כדי לפגוע בתדמית השירות ,עליו ליתן
ביטוי למושג של ההתנהגות ההולמת בעיני ה"ציבור הנאור" ו"האדם הסביר" .אלה
צריכים לשקף את הערכים והעקרונות ,אשר מבוססים על יחסים שבין הפרט ,לבין
השירות הציבורי.
באשר לזאת אומר השופט ברק:
"בקביעת התוכן הקונקרטי של ההכללות המשמעתיות )התנהגות שאינה
הולמת ,שיש בה כדי לפגוע בתדמית( נותן בית-המשפט ביטוי לתפיסות יסוד
ערכיות .בעשותו כן ,עליו לבטא את שנראה כהתנהגות הולמת )או שאינה
הולמת( בעיני הציבור הנאור בישראל .עליו לקבוע את דבר קיומה של פגיעה
בתדמית השירות הציבורי מזווית הראיה של האדם הסביר האמון על תפיסות
היסוד של משטרנו .כמובן" ,הציבור הנאור" ו"האדם הסביר" אינם אלא
מטאפורות )ראה בג"צ  14/86לאור נגד המועצה לביקורת סרטים ומחזות ,פ"ד
מא) ;434 ,421 (1בג"צ  2481/93דיין נגד מחוז ירושלים .הם מהווים
פרסוניפיקציה של האיזון הראוי בין הערכים ,העקרונות והאינטרסים
הנאבקים על הבכור .בעריכתו של איזון זה ,יש להימנע מאידיאליזם שאין לו
עיגון נורמטיבי .השופט אינו שואף אל הנאצל והטהור ,שאינו בנמצא .הוא אינו
מעמיד לנגד עיניו חברה אידיאלית שאין לה קיום במציאות ושאינה ניתנת
להשגה .הוא אינו מתבסס על תפיסת האדם כמלאך .יחד עם זה ,יש להימנע
מפרגמטיזם המעוגן במוסר השוק .השופט אינו משקף את התפיסות
המעוותות הפושות בחברה .הוא אינו מתבסס על תפיסת האדם כזאב .אכן,
תפיסתו של בית המשפט היא מאוזנת .הוא פועל על פי "אמות המידה
שמכתיב השכל הישר" )השופט י .כהן בע"פ  763/77בריזה נגד מדינת ישראל,
פ"ד לב) (827 ,824 (2הוא מונע עצמו מתוצאות אבסורדיות )ראה ע"פ 794/77
חייט נגד מדינת ישראל ,פ"ד לב) ,(132 ,127 (2ומדריך עצמו על פי "מבחן
מתקבל על הדעת" השופט לנדוי בע"פ  20/53הנ"ל ,בעמ'  .(853הוא לוקח
בחשבון את המציאות הקיימת ,אך הוא אינו רואה בה חזות הכל".
)בג"צ  7974/93סויסה נגד היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד מח).(771 ,749 (2
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 (10מעשיו כאמור של הנאשם מקבלים גוון נוסף של חומרה בהתחשב בתפקיד הרגיש
שאותו מילא בחט' הפסיכיאטרית כמי שאמור ליתן דוגמא אישית בהתנהגותו בעת
מילוי תפקידו וגם מחוצה לה כפי שנפסק בעש"מ  ,4123/95יוסף אור נגד מדינת
ישראל ,פ"ד מט):191 ,184 (5
"עובדי המדינה אף הם זה מזה ,גם אם כולם כפופים לאותו דין ,יהיו אלה חוקי
המדינה או כללי המשמעת ,אין מקפידים עם כולם באותה מידה .ככל שעובד
המדינה נושא משרה רמה יותר ,שיש עמה אמון רב יותר וסמכויות חזקות
יותר ,כך יש מקום לדרוש ממנו שיקפיד יותר במילוי תפקידו על טוהר המידות
ועל התנהגות הולמת .לעניין זה יש הבדל בין עובד בכיר ,הממונה על עובדים
רבים ואמור לשמש דוגמא להם ולציבור ,לבין עובד זוטר .יש מקום לצפות
ולדרוש ממנהל כללי של משרד ממשלתי יותר מאשר מצפים ודורשים מן
המזכירה שלו ,כשם שיש מקום להקפיד עם המפקח הכללי של המשטרה
יותר מכפי שמקפידים עם שוטר מן השורה".
בית הדין סבור כמי שמועסק בתפקיד של מטפל וסועד ,נדרש ממנו סטנדרט
התנהגות גבוה במיוחד.
בית המשפט העליון אמר את דברו לגבי סטנדרט התנהגות הגבוה שנדרש ממורים,
והדברים יפים ,גם לגבי מי שמועסק בתחום סיעוד הנפש:
"איש חינוך המועסק במערכת החינוך של המדינה חייב בחובת אמון והגינות
מוגברת .במעמדו כאיש הוראה ,הוא מהווה דוגמא ומופת אישי לבני הנוער
אותם הוא מלמד ומחנך .ממוריו ומחנכיו שואב הדור הצעיר את מערכת
הערכים ,הבונה ומגבשת את דמותה של החברה הישראלית לימים יבואו".
)עש"מ  9741/06עש"מ בסמה נעמנה נגד מדינת ישראל) ,ניתן ביום כ"ב בתשרי
התשס"ח ) (10.10.07שם בעמ' .(5
 (11לעניין הרשעתו של הנאשם בעבירה שיש עמה קלון ,לפי סעיף  (6)17לחוק ,אכן
המונח "קלון" פנים רבות לו ,כפי שהובהר היטב בעש"מ  4123/95בעניין יוסף אור –
פורסם בפד"מ מט) (5בעמ'  ,184בו נקבע בין השאר כי:
"לגבי אותו עובד המדינה עצמו יש מקום להבחין ,במקרים רבים ,בין
התנהגות בקשר למילוי תפקידו לבין התנהגות שלא בקשר למילוי תפקידו.
הדין המשמעתי נועד להגן על רמת התנהגות ראויה במילוי התפקיד ועל אמון
הציבור בשירות הציבורי .לפיכך ,נודעת חומרה מיוחדת לעבירות ,שעובד
מדינה עבר בקשר למילוי תפקידו".
 (12לא יכול להיות צל של ספק כי ,בעבירות בהן הורשע הנאשם בפלילים דבק קלון
מעצם טיבן ,ומהותן וגם נסיבותיהן ,אשר בוצעו ממסגרת תפקידו.
ג .על תכלית אמצעי המשמעת
 (1אמצעי המשמעת שמוטלים על ידי בית הדין אינם מוטלים בחלל ריק ,אלא לצורך
השגתה של תכלית ברורה ,שהיא הגנה על השירות הציבורי ,על תדמיתו בעיני
הציבור של אותו השירות ובמיוחד כיד להרתיע עובדים אחרים במעמדו של
הנאשמת ,כי לא ייכשלו במעשים מסוג זה .בכל מקרה ומקרה ,על בית הדין לשאול
את עצמו ,האם אמצעי המשמעת המוטלים ,יש בהם כדי ,לשרת את התכלית
האמורה.
השוני בין ההליך הפלילי לבין הדין המשמעתי הובלט בשורה של פסקי דין ,על רקע
תכליתו של הדין המשמעתי.
בעש"מ  5282/98מדינת ישראל נגד תמר כתב )פ"ד נב) 87 (3אמר בית המשפט
העליון:
"המשקל שראוי לייחס לנסיבות בהן בוצעה העבירה הפלילית ,וכן גם המשקל
שיש לייחס לנסיבות האישיות של הנאשם ,פוחת בדין המשמעתי .בדין
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המשמעתי – אמצעי המשמעת אמור לשמש אמצעי מניעה יותר מאשר אמצעי
ענישה :התכלית העיקרית של אמצעי המשמעת היא ,כאמור ,למנוע פגיעה
משמעותית בתפקוד של שירות המדינה ,או בתדמית שירות זה ,שכן תדמית
ראויה היא תנאי הכרחי לפעילות תקינה של השירות".
ובעש"מ  1928/00מדינת ישראל נגד עמוס ברוכין )פ"ד נד) (694 (3קבע בית המשפט
העליון את ההבדל בין ההליך הפלילי לבין ההליך המשמעתי:
"ההבדל נובע מן התכלית .הדין המשמעתי משרת תכלית שונה מן התכלית של
הדין הפלילי .עיקר התכלית של הדין המשמעתי הוא הגנה על השירות
הציבורי.
הצורך בהגנה על השירות הציבורי אינו בא לידי ביטוי מלא בהליך פלילי ,עדיין
יש צורך לברר אם ראוי לנקוט נגדו הליך משמעתי :האם ראוי שאותו עובד
יישאר בתפקידו ,או שמא ראוי להעבירו לתפקיד אחר ,או להורידו בדרגה ,או
אף לפטרו מן השירות".
 (2ובפסיקות אין ספור ,מדגיש בית המשפט העליון את ההשלכה הישירה על הרציונל
העומד בבסיס מהותו של השירות הציבורי ,על עובד הציבור ,בראש ובראשונה
מבחינת דיני הנאמנות הציבורית:
"איש הציבור הוא נאמן הציבור ,לא לעצמו הוא פועל ,אלא למען האינטרס של
הציבור הוא פועל".
)בג"צ  669/86רובין נגד ברגר ואחרים ,פ"ד מא).(840 ,749 ,(1
 (3בהבדל מעובד רגיל ,שגם עליו מוטלת חובת נאמנות ,חובת הנאמנות המוטלת על
עובד המדינה בכיר היא כפולה ומכופלת :הן משום שבנושאים רבים השירות
הציבורי הוא על אופי מונופוליסטי ,והן משום חיוניותם וחשיבותם לכל הציבור של
העניינים המטופלים על ידי השירות הציבורי.
)ולעניין זה ,ראה דו"ח קרמניצר ,הטיפול המערכתי במשמעת שירות המדינה ,ינואר
 ,1998עמ' .(7
"הציבור זכאי לכך שעובדי המדינה ,הפועלים מטעמו ולמענו יהיו אנשים
אמינים והגונים .אמון הציבור בשירות המדינה ושיתוף הפעולה עלולים
להתערער ,אם יתברר לציבור כי עובד המדינה ,העומד לשרתו ,עבר עבירה
שיש עימה קלון".
)עש"מ  4411/99מדינת ישראל נגד אלקלעי(.
בפסק דין אחר הבליט כב' השופט זמיר את תכליתם של אמצעי המשמעת באומרו:
"מהי אם כן תכלית החוק ,לעניין זה? התכלית העיקרית של חוק המשמעת
היא השמירה על התיפקוד הראוי והתדמית הראויה של שירות המדינה".
)עש"מ  5574/00אורי בנית נגד מדינת ישראל(.
 (4בפסקי דין נוספים ,בית המשפט העליון הבליט את תפקידם ההרתעתי והמניעתי של
אמצעי המשמעת – )ראה עש"מ  5771/01בעניין פודלובסקי; עש"מ  10129/01בעניין
טליה גניש( ,ובעש"מ  7111/02בעניין אשואל ואח' שניתן ביום  ,21.1.03נקבע כי:
"שמירה על תדמית ראויה של השירות הציבורי מהווה תנאי הכרחי לשמירה
על תפקוד נאות של שירות זה .בנוסף לשמירה קפדנית על תדמית השירות,
השירות נועד ההליך המשמעתי למנוע פגיעה בתפקוד שירות המדינה;
אשר על כן בבוא להטיל אמצעי משמעת יבחן בית הדין ,בין היתר ,האם אמצעי
המשמעת המוטלים יוצרים הרתעה מספקת בקרב עובדי המדינה ,כן יבחן
האם די באמצעי המשמעת האמורים כדי להשיב על כנו את אמון הציבור
במערכת השירות הציבורי ,המהווה אף הוא תנאי הכרחי לתפקודו של
השירות.
בבוא בית הדין לגזור דינו של נאשם בעבירה משמעתית אין הוא מתייחס
לאמצעי המשמעת כאל עונש גרידא ,שכן עליו לבחון מהו האמצעי ההולם את
התכליות האמורות של הדין המשמעתי".
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על תפקידם ההרתעתי של אמצעי המשמעת חזר בבית משפט העליון בעש"מ
 ,7113/02מדינת ישראל נגד שחר לוי שניתן בתאריך :1.5.03
"כידוע ,אמצעי המשמעת נועדו להרתיע מפני ביצוע מעשים שיש בהם כדי
לפגוע בטוהר המידות בשירות המדינה ,בתפקודו התקין ובאמון הציבור בו.
ככל שהמעשים בהם הורשע הנאשם חמורים יותר ,וככל שדרגתו בשירות
המדינה בכירה יותר ,כך מתחזק הצורך להעביר מסר ברור וחד המוקיע את
מעשיו ,על-מנת לשרש תופעות פסולות בשירות המדינה ולמנוע את הישנותן
בעתיד".
)בעניין זה ראה את אשר נפסק בעש"מ  5625/05בעניין רחל אוחנה(.
ובנוסף:
"תפקידו של הדין המשמעתי הוא לא רק להעניש את העובד שסרח ,אלא גם
לשמש מסר לציבור עובדי המדינה כולו בדבר נורמות ההתנהגות המתחייבות
ממשרתי הציבור וחובות האתיקה החלות עליהם בביצוע תפקידם .חובות אלה
חלות על כלל עובדי המדינה .אולם ישנם תפקידים שבהם להפרת הנורמה
המשמעתית נודע מישנה חומרה בשל המעמד המיוחד של בעל התפקיד
בשירות המדינה .כזה הוא תפקיד המורה והמחנך ,המופקד מטעם המדינה על
חינוך הדור הצעיר .עובד ההוראה אינו עובד מדינה מן השורה .הוא דמות
שהתנהגותה ורמתה המוסרית משמשת אמת מידה ודוגמא לציבור התלמידים
המתחנכים לאורה".
)עש"מ  8622/05נעאמנה עאדל עלי נגד מדינת ישראל ,ניתן בתאריך .(25.12.06
ואולם תפקידם המרתיע של אמצעי המשמעת אינו חזות הכל .בית המשפט העליון
ריכך את גישתו האמורה ,וקבע כי תכלית זו צריכה להיבחן גם בהתחשב בנסיבותיו
האישיות של כל נאשם ונאשם.
(5

בית המשפט העליון בעש"מ  6737/03בעניין נחום זקן פסק:
"התיק יוחזר לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה ,על מנת שבית הדין
ישמע טיעונים ,ואולי אף ראיות לעניין העונש ,יתן דעתו למכלול נסיבות
המעשה לחומרא ולקולא ולנסיבותיו האישיות של המשיב ,ובהתאם לכך יקבע
את אמצעי המשמעת שיוטלו עליו".
ובפסק דין מאוחר יותר חזר בית המשפט העליון על גישתו האמורה:
"עם זאת ,אל מול ,ולצד שיקולים משמעותיים ומכריעים אלה ,מצווים אנו
לבחון כל מקרה לגופו על פי נסיבותיו המיוחדות )ראו עש"מ  10250/01מוכתרי
נגד נציבות שירות המדינה )לא פורסם( .החזקה בדבר הצורך בענישה מחמירה
יכולה להיחלש נוכח נסיבות מיוחדות של המקרה או של העומד לדין".
)ראה :עש"מ  10566/02מדינת ישראל נגד טוביה גרינבוים ,ניתן בתאריך
 ;23.3.03עש"מ  5271/03בעניין חבצלת סדיקוב שניתן בתאריך  ;10.9.03עש"מ
 1934/03בעניין דמאן פולח שניתן ב– ;18.11.03עש"מ  6920/03בעניין ד"ר
אברהם כהן שניתן בתאריך  ;16.2.04עש"מ  10006/04בעניין ואיל חיגאז'י שניתן
בתאריך  ,15.3.05ועש"מ  ,3446/05בענין נאיל דראושה שניתן בתאריך .(28.6.05
בעש"מ  4193/06משה חי כהן נפסק:
"עם זאת ,כבכל הליך ענישה ,פלילי או משמעתי ,נדרשת מידתיות ראויה
והתחשבות מאוזנת לא רק באופי העבירה שבוצעה וחומרתה ,אלא גם
בנסיבותיו האישיות של הנאשם ובמכלול היסודות הפועלים לקולא בעניינו".
)ניתן בתאריך .(9.10.06
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ובפסק דין שניתן מאוחר יותר נפסק:
"עם זאת ,התכלית המערכתית הכללית של דין המשמעת אינה עומדת לעצמה,
ולעולם יש לשקול בצידה גם את ההיבט האישי והאנושי הקשור בנאשם
ובנסיבות חייו .בהקשר האינדיבידואלי נשקלים ,בין היתר ,עוצמת הסטייה
בהתנהגותו של העובד מול מידת תרומתו לשירות הציבור ,מצבו האישי,
והנסיבות שהביאו לביצוע העבירה )עש"מ  10566/02מדינת ישראל נ' טוביה
גרינבוים ,דינים עליון סד ;124 ,עש"מ  5271/03חבצלת סדיקוב נ' מדינת
ישראל ,דינים עליון סה ;187 ,עש"מ  2717/03פנינה אלקיס נ' נציבות שירות
המדינה ,דינים עליון סד".(960 ,
)עש"מ  7635/05בעניין ירדנה שרתוק נגד נציבות שירות המדינה ,שניתן בתאריך
.(29.1.07
(6

ולגבי תורת האיזונים שבין הנסיבות האישיות בדין המשמעתי לעומת ההליך הפלילי
ומשקלם היחסי של אלה ,לנוכח תכליתו של הדין המשמעתי ,נפסק לאחרונה על ידי
בית המשפט העליון:
"אולם ,גם אם משקל נסיבותיו האישיות של הנאשם פחות בדין המשמעתי
בהשוואה להליך הפלילי ,אין להתעלם מהן כליל .מן הדין כי יתקיים יחס
מאוזן ,מידתי וראוי בין חומרת עבירת המשמעת שנעברה לבין נסיבותיו
האישיות של המערער ,ולבין חומרת אמצעי המשמעת הראויים על רקע
תכליות הדין המשמעתי .מידת חומרתם של אמצעי המשמעת הננקטים כנגד
עובד ציבור שהורשע ,חייבת לעמוד על מידה שאינה עולה על הנדרש לצורך
הגשמת תכליותיו הציבוריות של הדין המשמעתי )ער"מ  8372/05גבריאלוב נ'
עיריית ת"א ,פסקה  ;6פרשת ברוכין ,בעמ'  ;694עש"מ  5271/03סדיקוב נ'
מדינת ישראל ]פדאור )לא פורסם(  ,[728 (5)03עמ'  ;2ועש"מ  7641/98נוימן נ'
מדינת ישראל ]פדאור )לא פורסם(  ,[192 (8) 99עמ' ".(4
)עש"מ  11976/05חליל רוחי נ' מדינת ישראל ,ניתן בתאריך  ,11.4.07שם
בפסקה .(23

(7

מובן הוא ,כי בכל מקרה ומקרה על בית הדין לבחון ולשקול ,האם יש באמצעי
המשמעת המוטלים על ידי בית הדין ,כדי להגשים את תכליתם של דיני המשמעת,
תוך איזונם עם הנסיבות האישיות.
ולגבי תורת המידתיות נפסק ממש בימים אלה בעש"מ  5917/07נביל גרה נגד נציבות
שירות המדינה ,שינתן ביום -:19.8.07
"מידתיות אמצעי המשמעת הננקטים נגזרת מנסיבותיו המיוחדות של
המקרה ,מעוצמת חומרתה של העבירה ,וממשקל הנסיבות האישיות לנאשם.
בשיקלול הערכים הרלבנטיים ,יש להגיע לנקודת איזון עונשית ראויה אשר
תשלב בין האינטרס הציבורי ביישום ראוי של נורמות המשמעת בשירות
הציבורי ,בד בבד עם דאגה לגורלו של הפרט באופן שהענישה תהיה מידתית
ותהיה תואמת את מכלול האינטרסים הראויים לאיזון".

(8

ד .על הנסיבות האישיות
 (1הנאשם בן  ,34עד לסיום העסקתו בעטיים של ההליכים הפליליים השלים שירות של
כשנתיים במערכת הבריאות.
 (2מגישת נציג המשרד ,והמסמכים שהוגשו לביה"ד עלה כי תפקודו היה תפקוד איכותי
ותורם ,בפרק שירותו הקצר.
(3

הנאשם נשוי ,אב לשני קטינים ,רעייתו מועסקת כאחות ,הוא עצמו מצא תעסוקה
בתחום עבודת כפיים) .עבודה במחסן(.
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 (4והשאלה שלעולם עומדת לפתחו של בית הדין הינה ,מהי תרומתו והשפעתו של
שירות מועיל בשירות הציבורי ,שעה שבאים אנו להטיל את אמצעי המשמעת ,שרק
באמצעותם ניתן להגשים את התכלית שגלומה בהטלתם של אלה ,והיא ההגנה על
השירות הציבורי והשגת יסוד ההתרעה והמניעה ,ואלה כאמור נבחנים כמצויין
לעיל ,גם לנוכח הנסיבות האישיות של כל נאשם ונאשם.
למידתם של אמצעי המשמעת
 .17בית הדין ,עיין בפסק דינו של בית המשפט השלום בתל-אביב ,ולאחר שבחן את טיעוני
הצדדים ואת קשת השיקולים כפי שנפרסו בהרחבה בגזר הדין ,על מנת להגיע לאיזון מתאים
שבין התכלית והתפקיד של אמצעי המשמעת לנוכח העבירות שבהן הורשע הנאשם והנסיבות
האישיות.
 .18בסופו של יום הגענו לכלל החלטה לגבי מידתם של אמצעי המשמעת שראוי להטיל על הנאשם
ואלה הם:
א .נזיפה חמורה – כמסר נורמטיבי מטעמו של בית דין זה ,שמופנה במישרין לנאשם
המצביע על הפסול החמור עד מאוד שנפל במעשיו.
ב .פסילה משירות המדינה – הנאשם יפסל לשירות המדינה לפרק זמן של  8שנים מיום גזר
הדין.
ג .פסילה למילוי תפקיד – הנאשם יפסל למלא כל תפקיד במשרד הבריאות למשך  15שנה
מיום גזר הדין.
 . 19פסילתו של הנאשם לשירות המדינה לפרק זמן כאמור ,ופסילתו למלא כל תפקיד במשרד
הבריאות ,שבמהלכו תהא מעין "חסימת שער" מוחלטת מלהתקבל לשירות הציבורי ,חיונית
היא לאור תכליתה של הפסילה לשירות המדינה ,על בסיסה של המדיניות השיפוטית שנקבעה
לגבי חיוניותה של הפסילה על ידי בית המשפט העליון:
"חומרה מיוחדת נילוות לביצוע עבירה בהינתן היותה של המשיבה עובדת +הוראה
המשמעת דמות מחנכת לתלמידיה ,ואמורה להקנות להם ערכי דעת ומידות לא רק
באמצעות הוראה על פי תוכנית הלימוד ,אלא גם בהיותה דוגמא אישית להתנהגות
מופתית .אופי העבירה ,והקלון הנלווה לה ,אינם מתיישבים ,לטעמי עם האפשרות כי
המשיבה תמשיך לעבוד בשירות המדינה בתחום כלשהו בלא שיחצוץ פרק זמן מסויים
שבמהלכו היא תורחק מהשירות הציבורי .אין די בהרחקתה מתחום החינוך – שהוא
בוודאי התחום הרגיש ביותר מבחינת המשך העסקתה ,אלא ראוי לבודדה גם מיתר
תחומי השירות הציבורי למשך תקופה מסויימת ,מחשש שאם לא יעשה כן ,עלולה
להיגרם פגיעה רצינית לרמתו ולתדמיתו של שירות המדינה בבחינת מערכת המתאפיינת
בטוהר מידות ונקיון כפיים".
)עש"מ  8180/05מדינת ישראל נ' פאטמה ולידי ,ניתן בתאריך .(7.5.06
 . 20בפסק דין נוסף ,בית המשפט העליון החמיר במידתם של אמצעי המשמעת וקבע ,כי דרושה
פסילה משירות המדינה ולא רק מילוי תפקידים מסויימים ,לנוכח חומרת העבירות ותפקידם
של דיני המשמעת:
"נראית לי במישור העיקרון עמדת המדינה בערעורה ,המבקשת להרחיב את היקף
פסילתו של המערער לכל תפקיד בשירות המדינה למשך תקופת פסילה שתיקבע .יש
ממש בעמדתה ,השוללת את האפשרות להמשיך ולהעסיק את המערער בתפקידים
מסוימים בשירות המדינה ברצף אחד מיד לאחר ביצוע העבירות על ידו ,בלא יצירת
ניתוק מוחלט בינו לבין מערכת השירות הציבורי ,ולו לתקופה מסוימת ,אשר תדגיש את
חומרת העבירות שעבר ,ואת הצורך בשיקום האימון שיושג באמצעות סנקציה הולמת".
)עש"מ  9848/05ועש"מ  – 9964/05א' ,בעניין יוסף מזוז שבו הוגשו ערעורים הדדים על
המדינה והמערער ,ניתן ביום .(25.1.2007
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הצדקת הפסילה ומשכה של הפסילה נגזרים מהמבחנים שנקבעו בנדון בעש"מ 3789/04
ציפורי נ' נציבות שירות המדינה ,שבו פסקה כב' השופטת בייניש) :לפי תוארה דאז(.
"כמו הפיטורין ,גם הפסילה משירות המדינה נובעת מאותה תכלית של הגנה על השירות
הציבורי מפני עובדים שסטו מדרך הישר .כאשר העובד מפר במעשיו את הנורמות
המחייבות בשירות המדינה ,ומועל באימון שניתן בו ,הרי שיש מקום לקבוע בנסיבות
מתאימות ,ועל פי חומרת העניין – כי עובד זה יפוטר ,ואף כי יהיה פסול מלשוב ולשרת
בשירות המדינה .אמצעי הפסילה מהשירות נחוץ ,איפוא ,כדי לשמור על טוהר המידות
בשירות הציבורי ,על תדמיתו ועל אמון הציבור".
לאחרונה עמד בית המשפט העליון על חיוניותה ותכליתה של הפסילה משירות המדינה:
"חומרתן של עבירות המשמעת שהמשיב עבר מחייב מסר עונשי ברור אשר ינקה את
מערך עובדי המדינה ואנשי החינוך מגילויים של חוסר יושר ,ויעמיד את טוהר המידות
בשירות הציבורי ובשירות החינוך הציבורי בתורת ערך שאינו נתון לפשרה ולגישה
סלחנית .ערך זה מחייב ,בנוסף לפיטורי המשיב מהשירות ,גם את הרחקתו ופסילתו לא
רק מעיסוק בהוראה במסגרת משרד החינוך ,אלא גם מכל עיסוק בשירות המדינה למשך
תקופה סבירה בשים לב למכלול הנסיבות הרלבנטיות".
)עש"מ  2928/06מדינת ישראל נגד עומר דראושה – ניתן ביום י"ב בתשרי התשס"ח –
.(24.9.07
גילו הצעיר של הנאשם עדיין פותח פתח מסויים של תקווה כי בעתיד הלא קרוב ,אם לא יכשל
במעשים דומים יוכל לשקול ולבקש ,לשוב לשירות המדינה.
גזר הדין ניתן ביום כ"ז בחשון התשס"ח –  ,8.11.2007שלא בנוכחות הצדדים ,להם יועבר באחת
מדרכי המסירה המקובלות.
זכות ערעור לבית משפט העליון מסורה לצדדים ,לפי הוראותיו של סעיף )43א( לחוק ,תוך  30יום
מיום הגיע גזר הדין לידיהם.

)(-
_______________
עו"ד יוסף תלרז
אב בית הדין
יו"ר

)(-
________________
עדנה חלבני

)(-
________________
עו"ד שי צרפתי

חברת בית הדין

חבר בית הדין
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 .7בד"מ  – 132/07הטרדה טלפונית של ממונה

תמצית פסק הדין
הנאשם ,עובד בכיר במשרד החוץ ,הורשע על הודאתו בבית הדין למשמעת בירושלים ,בעבירות
משמעת רלבנטיות .בכך ,שבתקופה שנמשכה בפרק זמן של למעלה משנה התקשר פעמים רבות
בשעות הלילה המאוחרות לפלאפון הנייד של עובדת כפופה ,שעימה היה מסוכסך ,ניתק את
השיחה לאחר מענה או בלעדיו.
הצדדים הגיעו להסכמה לגבי רכיבי משמעת של :נזיפה והפקעת משכורת קובעת .ואולם ,היו
חלוקים לגבי רכיב של פסילה למילוי תפקיד של שגריר או תפקיד ניהולי אחר.
התביעה והמשרד ביקשו להעמיד את הפסילה על פרק זמן של שלוש שנים .ההגנה ביקשה כי ,נמנע
מכך.
בגזר הדין נפרסים ראיות וטיעוני הצדדים ,לעניין מידתם של אמצעי המשמעת ,ברכיבים
המוסכמים ואלה שבמחלוקת.
בית הדין לצורך החלטתו עמד על דפוס התנהגותו של הנאשם וקבע כי ,צריך היה להתמודד עם
אותו סכסוך שנתגלע עם מזכירתו בדרך אחרת ולא בהטרדה באמצעות מתקן בזק ,שיסודותיה
במישור הפלילי ,הובאו גם הם בפסק הדין.
בית הדין ,לאחר שעשה איזון בין תכליתם של דיני המשמעת ,לרבות תפקידו הבכיר של הנאשם
ובין הנסיבות האישיות ,קבע כי להסדר הטיעון ברכיביו המוסכמים ינתן תוקף .ולגבי פסילה
למלא תפקיד של שגריר או תפקיד ניהולי אחר ,בית הדין לא ראה מנוס מפסילתו לפרק זמן של
שנה וחצי מיום גזר הדין.
ניתן ביום ב' בטבת התשס"ח – .11.12.2007
ההרכב :עו"ד יוסף תלרז ,אב בית הדין
עו"ד אפרת נאות מרקוביץ
ד"ר רון לובל

-

יו"ר
חברת בית הדין
חבר בית הדין

ב"כ הנציבות :עו"ד אילה הוניגמן ליפץ
ב"כ הנאשם :עו"ד יהושע רזניק
עו"ד שי אילון

188

כ"ט בכסלו התשס"ח
 9בדצמבר 2007
בד2007-1630 .
בד"מ 132/07

בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
בפני :

עו"ד יוסף תלרז – אב בית הדין
עו"ד אפרת נאות מרקוביץ'
ד"ר רון לובל

התובעת:

עו"ד אילה הוניגמן-ליפץ

-

יו"ר
חברת בית הדין
חבר בית הדין

הנאשם:
ב"כ הנאשם:

עו"ד יהושע רזניק
עו"ד שי אילון

נציג המשרד:

מר שמעון רודד – משרד החוץ
גזר – דין

ההליך
 . 1הנאשם יליד שנת  ,1968ובעל וותק של  23שנים בשירות הציבורי ,אשר במועדיה הרלבנטיים
של התובענה ,שימש כר' חטיבת ההדרכה במשרד החוץ ובתאריך  14.1.07מונה על ידי ועדת
המינויים במשרד החוץ לשגריר ישראל בוותיקן ,שאת מילויו לא החל ,הורשע על ידנו ביום
כ"ה בכסלו ,התשס"ח –  ,5.12.07בעבירות משמעת לפי סעיפים  (2) ,(1)17ו (3)-לחוק שירות
המדינה )משמעת( ,התשכ"ג – ) 1963להלן – החוק(.
 . 2הנאשם הורשע בעבירות כאמור לגבי מעשים שנתרחשו בתקופה שבה שימש כראש חטיבת
ההדרכה במשרד החוץ ,כאשר במהלך שנת  2006ועד  23.2.07השתמש במתקן בזק כמשמע
בחוק התקשורת )בזק ושידורים( התשמ"ב  ,1982 -באופן שהיה בו כדי להטריד כלפי מי
שהייתה כפופה לו בתפקיד מנהלת קורסים בחטיבת ההדרכה.
התקשרות זו נעשתה באופן תדיר ובין השאר ב 16-מועדים שפורטו בסעיף  5לכתב התובענה,
על רקעו של סכסוך ממושך שהיה בין הנאשם למתלוננת במהלכו התקשר אל מכשיר הטלפון
הנייד שלה פעמים רבות ,משענתה לאותה השיחה ,בטרם ענתה ,הנאשם ניתק את השיחה
עמה ,כאשר הקשר מומש בשעות הקטנות של הלילה.
הסדר טיעון חלקי
 . 3הנאשם הורשע כאמור במסגרתו של הסדר טיעון חלקי ,שכלל הודאת הנאשם בכתב התובענה
ואולם ,נפלה מחלוקת בין הצדדים לעניין מידתם של אמצעי המשמעת.
 . 4אמצעי המשמעת המוסכמים הם :נזיפה חמורה ,והפקעת משכורת קובעת .ואולם ,הצדדים
חלוקים לגבי הפסילה למילוי תפקיד של שגריר או תפקיד ניהולי אחר ,בעקבות העברתו של
הנאשם מתפקידו כראש חטיבת ההדרכה במשרד החוץ ,ואשר לגישת התביעה והמשרד את
פרק הפסילה יש להעמיד על משך זמן של  3שנים מיום גזר הדין .ואילו ,ההגנה עותרת לכך כי
נמנע מכל פסילה ונאפשר לנאשם להתחיל את כהונתו כשגריר בקרית הוותיקן ,אליו מונה
בראשית שנה זו.
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 . 5בהמשך באו בפני ראיות וטיעוני הצדדים לעניין כיבודו של הסדר הטיעון בחלקיו המוסכמים,
וזה שבמחלוקת.
ראיות הצדדים
 . 6מטעם ההגנה העידו בפנינו מס' עדי אופי שתמצית עדותם תובא להלן:
א .מר שמואל הדס
 (1העד גמלאי משרד החוץ שימש בתפקידו שגריר ישראל בוותיקן עד שנת  .1997שמענו
מהעד כי ,זכה להכיר את הנאשם ומינה אותו למעשה לתפקיד של סגן שגריר,
שגרירות שהייתה בראשית תקופת כינונה .העד התרשם מכישוריו של הנאשם
ושיקול דעתו ,הוא שרת עמו במשותף כ 3 -שנים ,בתפקיד שהיה רגיש שהצריך
שיקול דעת מיוחד ,בייצוג האינטרסים של המדינה באותו מקום ,לרבות בקשר עם
התקשורת.
(2

שמענו מהעד כי ,הנאשם זכה להערכות מצוינות של תפקידו בשגרירות הוותיקן.

(3

לשאלת התובעת הבהיר העד לבית הדין כי ,לגישתו ,חרף הרשעתו כאמור על ידנו,
קיימת עדיין בידיו מסוגלות למילוי התפקיד של שגריר ישראל בוותיקן.

ב .גב' דפנה אוהב-ציון
העדה עובדת וותיקה במשרד החוץ ,מילאה תפקיד במשך  6שנים בחטיבת ההדרכה
ועבדה בחטיבתו של הנאשם .שמענו ממנה דברי הערכה על יכולתו המקצועית ,על יחסי
האנוש הטובים שלו .ובנוסף ,העדה מסרה כי בעטיו של הנאשם השתפר מוסר העבודה
שלה .הגם שהעדה אינה מתיימרת לשפוט או להצדיק את מעשיו ,יש בלבה מידה של
הבנה לגבי הרקע שהביא למעשיו .וכי אותו מצב לפיו הנאשם אינו מועסק בתפקיד מוגדר
בפועל היום מכביד על העדה.
ג .מר יריב עובדיה
העד ממלא מקום דובר משרד החוץ ומכהן בוועד העובדים ,מכיר את הנאשם ממקום
העבודה ,שמענו מהעד דברי הערכה על תפקודו של הנאשם ועל דאגתו לעובדים ולעיתים
על דעותיו העצמאיות ,וועד העובדים תמך במינויו של הנאשם לתפקיד שגריר בוותיקן,
העד מצא אצלו אוזן קשבת ודלת פתוחה .גם עד זה סבור כי חרף הרשעתו של הנאשם לא
נפגעה כשרותו לכהן בתפקיד של שגריר.
ד .עדות בכתב:
ההגנה הגישה לאחר הדיון עדות בכתב מטעמו של מר רון פרושאור ,שגריר ישראל
באנגליה ,למדנו מעיוננו מהמכתב כי השגריר מכיר את הנאשם מזה כ 20-שנה ,מתחילתה
של צוערות משותפת ,כותב המכתב הרעיף דברי שבח על יכולתו המקצועית של הנאשם,
יושרו האישי ,חריצותו ונועם הליכותיו ,וכושרו לרתום את כפיפיו לעבודת צוות תורמת.
השגריר סבור:
"כי בועז הוא אדם אחראי שניתן לסמוך עליו שיבצע כראוי כל משימה וייצג את
מדינת ישראל בכבוד".
 . 7לאחר שבאו בפנינו ראיותיה של ההגנה לעניין מידתם של אמצעי המשמעת ,התביעה הגישה
לבית הדין שני מסמכים שסומנו על ידנו כ -ת ,1/מטעמם של גורמים מקצועיים לגבי
ההתרשמות מתכונותיה ומצבה הרגשי של המתלוננת ,שהועברה לאחרונה למקום עבודה
חדש ,חרף רצונה להמשיך בתפקידה הקודם ,וקשיי ההתמודדות של המתלוננת עם אותו
התפקיד ונסיבותיה האישיות.
 . 8טיעוני הצדדים למידתם של אמצעי המשמעת

190

א .עמדת התביעה
 (1התובעת המלומדת פירטה בפנינו את פני המעשים שבהם הורשע הנאשם בפנינו,
ומערכת היחסים העכורה שהתנהלה בינו לבין המתלוננת ,שמענו ב"קצירת האומר"
כי מקור הסכסוך הינו שמועות שהופצו במשרד החוץ שלגביהן הנאשם חשד שהופצו
על ידי המתלוננת ,על קיומו של קשר אישי בינו ובין מזכירתו.
(2

ובהמשך הטיעונים למדנו כי הוגשה תלונה למשטרה ע"י המתלוננת בגין הפרתו של
החוק ,שהובא ברישת גזר הדין ,תלונה שהעכירה עוד יותר את מערכת היחסים בין
הצדדים ,מעשיו של הנאשם שבהם הודה בפנינו מצביעים על התנהגות חוזרת ונשנית
של אותה הטרדה באמצעות מתקן "בזק" ,מעשים שנמשכו גם לאחר שהנאשם מונה
לתפקיד של שגריר ,כאשר הנאשם בתוקף תפקידו הבכיר צריך היה לשמש כמודל
לחיקוי לאחרים ,ולא להטריד את אחת מעובדותיו.

(3

מעשיו של הנאשם פגעו פגיעה וגרמו נזק למתלוננת ,אשר הותירה את הפלאפון שלה
במצב מופעל ברצונה לשמור על קשר עם ילדיה ,אחד מהם חייל ,והוטרדה כאמור,
על ידי עובד בכיר ,מעשים שהשפיעו על המרקם המשפחתי כולה .התובעת הביאה
בפנינו שורה של פסקי דין שבהם עמד בית המשפט העליון על תפקידם של אמצעי
המשמעת כמי שאמורים לבצר את תדמיתו של השירות הציבורי ,וביניהם את עש"מ
 222/07בעניין אסדו ,את עש"מ  3666/06בעניין אסאדי ,בהם בית המשפט העליון
פרט והדגיש את התכלית הרחבה של אמצעי המשמעת ,לשם ההגנה על תדמיתו של
שירות הציבורי ,להרתעת עובדי ציבור אחרים לעשות מעשים דומים.

(4

מעמדו הבכיר של הנאשם מוסיף נופך של חומרה למעשיו ,כפי שנפסק לגבי עובדים
בכירים ,עובדים שממלאים תפקיד רגיש כמו עובדי הוראה ,כאשר בפסיקתו של בית
המשפט העליון צוטטה בפנינו ,ובין השאר עש"מ  8622/05בעניין עאדל עסאלי ,עש"מ
 10970/05בעניין היפא חורשיד ,ועש"מ  4203/07בעניין בוגייסקי.

(5

התביעה סבורה כי מעשיו של הנאשם אינם דומים לאלה שהובאו בבג"צ 5562/07
בעניין שוסטהיים ,כפי שיפורט להלן בטיעוני ההגנה .גם לנוכח השוני בין המעשים
ובמיוחד הימשכותם מצידו של הנאשם.

(6

בנעילת טיעוניה עתרה התביעה להטלתם של אמצעי משמעת אלה:
א( נזיפה חמורה – המוסכם על ההגנה.
ב( הפקעת משכורת קובעת – המוסכם על ההגנה.
ג( פסילה ממילוי תפקיד של שגריר או כל תפקיד ניהולי אחר למשך תקופה של 3
שנים מיום גזר הדין.

ב .גישת המשרד
 (1שמענו מנציג המשרד פרטים על מסלולו המקצועי מאז שנקלט כצוער משנת 1984
במשרד החוץ ,לאחר הכשרתו שימש כמזכיר מדיני בשגרירות ישראל בגואטמלה,
ואחר כך כמזכיר מדיני לענייני הסברה ותקשורת בלונדון ,כאשר בין השנים 1994
לבין  1999כיהן כיועץ מדיני בשגרירות ישראל בוותיקן ותפקידים נוספים עד אשר
מונה כראש חטיבת ההדרכה במשרד החוץ בשנת  ,2004חוות הדעת שניתנו לגבי
הנאשם מעידות על עובד איכותי ,ומצטיין במגוון תפקידיו.
(2

המשרד מצטרף למידתם של אמצעי המשמעת כגישת התביעה .לגישתו ,ניתן למנות
את הנאשם לתפקידים בתחומי המחקר ובגופים אחרים באמצעות וועדת המינויים
במסגרת אותם מגבלות שלהם עתרה התביעה.
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ג .טיעוני ההגנה
 (1הסנגור המלומד בטיעוניו בפנינו ,חלק רק על אמצעי המשמעת של פסילה למלא
תפקיד של שגריר או תפקיד ניהולי אחר במשרד החוץ ,אין הוא חולק על שאר
אמצעי המשמעת שלהם עתרה התביעה והמשרד.
(2

ההגנה סבורה ,שאם בית הדין ייעתר לאותו אמצעי משמעת שבמחלוקת יבוא הקץ
לקריירה הדיפלומטית של הנאשם ,וכי יש מקום שבית הדין יאפשר לנאשם להתחיל
את תפקידו כשגריר ישראל בוותיקן שאליו מונה בראשית שנת .2007

(3

פסילתו המבוקשת לגישת ההגנה אינה מידתית ,לנוכח השלכתה על המשך דרכו
הדיפלומטית של הנאשם ,ובית הדין מתבקש למצוא את האיזון המידתי ולהימנע
מאותה פסילה .מאחר ולמעשיו של הנאשם אין חותם של שחיתות או פגיעה בקופתה
של המדינה ,ואין זו עבירה שפגיעתה רעה בציבור ,זו עבירה שבין אדם לחברו.

(4

לגישת ההגנה אותו בג"צ שוסטהיים ,שהובא בטיעוני התובעת ,מצביע על דרך חדשה
לבחינת כשרותו של אדם למלא תפקיד בכיר כאשר שיקוליו של ביהמ"ש העליון
רלבנטיים גם לעניינו כאשר בית הדין הופנה לקטעים נבחרים מאותו פסק דין ,אשר
את הרציונל שבו נתבקשנו לאמץ ולהטמיע בפסק דיננו ,לעניין ראיית הפסול למלא
תפקיד בכיר על פי גישתם של התביעה והמשרד ,כשרות שעל פי אתו פסק דין צריכה
גם לאפיין את המשך דרכו של הנאשם.

(5

ובשונה מפסיקתו של ביהמ"ש העליון בעש"מ  4790/04בעניין אברהם בן חיים,
במקרה דנן ,כלל לא נדרשת שלילת המרות שבין הנאשם למתלוננת ,נאשם שאמור
לצאת לדרך אחרת מחוץ לתחום עבודתה של המתלוננת .ואותו אמצעי משמעת
מבוקש אינו תורם דבר לגישת ההגנה.
ובנוסף ,על בית הדין ,כמו שנעשה בעניינו של תנ"צ שחם בבג"צ שוסטהיים הנ"ל,
לקחת בחשבון את החרטה שהנאשם גילה בפנינו על מעשיו וכי הימשכותם של
מעשיו נעוצה גם במערכת היחסים הממושכת והעכורה ששררה בין הנאשם
למתלוננת .מעשים שהשפיעו על מצבו הנפשי של הנאשם באותה העת.

(6

בהמשך הטיעונים הוצגה בפנינו פסיקתם של בתי השלום שדנו בפלילים נאשמים
שהואשמו בעבירה לפי סעיף  30לאותו חוק "בזק" והענישה הלא מחמירה של בתי
המשפט בעבירה זו.

(7

בנעילת טיעוניה ,בית הדין נתבקש על ידי ההגנה להסתפק בשני אמצעי המשמעת
הראשונים ולהתחשב במנת סבלו של הנאשם ובנזק שנגרם גם למרקם המשפחתי,
שרעייתו היא גם עובדת משרד החוץ.
נדבך נוסף שגם אותו עלינו לקחת בחשבון הם הפרסומים של הליך החקירה
המשטרתי שגרמו לנאשם ולמשפחתו עגמת נפש.

ד .דבר הנאשם
 (1הנאשם בדברו לבית הדין סקר בפנינו את תולדות חייו ,נולד בישראל ,לימודים
אקדמאים בתחום היחסים הבינלאומיים ,הכשרה בקורס צוערים ומילוי תפקידים
מגוונים במשרד החוץ לרבות בשגרירויות שונות ,זכינו לקבל מהנאשם אסופת
מסמכים מקורות חייו והישגיו בתחומי חייו המגוונים .לגבי נסיבות האישיות שמענו
שהנאשם נשוי ואב ל 4-ילדים.
(2

הנאשם הביע בפנינו דברי צער וחרטה על מעשיו ,מעשים שאינם תואמים את מסלול
חייו ,ואינם מאפיינים את אופיו ,הנאשם חש רגשי בושה לנוכח מעשיו אלה בהתחשב
בדרך חינוכו ועשייתו במשרד החוץ.
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(3

הנאשם מסר לבית הדין פרטים על מהותו של הסכסוך ,על אותה שמועה על דבר
קיומו של קשר בינו ובין מזכירתו ,כאשר אותן רכילויות ושמועות רדפו אותו ופגעו
ביציבות חיי המשפחה .להערכתו ,אותה מתלוננת הגב' א' הייתה הרוח החיה
מאחורי אותן שמועות שגרמו לנאשם נזק בריאותי ,לרבות לחץ דם ,קשיי שינה,
אסטמה ,בשעה שהתעורר בלילות ביצע את אותן ההתקשרויות.
כאשר בין כותלי בית הדין הוא ביקש סליחה מאותה מתלוננת.

(5

עוד שמענו כי ,החקירה הפלילית והפרסומים גרמו לנאשם נזק ,הן במרקם
המשפחתי ובמיוחד בכך שהוא נעדר תפקיד מוגדר ואינו מוזמן לאירועים
דיפלומטיים בעטיה של החקירה וההליך .ואשר שמו הטוב ניזוק עד מאוד .וכן ביקש
בדברו מבית הדין ,לאפשר לו להגיע לתפקידו כשגריר ישראל בוותיקן ,ולהבין את
הסיטואציה שאליו נקלע.

(4

החלטת בית הדין
 . 9לאחר שבאו בפני בית הדין טיעוני הצדדים לעניין כיבודו של הסדר הטיעון ,בחלקיו
המוסכמים והרכיב שנטוע במחלוקת בין התביעה והמשרד וההגנה ,לגבי פסילה ממילוי
תפקיד של שגריר או תפקיד ניהולי אחר לפרק זמן של שלוש שנים ,נשקלו על ידינו שורה של
שיקולים ,לצורך קבלת החלטתנו בנדון:
א .לדפוס התנהגותו של הנאשם
(1

הנאשם בתקופה שמילא תפקיד בכיר של ראש חטיבת ההדרכה במשרד החוץ ,גם
בתקופה שבה מונה כשגריר ישראל בוותיקן ,במהלך תקופה של כשנה וחודשיים יצר
קשר טלפוני בשעות הקטנות של הלילה עם עובדת שהייתה כפופה לו ,בטרם העברתו
מתפקידו .הנאשם התקשר ב 16-מועדים שונים ,אשר פורטו בסעיף  5לכתב
התובענה.

(2

למדנו במהלך שמיעת טיעוני הצדדים כי ,אותו קשר שיסוד של הטרדה נמשכת היה
מגולם לו ,היה נעוץ בחשדו והערכתו של הנאשם כי אותה עובדת מתלוננת ,היא
הייתה ה"רוח החיה" מאחורי הפצה של שמועה כי ,הוא מנהל קשר רומנטי עם
מזכירתו.
הנאשם ,גם אם חש מצוקה אישית קשה בעקבות הפצת השמועה ומידת פגיעתה
במרקם חייו המשפחתי ,כפי שבאו בפנינו ,צריך להתמודד כעובד בכיר וכאדם עם
המצב שאליו נקלע ,ולא בדרך של הטרדה אינטנסיבית ,מעשים שהביאוהו לפתחה
של חקירה פלילית משטרתית ,אשר בעקבותיה התיק שינה נתיב מההליך הפלילי
להליך שבפנינו ,על בסיסו של הסדר טיעון חלקי שכרתו הצדדים - :הגם שאפשר
שהנאשם במעשיו נכנס למעין "ליקוי מאורות" אישי ,לנוכח המצוקה שחש ,זו
הופנתה לשם פגיעה באותה עובדת שהייתה כפופה לו ,אשר על מצוקתה למדנו
ממוצגי ההגנה שסומנה על ידנו כ-ת ,1/לא כך צריך היה לנהוג ,ולו מומש הליך פלילי
נגד הנאשם ,היה מואשם קרוב לוודאי בעבירה לפי סעיף  30לחוק התקשורת )בזק
ושידורים( ,התשמ"ב – ) 1982להלן – חוק בזק( .לפיה:
"המשתמש במתקן בזק שיש כדי לפגוע ,להפחיד או להטריד ,ליצור חרדה או
להרגיש שלא כדין דינו מאסר של שלוש שנים".

(3

(4

היסודות הדומיננטיים שהיו כרוכים במעשיו היו פגיעה בשלוותו של אדם למנוחה
ושינה ,ביסוד של הטרדה ,כאשר בית המשפט העליון ניתח בפסק דינו שלהלן את
יסודות העבירה ,כאשר נקודת הכובד בדפוס התנהגותו של הנאשם נסבה על יסוד של
הטרדה ,פגיעה בשלוות רוחה של המתלוננת ,ברוח פסיקתו ברע"פ  10462/03בעניין
הלינור ,שניתן על ידי כב' השופט רובינשטיין:
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"באשר לטיבה של ההטרדה על פי סעיף  ,30סבורני כי מרכיב הצורה והתוכן
ירדו שלובים ...קשה להלום כי אין רלוונטיות לתוכן .התוכן שלוב בצורה,
במובן מסוים בחינת תוך וקליפה ,או חרב ונדן ,ששניהם יחד יוצרים את
השלם ,את 'ההטרדה בשלמותה' .פעמים יהיה התוכן בולט ,ואזי תהא
חשיבות מועטה יותר למספר הפעמים שבהן נעשית ההטרדה ,ופעמים תהא
הצורה בולטת ,וכמותה תגבר על תוכן שאיננו מטריד כשלעצמו".
כב' השופטת דורית בייניש )לפי תוארה דאז( דחתה בדנ"פ  6619/05בקשה לדיון
נוסף ,וחזרה על תכליתו של סעיף  30הנ"ל ,וקבעה- :
"שכן מדובר בהטרדה החודרת לנחלת הפרט ופוגעת בשלוותו הנפשית
ובפרטיותו".
ניתן ביום ו' בתמוז התשס"ה ).(13.7.2005
(5

הגם שמעשיו של הנאשם לא נעשו כאמור במסגרת תפקידו ,כראש חט' ההדרכה
אלא מתוך מעטפת תפקידו כממונה על המתלוננת ,הם פגעו פגיעה ממשית בשמו
הטוב של השירות הציבורי ובתדמיתו ,במיוחד לנוכח תפקידו הבכיר .מעובד משרד
החוץ שממלא תפקיד בכיר או המיועד לתפקיד דיפלומטי נדרש סטנדרט התנהגות
גבוהה במיוחד ,במכלול מעשיו ,אלה הקשורים לתפקידו ,ולרבות מעשים שנעשו
מחוץ לגבולותיו הניהוליים ,כמו מעשיו של הנאשם ,וגם מחוצה לו ,בית המשפט
העליון בשורה של פסקי דין הבליט את סטנדרט ההתנהגות המוגבר שנדרשו מעובדי
מדינה בתפקידים בכירים או רגישים .כפי שנפסק בעש"מ  ,4123/95יוסף אור נגד
מדינת ישראל ,פ"ד מט):191 ,184 (5
"עובדי המדינה אף הם זה מזה ,גם אם כולם כפופים לאותו דין ,יהיו אלה חוקי
המדינה או כללי המשמעת ,אין מקפידים עם כולם באותה מידה .ככל שעובד
המדינה נושא משרה רמה יותר ,שיש עמה אמון רב יותר וסמכויות חזקות
יותר ,כך יש מקום לדרוש ממנו שיקפיד יותר במילוי תפקידו על טוהר המידות
ועל התנהגות הולמת.
לעניין זה יש הבדל בין עובד בכיר ,הממונה על עובדים רבים ואמור לשמש
דוגמא להם ולציבור ,לבין עובד זוטר .יש מקום לצפות ולדרוש ממנהל כללי של
משרד ממשלתי יותר מאשר מצפים ודורשים מן המזכירה שלו ,כשם שיש
מקום להקפיד עם המפקח הכללי של המשטרה יותר מכפי שמקפידים עם
שוטר מן השורה".
ולגבי עובדי הוראה נפסק לאחרונה:
"איש חינוך המועסק במערכת החינוך של המדינה חייב בחובת אמון והגינות
מוגברת .במעמדו כאיש הוראה ,הוא מהווה דוגמא ומופת אישי לבני הנוער
אותם הוא מלמד ומחנך ממוריו ומחנכיו שואב הדור הצעיר את מערכת
הערכים הבונה ומגבשת את דמותה של החברה הישראלית לימים יבואו".
)עש"מ  9741/06נעאמנה עדל נגד מדינת ישראל ,מיום כ"ה בתשרי התשס"ח –
.(10.10.2007
ובפסק דין נוסף- :
"המשיבה שימשה מורה בישראל ,וככזו ,חלה עליה אחריות מיוחסת לנהוג
בהגינות ,יושר וניקיון כפיים ,כמצופה ממי שמהווה דמות מחנכת ,האמורה
להקנות לא רק ערכי ידע ,אלא גם ערכי התנהגות ומוסר לדור הצעיר".
)עש"מ  5051/06בעניין נגאל אסלאמה ,שניתן ביום ה' בחשון התשס"ח –
.(17.10.2007
ובפסק דין שניתן לפני זמן קצר- :
"חובת השמירה על נורמות של טוהר מידות ונקיון כפיים ,ככל שהיא מחייבת
בשירות הציבורי כולו ,חלה ביתר שאת על עובדי ציבור הנימנים על מערכת
החינוך ועל עובדי הוראה ומחנכים שתפקידם לחנך את הדור הצעיר ולטעת בו
לא רק ידע והשכלה רחבה ,אלא גם מידות טובת וערכי יושר והגינות .בשל
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מהות תפקידם ,ונדרשים מחנכים להקפדה מיוחדת על התנהגותם האישית,
בהיותם דוגמא אישית ומופת לתלמידיהם .כשלון אתי בהתנהגותם מטביע
כתם לא רק על דמותם שלהם אלא על מערכת החינוך כולה ,ואף על השירות
הציבורי בכללו".
)עש"מ  3666/06בעניין אחמד חסן אסדי(.
(6

גישה נורמטיבית זו יפה גם לגבי עובד בכיר במשרד החוץ בארץ או במלאו תפקיד
דיפלומטי מחוצה לה.

(7

הנאשם במעשיו פגע במשמעת שירות המדינה ,לנוכח פני מעשיו כלפי עובדת כפיפה.

(8

לעניין יסודות העבירה לפי סעיף  (1)17לחוק ,של התנהגות או מעשה הפוגע במשמעת
שירות המדינה ,כבר נפסק לגבי מאפייניה ותכונותיה של אותה התנהגות:
"לא אמצה כאן תיאור כל יסודותיו וסימני האפיון של המושג "משמעת".
יספיק לצורך הנושא שבפנינו אם אומר כי המשמעת היא בעיקרה מערכת
הנורמות ,הנהלים והנהגים ,המסדירה באופן פעולתה של מסגרת ארגונית
בעלת מעמד מיוחד ,והקובעת סדריה ובכלל זה חובותיהם וסמכויותיהם של
המשרתים בה ,בזיקתם זה לזה ובזיקתם למסגרת עצמה.
קיום המשמעת – ביטויה בהתנהגות על פי המערכת המתוארת .המשמעת
נוהגת לא רק בגופים צביים ומעין-צבאיים אלא גם בגופים אחרים ,בין
שהוקמו על פי חיקוק ובין שקמו מתוך התארגנות מרצון ,אשר לאור
ייעודיהם וחובותיהם מצריכים דרך ארגון היררכית מיוחדת של הנמנים
עליהם ,כולל הטלת חיובים וכלים לאכיפתם.
חובת הציות היא אמנם סימן היכר מובהק של המשמעת אולם זו האחרונה
איננה מתמצית בכך .חובת הציות אינה אלא אחד מן הביטויים המוחשיים
לרעיון ,שהוא ממרכיבי היסוד של המשמעת ,היינו קבלת המרות .מרכיב
יסודי אחר היא החובה לנהוג בדרך מוגדרת ולפעול בצוותא חדא לשם ביצוע
הלכה למעשה של ייעודיה של מסגרת נתונה עליה הוחלה משמעת".
)עש"מ  3/75אלפונסו דבוש נגד נציבות שירות המדינה ,פורסם בפ"ד לט),(1
בעמ'  .(231מפי כבוד הנשיא מ .שמגר.

(9

לעניין יסודות העבירה לפי סעיף  (2)17שגם בה הורשע הנאשם אלא כרוכים בהפרתו
של האיסור הקבוע בסעיף  30לחוק בזק הנ"ל.

 (10הנאשם הורשע בעטיים של מעשיו גם בעבירה לפי סעיף  (3)17לחוק- :
"התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד מדינה או התנהג
התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו ,או בשמו הטוב של שירות המדינה".
ולגבי קשת מאפייניה נפסק:
"התנהגות שאינה הולמת היא מושג בעל רקמה פתוחה ,וכך הוא צריך
להישאר ,כדי שניתן יהיה להתאים אותו לנסיבות שונות ולזמנים משתנים.
הגוף ,שהופקד לשמור על התנהגות הולמת במקצוע מסוים או בארגון מסוים,
אמור לקבוע את אמות המידה הראויות להתנהגות חברים באותו מקצוע או
ארגון .עם זאת ,יש לומר כי התנהגות שאינה הולמת ,אצל עובד רשות
מקומית כמו אצל עובד מדינה ,ואצל עורך דין כמו אצל מהנדס ,מורכבת משני
חלקים ,שלא תמיד ניתן להפריד או אף להבחין ביניהם .ראשי ,אפשר
שהתנהגות תיחשב בלתי הולמת אף שאין בה שום יחוד למקצוע מסוים או
לארגון מסוים :היא אינה הולמת משום שהיא שלילית ופסולה בכל מקצוע
או ארגון .היא סוטה באופן מהותי מכללי התנהגות של בן תרבות ,אותם
כללים המאפשרים לעובדים במקצוע או בארגון לקיים יחסי עבודה תקינים
זה עם זה ולמלא באופן תקין את תפקידם בחברה .זו התנהגות ששום ארגון
או מקצוע ,אינו יכול לסבול ,משום שאם היא תיהפך התנהגות מקובלת
באותו ארגון או מקצוע ,יהיה בכך כדי להעכיר את האווירה ,לשבש את יחסי
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העבודה ,לערער את יחסי האמון מצד הציבור או לחבל בדרך אחרת בתפקוד
התקין של הארגון".
)ראה ער"מ  1351/95ליאון פינקלשטיין נגד התובע בבית הדין המקומי
למשמעת ,פ"ד מט).(573 ,578 ,(5
במקום אחר ,פוסק השופט זמיר )עש"מ  4246/99אהרון אהרוני נגד נציבות שירות
המדינה ,סעיף  4לפסק הדין(:
"התשובה היא ,שהתנהגות כזאת היא לא בהכרח התנהגות מיוחדת לעובד
המדינה ,או התנהגות המיוחדת לתפקיד מסוים בשירות המדינה .התנהגות
יכולה להיות בלתי הולמת ,במשמעות של סעיף  (3)17לחוק המשמעת ,גם אם
אין בה ייחוד למעמד של עובדי המדינה או לתפקיד של עובד מדינה זה או
אחר .היא יכולה להיות התנהגות פסולה מבחינתו של כל עובד בכל תפקיד".
בפסק דין נוסף ,עש"מ  3849/03מיכל אלבז נגד נציבות שירות המדינה ,נפסק לגבי
טיבה ומהותה של העבירה:
"אכן ,עבירה לפי סעיף  (3)17אינה עבירה שגבולותיה מוגדרים ,וכבר נאמר
עליה שהיא בעלת "רקמה פתוחה" ,המתאימה את עצמה לנסיבות העניין
ולזמנים ,ושוליה רחבים ביותר .אף על פי כן ,היא איננה חסרת גבולות ,והיא
מתאפיינת בהתנהגות פסולה מן הסוג "ששום ארגון או מקצוע אינו יכול
לסבול ,משום שאם היא תיהפך התנהגות קובלת באותו ארגון או מקצוע,
יהיה בכך כדי להעכיר את האווירה ,לשבש את יחסי העבודה ,לערער את
יחסי האמון מצד הציבור או לחבל בדרך אחרת בתפקוד התקין של הארגון".
בעש"מ  689/05מדינת ישראל נגד מופיד מנצור ,שניתן למעלה משנתיים )בתאריך
 ,(6.3.05סוכמה הגישה לגבי מהותה של העבירה:
"כבר נאמר בפסיקתו של בית משפט זה כי עבירת המשמעת של "התנהגות
שאינה הולמת" או "התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו או בשמו הטוב של
שירות המדינה" כאמור בסעיף  (3)17הנ"ל ,תכליתה לשקף את התפיסות
הבסיסיות המונחות ביסוד השירות הציבורי .התוכן שיוצק הגוף הממונה על
המשמעת בנורמה המוגדרת "כהתנהגות בלתי הולמת" נקבע על פי אמות
המידה הראויות והמקובלות באותו גוף או קבוצה מקצועית ,ותלוי בנסיבות
ובערכים משתנים .עוד נקבע בפסיקתנו כי "התנהגות שאינה הולמת" היא
מושג בעל רקמה פתוחה אשר ניתן לכלול בו מגוון של התנהגויות שאינן
ייחודיות למקצוע או לתפקיד מסוים ,אלה שכאלה שעל פי טיבן ,יש בהן כדי
"להעכיר את האווירה ,לשבש את יחסי העבודה ,לערער את יחסי האמון מצד
הציבור או לחבל אחרת בתפקוד התקין של הארגון".
)ראו :עש"מ  2168/01חמני נגד נציבות שירות המדינה ,פ"ד נה)– 958 ,949 (5
 .959בג"צ  707/93סויסה נגד היועץ המשפטי לממשלה ,ואח' ,פ"ד מח),749 (2
 .779ער"מ  1351/95פיקלשטיין נגד התובע בבית הדין המקומי למשמעת של
עובדי עיריית ירושלים ,פ"ד מט).(578 ,573 (5
אותה "רקמה פתוחה" מקבלת גוון של התייחסות יותר מחמירה ,אם מדובר בעובד
המועסק בגוף שמייצג את האינטרסים המדיניים של המדינה ,כפי שפורט לעיל.
 (11בנסיבות לקולא בית הדין רואה בקבלת האחריות על מעשיו ומילות החרטה שהביע
בפנינו ,ומסר ההתנצלות שהיפנה באולם בית הדין כלפי המתלוננת.
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ב .על תכלית אמצעי המשמעת
 (1אמצעי המשמעת שמוטלים על ידי בית הדין אינם מוטלים בחלל ריק ,אלא לצורך
השגתה של תכלית ברורה ,שהיא הגנה על השירות הציבורי ,על תדמיתו בעיני
הציבור של אותו השירות ובמיוחד כיד להרתיע עובדים אחרים במעמדו של הנאשם,
כי לא ייכשלו במעשים מסוג זה.
(2

בכל מקרה ומקרה ,על בית הדין לשאול את עצמו ,האם אמצעי המשמעת המוטלים,
יש בהם כדי ,לשרת את התכלית האמורה.
ובפסיקות אין ספור ,מדגיש בית המשפט העליון את ההשלכה הישירה על הרציונל
העומד בבסיס מהותו של השירות הציבורי ,על עובד הציבור ,בראש ובראשונה
מבחינת דיני הנאמנות הציבורית:
"איש הציבור הוא נאמן הציבור ,לא לעצמו הוא פועל ,אלא למען האינטרס של
הציבור הוא פועל".
בג"צ  669/86רובין נגד ברר ואחרים ,פ"ד מא).(840 ,749 ,(1

(3

בהבדל מעובד רגיל שגם עליו מוטלת חובת נאמנות ,חובת הנאמנות המוטלת על
עובד מדינה בכיר היא כפולה ומכופלת :הן משום שבנושאים רבים השירות הציבורי
הוא על אופי מונופוליסטי ,והן משום חיוניותם וחשיבותם לכל הציבור של העניינים
המטופלים על ידי השירות הציבורי.
)ולעניין זה ,ראה דו"ח קרמניצר ,הטיפול המערכתי במשמעת שירות המדינה ,ינואר
 ,1998עמ' .(7
ולכן:
"הציבור זכאי לכך שעובדי המדינה ,הפועלים מטעמו ולמענו יהיו אנשים
אמינים והגונים .אמון הציבור בשירות המדינה ושיתוף הפעולה עלולים
להתערער ,אם יתברר לציבור כי עובד המדינה ,העומד לשרתו ,עבר עבירה
שיש עמה קלון".
)עש"מ  4411/99מדינת ישראל נגד אלקלעי(.

(4

בית המשפט העליון הבליט את תפקידם ההרתעתי והמניעתי של אמצעי )ראה עש"מ
 5771/01בענינין פודלובסקי .עש"מ  10129/01בעניין טליה גניש( ובעש"מ 7111/02
בעניין אשואל ואח' שניתן ביום  ,21.1.03נקבע כי:
"שמירה על תדמית ראויה של השירות הציבורי מהווה תנאי הכרחי לשמירה
על תפקוד נאות של שירות זה .בנוסף לשמירה קפדנית על תדמית השירות,
נועד ההליך המשמעתי למנוע פגיעה בתפקוד שירות המדינה .אשר על כן
בבואו להטיל אמצעי משמעת ,יבחן בית הדין ,בין היתר ,האם אמצעי
המשמעת המוטלים יוצרים הרתעה מספקת בקרב עובדי המדינה .כן יבחן
האם די באמצעי המשמעת האמורים כדי להשיב על כנו את אמון הציבור
במערכת השירות הציבורי ,המהווה אף הוא תנאי הכרחי לתפקודו של
השירות .בבוא בית הדין לגזור דינו של נאשם בעבירה משמעתית אין הוא
מתייחס לאמצעי המשמעת כאל עונש גרידא ,שכן עליו לבחון מהו האמצעי
ההולם את התכליות האמורות של הדין המשמעתי".

(5

על תפקידם ההרתעתי של אמצעי המשמעת חזר בבית המשפט העליון בעש"מ
 ,7113/02מדינת ישראל נגד שחר לוי שניתן בתאריך :1.5.03
"כידוע ,אמצעי המשמעת נועדו להרתיע מפני ביצוע מעשים שיש בהם כדי
לפגוע בטוהר המידות בשירות המדינה ,בתפקודו התקין ובאמון הציבור בו.
ככל שהמעשים בהם הורשע הנאשם חמורים יותר ,וככל שדרגתו בשירות
המדינה בכירה יותר ,כך מתחזק הצורך להעביר מסר ברור וחד המוקיע את
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מעשיו ,על מנת לשרש תופעות פסולות בשירות המדינה ולמנוע את הישנותן
בעתיד".
בית המשפט העליון בעש"מ  5626/05בעניין רחל אוחנה הבליט את ליבת תפקידם
של אמצעי המשמעת:
"עיקר תכליתו של דין המשמעת הינו להגן על תפקודו התקין של השירות
הציבורי ולשמור על תדמיתו בעיני הציבור )עש"מ  7113/02מדינת ישראל נגד
שחר לוי ,פד"י נז) .817 (3עש"מ  1928/00מדינת ישראל נגד עמוס ברוכין,
פד"י נד) .703 ,694 (3עש"מ  8160/04מדינת ישראל נגד בן סימון ,דינים עליון
ע"א.(733 ,
שתי תכליות אלה קשורות קשר אמיץ ביניהן ,שהרי השמירה על אמון הציבור
בשירות הציבורי מותנית ,בין היתר ,בתפקוד התקין וההוגן של עובדיו,
וסטייה מנורמות מחייבות של ביצוע תקין של התפקיד סופה שתביא לפגיעה
ברמתו של השירות הציבורי ולפגיעה ביחסו של הציבור לשירות זה".
)שם בעמ' .(4
ובפסק דין נוסף נפסק באותו הקשר:
"תפקידו של הדין המשמעתי הוא לא רק להעניש את העובד שסרח ,אלא גם
לשמש מסר לציבור עובדי המדינה כולו בדבר נורמות ההתנהגות המתחייבת
ממשרתי הציבור וחובות האתיקה החלות עליהם בביצוע תפקידם .חובות אלה
חלות על כלל עובדי המדינה .אולם ישנם תפקידים שבהם להפרת הנורמה
המשמעתית נודע מישנה חומרה בשל המעמד המיוחד של בעל התפקיד
בשירות המדינה .כזה הוא תפקיד המורה והמחנך ,המופקד מטעם המדינה על
חינוך הדור הצעיר .עובד ההוראה אינו עובד מדינה מן השורה .הוא דמות
שהתנהגותה ורמתה המוסרית משמשת אמת מידה ודוגמא לציבור התלמידים
המתחנכים לאורה".
(6

ואולם תפקיד המרתיע של אמצעי המשמעת אינו חזות הכל ,לאחרונה ריכך בית
משפט העליון את גישתו האמורה .וקבע כי תכלית זו ,צריכה להיבחן גם בהתחשב
בנסיבותיו האישיות של כל נאשם ונאשם.
בית המשפט העליון בעש"מ  6737/02בעניין נחום זקן פסק:
"התיק יוחזר לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה ,על מנת שבית הדין
ישמע טיעונים ,ואולי אף ראיות ,לעניין העונש ,יתן דעתו למכלול נסיבות
המעשה לחומרא ולקולא ולנסיבותיו האישיות של המשיב ,ובהתאם לכך יקבע
את אמצעי המשמעת שיוטלו עליו".
ובפסק דין מאוחר יותר חזר בית המשפט העליון על גישתו האמורה:
"עם זאת ,אל מול ולצד שיקולים משמעותיים ומכריעים אלה ,מצווים אנו
לבחון כל מקרה לגופו על פי נסיבותיו המיוחדות )ראו עש"מ  10250/01מוכתרי
נגד נציבות שירות המדינה )לא פורסם(.
החזקה בדבר הצורך בענישה ומחמירה יכולה להיחלש נוכח נסיבות מיוחדות
של המקרה או של העומד לדין".
)עש"מ  10566/02מדינת ישראל נגד טוביה גרינבוים ,שניתן בתאריך ,23.3.03
וכן את עש"מ  5271/03בעניין חבצלת סדיקוב שניתן בתאריך  10.9.03ובעש"מ
 1934/03בעניין דמאן פלאח שניתן ב 18.11.03 -וכן עיין בעש"מ  6920/03בעניין
ד"ר אברהם כהן שניתן ב 16.2.04 -ועש"מ  10006/04בעניין ואיל חיג'אזי שניתן
ב 15.3.05 -ועש"מ  3446/05בעניין נאיל דראושה שניתן בתאריך .(28.6.05
ובעש"מ  4193/06משה חי כהן נפסק:
"עם זאת ,כבכל הליך ענישה ,פלילי או משמעתי ,נדרשת מידתיות ראויה
והתחשבות מאוזנת לא רק באופי העבירה שבוצעה וחומרתה ,אלא גם
בנסיבותיו האישיות של הנאשם ובמכלול היסודות הפועלים לקולא בעניינו".
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)ניתן בתאריך  ,9.10.06ראה גם את אשר נפסק בנדון בעש"מ  7653/05בעניין
ירדנה שרתוק שניתן ב.(29.1.07 -
(7

ולגבי תורת האיזונים שבין הנסיבות האישיות בדין המשמעתי לעומת ההליך הפלילי
ומשקלם היחסי של אלה לנוכח תכליתו של הדין המשמעתי ,נפסק לאחרונה ע"י בית
המשפט העליון:
"אולם ,גם אם משקל נסיבותיו האישיות של הנאשם פחות בדין המשמעתי
בהשוואה להליך הפלילי ,אין להתעלם מהן כליל .מן הדין כי יתקיים יחס
מאוזן ,מידתי וראוי בין חומרת עבירת המשמעת שנעברה לבין נסיבותיו
האישיות של המערער ,ולבין חומרת אמצעי המשמעת הראויים על רקע
תכליות הדין המשמעתי .מידת חומרתם של אמצעי המשמעת הננקטים כנגד
עובד ציבור שהורשע ,חייבת לעמוד על מידה שאינה עולה על הנדרש לצורך
הגשמת תכליותיו הציבוריות של הדין המשמעתי )ער"מ  8372/05גבריאלוב נ'
עיריית ת"א ,פסקה  .6פרשת ברוכין ,בעמ'  .694עש"מ  5271/03סדיקוב נ'
מדינת ישראל) .פדאור )לא פורסם(  ,(728 (5) 03עמוד  .2ועש"מ  7641/98נוימן
נ' מדינת ישראל )פדאור )לא פורסם(  ,(192 (8) 99עמוד ".(4
)עש"מ  11976/05חליל רוחי נ' מדינת ישראל ,ניתן בתאריך  ,11.4.07שם
בפסקה .(23
ולגבי תורת המידתיות נפסק לאחרונה בעש"מ  5917/07נביל גרה נגד נציבות שירות
המדינה שניתן ביום -:19.8.07
"מידתיות אמצעי המשמעת הננקטים נגזרת בנסיבותיו המיוחסות של
המקרה ,מעוצמת חומרתה של העבירה ,וממשקל הנסיבות האישיות לנאשם.
בשקלול הערכים הרלבנטיים ,יש להגיע לנקודת איזון עונשית ראויה אשר
תשלב בין האינטרס הציבורי ביישום ראוי של נורמות המשמעת בשירות
הציבורי ,בד בבד עם דאגה לגורלו של הפרט באופן שהענישה תהיה מידתית
ותהיה תואמת את מכלול האינטרסים הראויים לאיזון".
)ראה גם את אשר נפסק זה בעש"מ  227/07בעניין יוסף אסדן שניתן ב-
.(11.11.07

ג .על הנסיבות האישיות
 (1הנאשם בן  ,49אדם נורמטיבי ,משכיל ,ללא עבר פלילי או משמעתי קודם ,וההליך
שבפנינו זה לו כישלונו הראשון .מועסק משרד החוץ  23שנים.
(2

למדנו מעדי האופי שהעידו בפנינו ,מאסופת המסמכים שהגישה ההגנה ומדברי
הנאשם כי ,שירותו היה רצוף הישגים ותרומה איכותית.
וכבר נפסק על תרומה ממשית מפיו של כב' השופט חשין:
"לו היה המערער עובד בשירות המדינה שנים ארוכות לאחר כל אותן שנים
היה נתפס בכף שמי שעשה מעשה של מעילה באמון ,אפשר אמרתי רוח שטות
נכנסה בו באדם ועשה מעשה שעשה .אדם שכך שירת את המדינה בנאמנות
שנים רבות אפשר אין זה ראוי כי תקופח פרנסתו במחי-יד"...
)עש"מ  1827/02אברהם ספיר נגד מדינת ישראל ,פורסם בדינים עליון כרך סא
.(268

(3

הנאשם נשוי ,אב ל 4-ילדים קטינים ,רעייתו מועסקת במשרד החוץ.
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ד .לשאלת כיבודם של הסדרי טיעון
הצדדים הגיעו ביניהם ,כאמור ,להסדר טיעון חלקי שרכיביו כללו הודאה בכתב התובענה
ורכיבי המשמעת המוסכמים על הצדדים של :נזיפה חמורה ,הפקעת משכורת קובעת,
ואולם נחלקה עמדתם בנוגע לרכיב של פסילה למילוי תפקידים מסוימים.
לעניין כיבודם של הסדרי טיעון ,קיימת מגמה ליתן להם תוקף ברוח פסיקתו של בית
המשפט העליון בעש"מ  4592/97בעניין אליהו סבג ,בו נפסק כי:
"לעיתים קרובות יש עניין בעריכת הסדר טיעון ,ולפיכך יש גם בדרך כלל עניין
לציבור בקיום הסדר טיעון .לכן ,אין זה ראוי שבית הדין יסטה מהסדר טיעון אלא
אם יש לכך טעם טוב לסטות מהסדר הטיעון ,אם אמצעי המשמעת סוטים במידה
משמעותית מן האמצעים הראויים בנסיבות המקרה ,או אם הם בלתי סבירים
באופן בולט ,עד שהעניין הציבורי הדרוש לסטות מן ההסדר גובר על העניין
הציבורי בקיום הסדרי טיעון".
ביטוי מובהק לכך ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק דין ע.פ ,1958/98 .פלוני נגד מדינת
ישראל .על המדוכה ישבו תשעה שופטים ,ובפסק דין זה נקבעה ההלכה לעניין שיקול
דעתו של בית המשפט בשאלת כיבודם של הסדרי טיעון:
"המסקנה היא כי שיקול המפר במידה משמעותית את האיזון הראוי בין שיקולי
הענישה הרלוונטיים ,באופן שנוצר יחס בלתי הולם בין ההקלה הניתנת לנאשם
לבין האינטרס הציבורי ,יהיה בו כדי לפסול את הסדר הטיעון בשל טעותה של
התביעה וזאת גם אם מניעיה כשרים הם".
)שם פסיקה  ,18עמ' .(14
כן קבע בית המשפט בפסיקה  24בעמ'  ,19שכותרתה "סיכומם של דברים" כי:
"בהיעדר פגם או פסול בהודיה שניתנה במסגרת הסדר טיעון ,ירשיע בית המשפט
את הנאשם על פי הודייתו ויגזור את עונשו .בהתקיים איזון ראוי בין האינטרס
הציבורי הפרטני והאינטרס הציבורי הרחב שהתביעה מייצגת מצד אחד ,לבין
טובת ההנאה שנתנה לנאשם מצד אחד ,יכבד בית המשפט את הסדר הטיעון .בית
המשפט ישווה לנגד עיניו ,בין היתר ,את המגמה העקרונית לעידוד הסדרי טיעון.
בנסיבות שבהן יראה לדחות את הסדר הטיעון ,יגזור בית המשפט עונש שהיה גוזר
אילו היה בא לפניו הסדר טיעון שקול ומאוזן .מן הראוי הוא שגם לאחר דחיית
הסדר טיעון ,כך שהעונש אשר יטיל לא יחרוג במידה קיצונית ובלתי
פרופורציונלית מהעונש שעליו הסכימו הצדדים".
)ראה גם את עש"מ  11128/04בעניין אברהם טאפירו(.
לפני כשנה ביהמ"ש העליון ביטל רכיב מאמצעי המשמעת שהוטלו על נאשם – פסילה
לשירות המדינה ,שהוטל על ידי בית הדין ,שלא נמנה עם אמצעי המשמעת שעליו הסכימו
הצדדים במסגרתו של הסדר טיעון ,והמדינה נתנה הסכמתה לביטולו של רכיב זה בהליך
הערעור –
"המדינה מסכימה לקבלת הערעור נוכח חריגת בית הדין מהסדר הטיעון .הסכמה
זו הינה בדין ,משאין בנסיבות עניין זה טעמים מיוחדים וכבדי משקל המצדיקים
את החריגה האמורה".
)עש"מ  6241/06בעניין בנימין נגר נגד נש"מ ,ניתן ביום י"ח בחשוון התשס"ז,
.(9.11.2006
 . 10למידתם של אמצעי המשמעת
א .הסדר טיעון ברכיביו המוסכמים
 (1לאחר שבית הדין עיין בטיעוני הצדדים ובמקבץ השיקולים ,אותם פרסנו לעיל ,הגענו
לכלל מסקנה כי ,הסדר הטיעון ברכיביו המוסכמים הינו הסדר ראוי וסביר ,שקיימת
הצדקה ליתן לו תוקף.
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(2

לאחר שנתנו תוקף להסדר הטיעון באותם רכיבים מוסכמים ,אנו מטילים על
הנאשם אמצעי משמעת של:
א( נזיפה חמורה – כמסר נורמטיבי מטעמו של בית הדין ,המופנה במישרין לנאשם
והמצביע כי ,נפל פסול חמור במעשיו כלפי עובדת כפיפה לו במקום עבודתו ,תוך
פגיעה בשלוות רוחה.

ב( הפקעת משכורת קובעת – שתנוכה מהנאשם ב 6-תשלומים שווים ורצופים.
ב .לגבי הרכיב שבמחלוקת
 (1בית הדין שקל בכובד ראש את המחלוקת בין הצדדים לגבי רכיב הפסילה של
הנאשם ממילוי תפקיד של שגריר או תפקיד ניהולי אחר ,ואת משכה של הפסילה.
 (2בסופו של עיון ושיקול הגענו לכלל מסקנה כי ,לנוכח דפוס התנהגותו של הנאשם ,כפי
שנפסקה על ידנו ,ותפקידו הבכיר ,לא ראינו מנוס מפסילתו של הנאשם למילוי
תפקיד כאמור לתקופה קצובה .אם לא היינו עושים כן ,היינו חוטאים לתכליתם של
דיני המשמעת ,ברוח פסיקתו של בית המשפט העליון בעש"מ  ,3446/05בעניין נאיל
דראוושה.
 (3לגבי משכה של הפסילה ,בית הדין עשה את האיזון הראוי בין פני מעשיו בהם הורשע
על ידנו ,לבין נסיבותיו האישיות ,לרבות תרומתו האיכותית ורבת השנים לשירות
הציבורי ,וגם על בסיסה של התרשמותנו כי ,הנאשם הפנים עמוקות את הפסול
שהיה כרוך במעשיו ומצר עליהם.
 (4ונעיר כי ,גם לקראת קבלת החלטתנו עיינו בבג"צ  5562/07ובג"צ  5864/07בעניין
פסילת מינויו של תנ"צ ניסן שחם לתפקיד סגן מפקד מחוז ירושלים .אולם ,עדיין
סבורים אנו חרף גישת ההגנה בנדון ,כי קיים שוני בין מעשיו של אותו קצין משטרה,
גם אם היה בהם פוטנציאל אפשרי של פגיעה באחר בשל ביטוי לא ראוי ומוקצן
לעברו מי שהיה כפוף לו בסדר הכוחות ,עדיין מעשיו של הנאשם היו כולם בתחום
מעשה של הטרדה ופגיעה בשלוות הנפש של המתלוננת.
 (5בסופו של עיון ושיקול החלטנו לקצוב את משך פסילתו של הנאשם למלא תפקיד של
שגריר או תפקיד ניהולי במשרד החוץ ,לאחר שהועבר מתפקידו כראש חטיבת
ההדרכה ,לפרק זמן של שנה וחצי מיום גזר הדין – .מתוך הערכה שפרק זמן קצוב
זה לא ישים קץ למילוי תפקידים בכירים בעתיד ,במסלול שירותו של הנאשם
במשרד החוץ .וכי ניתן בהווה למצוא לנאשם תפקיד בר תרומה לשירות הציבורי
במגבלות פסיקתנו.
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סוף דבר
 . 11לנוכח כל המקובץ ,אנו מטילים על הנאשם אמצעי משמעת של:
א .נזיפה חמורה
ב .הפקעת משכורת קובעת
ג .פסילה לאחר העברה למילוי תפקיד – של שגריר או תפקיד ניהולי אחר ,לפרק זמן של
שנה וחצי מיום גזר הדין.
גזר הדין ניתן ביום ב' בטבת התשס"ח –  ,11.12.2007שלא בנוכחות הצדדים ,להם הוא יועבר
באחת מדרכי המסירה המקובלות.
זכות ערעור לבית המשפט העליון ,לגבי רכיב הפסילה ,מסורה לצדדים לפי הוראותיו של סעיף
)43א( לחוק ,תוך  30יום מהגיע גזר הדין לידיהם.

)(-
_______________
עו"ד יוסף תלרז
אב בית הדין למשמעת
יו"ר

)(-
________________
עו"ד אפרת נאות מרקוביץ

)(-
________________
ד"ר רון לובל

חברת בית הדין

חבר בית הדין
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 .8בד"מ  – 161/02הטרדה מינית מילולית
תמצית פסק הדין
בהכרעת דין מפורטת הרשיע בית הדין את הנאשם ,שהועסק עד למועד פרישתו משירות המדינה,
במשרד הבריאות ,כמנהל באגף הרישוי ,בעבירות לפי סעיף  (2)17ו (3)-לחוק המשמעת.
אישום ראשון – במהלך ביקור שיגרתי ,במסגרת העבודה ,התלוותה אל הנאשם מזכירתו והוא
פנה אליה באמירות בעלות גוון מיני.
אישום שני – במהלך תקופת עבודתה הנאשם העיר למתלוננת אחרת שהייתה כפופה לנאשם,
הערות מיניות הנוגעות לה ולחברה לחיים.
אישום שלישי – הנאשם נהג לחקור עובדת ,אשר הייתה תחת פיקוחו ,על חיי המין שלה.
בגזר הדין בית הדין ציין את חומרתם של עבירות של הטרדה מינית .ברם ,בית הדין ,בהתחשב
בגילו של הנאשם ,בהיותו גימלאי ,תרומתו לשירות המדינה ועינוי הדין אשר עבר ,הטיל על
הנאשם את אמצעי המשמעת של נזיפה חמורה.
ניתן ביום כ"ה בתשרי התשס"ח – .7.10.2007
ההרכב :עו"ד ניצה אדן-ביוביץ ,מ"מ אב בית הדין
מר ניסים בן שיטרית
מר מייק לוין
ב"כ הנציבות :עו"ד יפית כנעני  /עו"ד שרונה גדה
ב"כ הנאשם :עו"ד בועז גוטמן
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-

יו"ר
חבר בית הדין
חבר בית הדין

כ' באייר התשס"ז
 8במאי 2007
בד2007-623 .
בד"מ 161/02
בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
בפני :

עו"ד ניצה אדן-ביוביץ – מ"מ אב בית הדין
מר ניסים בן שטרית
מר מייק לוין

התובעת:

עו"ד שרונה גדה

-

יו"ר
חבר
חבר

הנאשם:
ב"כ הנאשם:

עו"ד בועז גוטמן

הכרעת – דין
ההליך והתובענה
 .1בתאריך  18.9.02הוגשה תובענה נגד הנאשם ,שהועסק במשרד הבריאות ,כמנהל באגף לרישוי
מוסדות מינהל הרפואה עד לפרישתו משירות המדינה ביום .1.4.03
כתב התובענה מייחס לנאשם עבירות לפי סעיף  (3) ,(2)17ו (4)-לחוק שירות המדינה )משמעת(,
התשכ"ג – ) 1963להלן – החוק(.
 .2ואלה האישומים:
אישום ראשון
המתלוננת ,ח.ל ,ילידת שנת  ,1972שימשה החל מחודש מרץ  2000ועד לדצמבר ,2001
כמזכירתו של הנאשם והיתה כפופה אליו.
 −בחודש אפריל  2000לערך ,ביקש הנאשם מהמתלוננת להתלוות אליו לביקור בחברת
אמבולנסים במרכז הארץ וזאת למרות העובדה ,שביקורים כאלה לא הוגדרו כחלק מתפקידה
של המתלוננת.
המתלוננת נענתה לבקשת הנאשם והצטרפה עימו לביקור .לאחר סיום הביקור בשעה שהיו
השניים בדרכם לרכבו של הנאשם אמר האחרון למתלוננת "כולם מסתכלים עם איזה בחורה
יפה אני נמצא למרות שלא הייתי מתנגד".
לאחר שהשניים הגיעו לתחנת האוטובוס בו היתה המתלוננת אמורה לקחת את האוטובוס
לירושלים ,אמר לה הנאשם כי' הוא יחכה איתה ברכב עד שיגיע האוטובוס.
בדקות ההמתנה שאל הנאשם את המתלוננת" :יש לך יחסים מחוץ לנישואין ,יש לך מאהב"?
המתלוננת שהיתה בהלם והחלה לרעוד מרוב לחץ וכעס אמה לו" :סליחה"? אז אמר לה
הנאשם" :את באה להגיד לי שאת לא עושה כלום מחוץ לנישואין ,חוץ מבעלך? אל תהיי
תמימה גם לבעלך כנראה יש סטוצים" .אז השיבה לו המתלוננת" :סליחה ,אני מכבדת את
עצמי וקודם כל את בעלי".
הנאשם לא הרפה מהמתלוננת והמשיך ושאל אותה "מה ,כשהיית רווקה ,חיילת ,כמה חברים
היו לך ,עם כמה שכבת ,מה עשית איתם?" בשלב זה הגיע האוטובוס לו חיכתה המתלוננת,
היא יצאה מרכב הנאשם ועלתה לאוטובוס.
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 −בתקופה הרלוונטית לתובענה זו ,במועדים שאינם ידועים במדויק לתביעה ,לאחר המועד
האמור שלעיל ,כשהיה הנאשם מתקשר למשרד ומוודא שהמתלוננת נמצאת לבד היה שואל
אותה" :תגידי לי האם יש לך אהבה"? המתלוננת היתה מתעלמת ועוברת לדבר עם הנאשם על
נושאי עבודה .אז היה הנאשם אומר לה" :את מסתורית ,הכל אצלך בשקט" ופעם אף כינה
אותה "נחש".
בתקופה הרלוונטית לתובענה זו ,במועדים שאינם ידועים במדויק למאשימה ,כשהנאשם ידע
כי בעלה של המתלוננת נמצא בנסיעות מחוץ לבית הוא היה אומר למתלוננת בשעה שהיה
איתה לבד "אז מה את בטח חוגגת כשבעלך לא פה".
 −בתקופה הרלוונטית לתובענה זו ,במועדים שאינם ידועים במדויק לתביעה ,אמר הנאשם
למתלוננת בטלפון" :זה לא מספיק שיש לך את הגב של בעלך ,את צריכה גם גב מהצד".
במועד אחר כשהבין הנאשם שהמתלוננת הולכת לרופא אורטופד אצלו היא מתעמלת אמר
לה" :תגידי מה את צריכה מאמן וחוץ מזה מה את עושה איתו?".
התביעה מייחסת לנאשם הפרתם של סעיפים )3א())3 ,(4א())(6ג( ו 4-לחוק למניעת הטרדה
מינית ,התשנ"ח –  ,1998כמו כן ,הנאשם הפר את פיסקה  43.421ב ,(4.ב.ב( לתקשי"ר והתנהג
התנהגות שאינה הולמת עובד מדינה.
אישום שני
המתלוננת ל.ק ,ילידת שנת  ,1978שימשה עד תחילת שנת  1999לערך ,למשך כשנה ,כמזכירתו
של הנאשם.
לאורך המועדים הרלוונטים לאישום זה הנאשם נהג לשאול את המתלוננת שאלות על חיי
המין שלה כגון" :מה עשית אתמול בלילה?" וכן "שכבת אתמול בלילה עם החבר שלך?"
התביעה סבורה ,שהנאשם הפר את סעיפים )3א())3 ,(4א())(6ג( ו 4-לחוק למניעת הטרדה
מינית ,התשנ"ח –  ,1998כמו כן ,הנאשם הפר את פיסקה  43.421ב ,(4.ב.ב( לתקשי"ר והתנהג
התנהגות שאינה הולמת עובד מדינה.
אישום שלישי
במועד הרלוונטי לאישום זה הנאשם שימש כאחראי על נושא פיקוח מכשיר רפואי .המתלוננת.
ס.א .ילידת שנת  ,1970עבדה תחת פיקוחו של הנאשם ועסקה בנושא המחשוב ,הנפקת
רשיונות ודו"חות בנושא מכשירים רפואיים.
במועדים שונים שאינם ידועים במדויק לתביעה ,בשנת  1997לערך או בסמוך לכך ,הנאשם נהג
לחקור את המתלוננת אודות יחסיה עם בעלה ,לשאול אותה האם הוא מגיע כל יום הביתה
בשל העובדה שהוא איש קבע וכן שאל אותה בהקשר זה" :מה את עושה בלילות כשאיציק לא
מגיע הביתה?"
כמו כן ,הנאשם נהג לשאול את המתלוננת" :יש לך מישהו מהצד?" וכן היה שואל אותה איך
זה שאין לה רומנים מהצד .וכן ,היה שואל את המתלוננת עם מי היא מדברת בטלפון והאם זה
שהיא מדברת איתו הוא מאהב שלה.
התביעה סבורה ,שבהתנהגותו הנאשם הפר את פיסקה  43.422לתקשי"ר ,בנוסחה אז.
.3

תגובת הנאשם לכתב התובענה
הנאשם כפר בכל האישומים המיוחסים לו בכתב התובענה.
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.4

פרשת התביעה
לענין האישום הראשון
 (1גב' ל.ח – .המתלוננת
המתלוננת ,אשה נשואה ואם לשלושה ילדים ,החלה לעבוד באגף לרישוי מוסדות
ומכשירים רפואיים במרץ  ,2000כמזכירתו של הנאשם ,הממונה הישיר שלה.
עוד בראיון העבודה הנאשם חזר מספר פעמים וציין למתלוננת ,שלא תתקרב ותדבר עם
עובדות במשרד ואף ציין את שמותן.
)בפרוטוקול עמ'  ,3שורות .(17 – 9
תפקידה של המתלוננת ביחידה היה הדפסות ותיוקים בנושא אמבולנסים) .בפרוטוקול
עמ'  ,3שורה .(24
המתלוננת העידה בבית הדין ,כי ביום שהחלה את עבודתה במשרד ,הכירה את ד"ר יורם
לוטן ,שאמר לה שהוא מקווה שתחזיק מעמד בעבודה .או אז המתלוננת הבינה "שזה
היסטוריה של הרבה בנות שהן עזבו שם".
 −על הביקור בחברת אמבולנסים ,נשוא האישום ,המתלוננת העידה ,ששבועיים או שלושה
שבועות לאחר תחילת עבודתה ,הנאשם ביקש ממנה שתתלווה אליו לביקור בחברת
אמבולנסים "כדי שאכנס לעבודה הזאת".
)בפרוטוקול עמ'  ,3שורות .(37 – 21
לפני נסיעתה גב' ס.א ,.שעבדה עם ד"ר יורם לוטן ,אמרה למתלוננת:
"ל .תיזהרי ולא היינו חברות היא פשוט דאגה ואמרה :תיזהרי שהוא )הנאשם –
נ.א.ב( לא יתקרב ויגע בך".
)בפרוטוקול עמ'  ,3שורות .(28 – 26
המתלוננת החליטה להצטרף לנאשם לנסיעה ,למרות שדברי ס.א .הפליאו אותה אך,
"אמרתי שאני אדע איך לשמור על עצמי" וגם סיפרה על כך ,לבעלה.
על שאירע לאחר הביקור בחברת האמבולנסים ,העידה המתלוננת כדלקמן:
"זה היה ביקור קצר .....אמרתי שאני צריכה להיות בירושלים עד השעה ...15:00
הוא אכל משהו בפיתה ,יצאנו מהמקום הזה ,כי מיהרתי לילדים ,הוא אמר כולם
רואים עם איזה צעירה אני נמצא ואני לא הייתי מתנגד ,זה הביך אותי נכנסנו
לרכב ,ונסענו לצומת תל השומר משם אקח אוטובוס לירושלים ,עדיין לא הגיע
אוטובוס ישבנו ברכב שלו הוא אמר אני אמתין איתך ,ואז התחיל לשאול שאלות,
שאל אותי תגידי יש לך יחסים מחוץ לנישואים ,אמרתי לו סליחה ,הייתי בהלם,
 11שנה אני נשואה אף אחד לא דיבר אלי בצורה כזאת או שאל שאלות כאלה,
אמרתי אני מכבדת את עצמי וגם את בעלי ,בעלי הוא הרבה בנסיעות הוא חוקר
במכס ,ונוסע הרבה להשתלמויות ,הוא אמר לי מה את חושבת שבעלך לא הולך ,ואז
חזרתי אני מכבדת את עצמי וקודם כל את בעלי .הכוונה שלא הייתה בעלך לא הולך
מחוץ לנישואים.
...
ואז שאל כשהיית חיילת היו לך חברים ,עם כמה שכבת?"
)בפרוטוקול עמ'  ,3שורות .(50 – 32
המתלוננת הוסיפה על המצב בו הייתה נתונה:
"והתפללתי שיבוא האוטובוס ,שמחתי שבא האוטובוס ,יצאתי מהרכב שאני
בהלם ,כשעליתי לאוטובוס הרמתי טלפון לאימא שלי ולבעלי .הוצאתי את הילדים
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הגעתי הביתה ואז שאני ובעלי היינו שוב פעם לבד סיפרתי את השתלשלות
הדברים".
)בפרוטוקול עמ'  ,3שורות .(50 – 47
בעלה של המתלוננת סבר ,שעליה לספר על האירוע במשרד ולהגיש תלונה .ברם,
המתלוננת השיבה לו "כל עוד זה מילולית אני אתמודד".
)בפרוטוקול עמ'  ,4שורות .(7 – 3
בחקירתה הנגדית המתלוננת עמדה על כך ,שבחודש אפריל היתה עם הנאשם בביקור
בחברת סמי אמבולנסים ורק פעם אחת היתה בביקור בחברה זו.
)בפרוטוקול עמ'  ,30שורה  ;19עמ'  ,31שורה .(25
במוצג ת – 3/דו"ח נוכחות לחודש אפריל של המתלוננת צויין כי ,בתאריך  10בחודש נסעה
המתלוננת בתפקיד לתל-השומר .המתלוננת הדגישה שהיתה גם בביקור עם הנאשם בכפר
קאסם ב.12.7.00-
)בפרוטוקול עמ'  ,32שורות .(32 – 31
 −על התבטאויות נוספות של הנאשם כלפיה ,בהמשך עבודתה העידה:
"כל אותה תקופה שעבדתי שם היה מתקשר למשרד ומוודא שאני לבד ושהמזכירה
השניה שעובדת מולי לא נמצאת היה אומר בוקר טוב ,תגידי מה עם האהבה ,יש
אהבה? זה היה כל פעם שהיה מתקשר בטלפון הוא היה רק פעמיים בשבוע
במשרד ,היה מוודא שאני לבד ,למה דאג שאני לבד ,גם בנסיעה אמר לי מה שאנו
מדברים זה בינינו אל תספרי לוורד היא בחורה טובה אבל קנאית ,כאילו אני ילדה
קטנה שמזהירים אותי ,כמו הילדות הקטנות שמאוימות ,ככה הרגשתי ,הייתי
אומרת יש לי אהבה אחת והיא בבית אז היה אומר לא לזה התכוונתי את תמיד
מתחמקת מלענות הכל אצלך בשקט הכל בסתר ,את נחש הכל אצלך בשקט,
שהייתי עונה בתוקפנות ולא נחמדה איתו בטלפון הייתי עוברת ישר לענייני עבודה
אבל זה לא מה שהיה חשוב לו ענייני עבודה.
...
יש לי אהבה בבית וישר הייתי עוברת לנושאי עבודה ,אמרתי זאת בקשיחות ,כמובן
שהוא לא אהב את הקשיחות ,היו טלפונים ,שהיה מתקשר והיה אומר לי זה היה
כשעשיתי תיוקים בחדר אצלו היה אומר לי את צריכה גב ,אמרתי יש לי גב חזק,
והוא אמר זה לא מספיק את צריכה גם גב מהצד .בעלי היה נוסע להרבה
השתלמויות הייתי מדברת איתו בטלפון כשלא היה בירושלים ,אז פארינטה היה
אומר אז מה את בטח חוגגת ,והייתי עושה מבט כועס ,והוא היה אומר אצלך הכל
בשקט ,אני חייבת לציין שכל אמירה היה שהייתי מטלפנת לבעלי ומעדכנת אותו".
)בפרוטוקול עמ'  ,4שורות .(23 – 7
ועוד:
"הוא מצפה ממזכירה שלו לפקידה שלו שרק תחמיא לו ,ורק תשב איתו חופשית
ותדבר איתו ,גם הרגיז אותו הטלפונים האישיים שלי שהייתי מדברת עם בעלי
הכל בשקט ,היה אומר לי נחש אצלך הכל בשקט את חושבת שאני לא יודע שיש לך
מישהו ,וזה היה חוזר כל הזמן .גם שמיכאל היה עובר במסדרון היה צועק" :הנה
החבר שלך" .חברה עברה במסדרון ואמרה בקול רם" :ל .את באה היום לאורי?"
עכשיו אורי זה רופא אורטופד ,אז שאל אותי מי זה ה"אורי" הזה הכל היה שומע,
אמרתי זה רופא להתעמלות אורטופדית ,שאל מה את עושה איתו ,גם אם בעבודה
לא הייתי עושה משהו בסדר היה אומר :מעניין מה יש לך עם ה"אורי" הזה ,בטח
הוא כל הזמן בראש שלך".
)בפרוטוקול עמ'  ,5שורות .(49 – 42
ובמיוחד המתלוננת העידה על הכפשת שמה על ידי הנאשם ,בקשר לרומן בינה לבין עובד
תחזוקה בשם מיכאל:
"יש לנו עובד תחזוקה בשם מיכאל ,מי שמבקש ממנו עזרה הוא עוזר לכולם ,ויום
אחד מיכאל בא ואומר לי ל .והיה עצבני ,אמרתי מיכאל מה קרה ,הוא אמר לי
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חוצפה מצד הבוס שלך ,שאלתי אותו מה קרה הוא עשה לך משהו ,ואמר לא ,הוא
תפס אותי אתמול בערב או שלשום ,ואמר לי תגיד נכון שיש לך משהו עם ל .נכון
שאתה שוכב איתה ,שמיכאל נשוי ויש לו שני ילדים.
מיכאל תיאר ואמר לו ל .בחורה טובה ,לא היה ולא יהיה ,פאריינטה אמר אני לא
מאמין לך ,מיכאל שם את היד בראש ויד אחרת במזוזה ואמר לא היה ולא יהיה
נשבע לך .מיכאל קיבל זאת קשה...
מיכאל התקשר אלי ביקש את הטלפון שלי מהבנות ,ואמר לי ששלום עוד פעם
נטפל אליו שאל אותו תגיד אתם יושבים בחדר שלי מה אתם עושים בחדר שלי?"
)בפרוטוקול עמ'  ,4שורות .(42 – 29
ובמשך כמה חודשים הנאשם היה צועק למתלוננת:
"הנה החבר שלך )הכוונה למיכאל – נ.א.ב( תקראי לחבר שלך שיבוא ויסדר פה".
)בפרוטוקול עמ'  ,7שורות .(8 – 7
 −על מצבה הנפשי ,המתלוננת העידה כי,
"הייתי חוזרת הביתה עצבנית ,ממורמרת מוציאה את העצבים על הילדים שאני
אימא שלא מכה ולא צועקת) ,העדה בוכה(".
גם במשרד הייתה פורצת בבכי.
)בפרוטוקול עמ'  ,4שורה .(26
"קיבלתי את זה קשה ,כי הייתי מוציאה הכל על הילדים כל תסכול שלי הייתי
מוציאה על הילדים ,בעלי ניסה לחזק אותי למרות שזה קצת שבר אותו ,ואני
מאמינה אם היה לי בעל אחר הייתי מגיעה לגירושים .גם מיכאל פחד באותה
תקופה פחד שיגיע לאשתו ,אפילו בעלי התנדב לדבר עם אשתו ,בסך הכל זה בחור
שעובד במשרד ותו לא ,לא שהייתי מדברת איתו מחוץ למשרד ומעבר למשרד ,הוא
בחור טוב ,הרגשתי שהיה יכול להיות לי חורבן בית".
)בפרוטוקול עמ'  ,4שורות .(47-42
המתלוננת ציינה ,שסיפרה לאמה ,לבעלה ולחברה לעבודה חגית על התנהגותו של הנאשם
כלפיה.
)בפרוטוקול עמ'  4שורות  ,27-26עמוד  5שורה .(32
לאחר המקרה המדובר היתה המתלוננת מתחמקת מלנסוע לביקורי שטח עם הנאשם.
)בפרוטוקול עמ'  ,5שורה .(30
המתלוננת העידה כי ,במשך כשלושה חודשים כמעט בכל יום ,בדרך כלל בשעות הערב,
הנאשם נהג להתקשר אליה לביתה ,ולא בענייני עבודה.
)בפרוטוקול עמ'  ,6שורות .(46-29
המתלוננת סיפרה כי ,היתה מתחמקת מהטלפונים הללו "הייתי נוהגת בקשיחות רבה,
שזה היה כבר מעצבן אותי ,היה טורק טלפונים וקשוח איתי בענייני עבודה ,לי יש בעיה
אני לא נוהגת לצעוק ומטבעי אני גם ביישנית".
)בפרוטוקול עמ'  ,7שורות .(5-4
"שהיה מדבר איתי מה עם אהבה והכל אצלך בשקט ,ישר הייתי עוברת לענייני
עבודה בצורה קשוחה שיבין רק בענייני עבודה ,לזה אני מתכוונת שלא דיברתי יפה".
)בפרוטוקול עמ'  ,9שורות .(43-42
−

ועל נסיבות עזיבתה את המשרד העידה:
במשך תקופה ממושכת ד"ר לוטן ביקש מהמתלוננת לסייע למזכירתו בתיוק מסמכים.
המתלוננת סירבה ואף הנאשם "עשה מלחמות שאני לא אתייק".
)בפרוטוקול עמ'  ,7שורות .(31-30
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לעיתים בתקופת לחץ ,כשנתבקשה המתלוננת ,היתה מדפיסה עבור ד"ר לוטן כשעתיים-שלוש
שעות "תמיד הייתי נענית והייתי עובדת איתו".
)בפרוטוקול עמ'  ,7שורות .(25-22
אולם ,בסוף נובמבר  2001בשל חוסר היענותה של המתלוננת לנאשם הוא החל להתנכל לה,
בכך שהסכים שהיא תעבוד עם מזכירתו של ד"ר לוטן פעמיים בשבוע בתיוקים.
"ראיתי בזאת הרעת עבודה".
)פרוטוקול עמ'  ,7שורות .(14-12
ובנוסף ,לאחר שהנאשם הכפיש את שמה אודות רומן ,כביכול ,שהיא מנהלת עם עובד
במשרד ,המתלוננת העידה כי "נשברה" והודיעה לד"ר לוטן שהיא מבקשת לעזוב את מקום
עבודתה.
"התקשרתי ללוטן שהייתי בחופשה אמרתי לו שהחלטתי שאני לא רוצה לעבוד ,לפטר
אותי ,הוא שאל אותי למה ,אמרתי לו תשמע עד עכשיו הוטרדתי מהמילים שלו
)הכוונה – לנאשם – נ.א.ב( וזה הגיע להכפשה ,וקשה לי עם זה ,אני לא יכולה להתמודד
עם זה יותר ,תפטר אותי.
הוא אמר לי עכשיו אני מבין למה הוא הסכים שתעבדי פעמיים בשבוע עם סיגל ,הוא
אמר לי שהרבה בנות חשבו להתלונן אבל לא עשו את זה וזה כי אמרתי לו שאני רוצה
להתלונן ,התקשר אלי שוב לוטן אחרי יומיים ,ואמר לי ל .איך אני אפטר אותך אני לא
יכול להגיד שאת עובדת לא טובה את עובדת טובה ,איזה סיבה אני אגיד ,הוא שאל אם
את מוכנה לעבוד חצי משרה עם סיגל ,ניסה לבוא לקראתי ,שאלתי איפה אני אשב,
אמר לי באותו מקום אמרתי לו שאני לא מוכנה לשבת שם".
)בפרוטוקול עמ'  ,4שורות  ;50 - 47עמ'  ,5שורות .(6-2
המתלוננת לא זכרה בעדותה אם ד"ר לוטן איים עליה בפיטורים ,אם לא תעשה את
המשימות שהטיל עליה.
)בפרוטוקול עמ'  ,36שורה .(9
בסופם של דברים ,לאור בקשתה המתלוננת קיבלה מכתב פיטורים ,בדצמבר  .2001לאחר
ימים מיום עזיבתה פנה אליה ד"ר יהודה ברוך ,ראש מינהל רפואה וביקש ממנה לפנות
לממונה על מעמד האישה במשרד כי" ,זה חמור זה הטרדה".
)בפרוטוקול עמ'  ,5שורות .(22-11
המתלוננת הכחישה שתלונתה נגד הנאשם מנעה את פיטוריה.
)בפרוטוקול עמ'  ,19שורות .(34-33
המתלוננת ביקשה מכתב פיטורים מד"ר לוטן "כדי שאוכל לקבל דמי אבטלה".
)בפרוטוקול עמ'  ,34שורות .(23-26
לאחר שהמתלוננת נפגשה בינואר  2002עם הממונה על מעמד האישה ,גב' ברכה אנגלהרד
היא הושבה לעבודה אצל ד"ר יהודה ברוך.
)בפרוטוקול עמ'  ,6שורות .(16-9
-

בחקירתה הנגדית ציינה המתלוננת ,שנסעה ליום גיבוש מחלקה עם הנאשם וגב' בן אלישע,
לחוף הים" ,בשביל לשמור על יחסי עובד מעביד תקינים".
)בפרוטוקול עמ'  ,16שורות .(26-24
וכן ,לאחר בקשות של הנאשם וגב' בן אלישע לקחה אותם המתלוננת לראות את דירתה בהר-
חומה.
)בפרוטוקול עמ'  ,16שורות .(38-37
ועוד ,המתלוננת נסעה לבית חולים בו אושפז הנאשם ,להביא לו חומר עבודה ואישרה שאף
הביאה לו תשורה ,כי כך נהוג לגבי אדם חולה.
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)בפרוטוקול עמ'  ,16שורות .(43-40
כן ,המתלוננת היתה בסיור לימודי של המשרד באילת באפריל  .2001למתלוננת הוצגו תמונות
– מוצג נ-2/נ 3/בהן נראית המתלוננת ,הנאשם ,גב' בן אלישע ועוד עובדים.
המתלוננת הכחישה כי היא "נתלית" על הנאשם .לפי התמונה ידה מונחת על כתפו של
הנאשם מצד אחד ועל כתפה של גב' בן אלישע מצד שני.
)בפרוטוקול עמ'  ,28שורות .(9-1
המתלוננת ציינה שלא חששה להצטלם עם הנאשם כי "הייתי בחברה של הרבה אנשים".
)בפרוטוקול עמ'  ,29שורה .(7
"אמא שלי היתה בטיול"...
זה היה טיול הצטלמנו כולם ביחד ,בפורום של המשרד של כולם .דאגתי ליחסים בין עובד
למעביד .דאגתי ליחסים טובים במחלקה".
)בפרוטוקול עמ'  ,35שורות .(42-32
"הכל היה בשביל התמונה..
אני בחוץ לא הראיתי כלום ,אף אחד לא יודע מה אני עוברת .יש כאלה שקלטו ,מי שמכיר
אותי קלט".
)בפרוטוקול עמ'  ,77שורות .(43-40
 (2מר יוני חמץ – בעלה של המתלוננת.
על האירוע ביום  10.4.00העיד העד כי ,מאחר ואשתו הוזהרה מפני הנאשם הוא התקשר אליה
כמה פעמים במהלך הביקור ודאג לשלומה "לראות שהכל בסדר".
)בפרוטוקול עמ'  ,80שורות .(49 – 45
מיד לאחר האירוע המתלוננת התקשרה אליו "היא החלה מיד לדבר איתי ונשמעה מבוהלת
ונרגשת".
)בפרוטוקול עמ'  ,80שורות .(50 – 49
וכך ,סיפרה לו המתלוננת:
"הוא אומר לה "תראי איך מסתכלים עלי כי עם איזה חתיכה צעירה אני מסתובב
למרות שלא הייתי מתנגד" .אז הוא לקח אותה אח"כ הם יצאו והוא הקפיץ אותה
לתחנת האוטובוס בתל השומר לכיוון ירושלים ,ואמר לה "תגידי ל ,.יש לך יחסים
מחוץ לנישואים ,אל תהיי תמימה ,את באה להגיד לי שלבעלך אין? ,היום יש לכולם
מאהבים וכמה שזה טוב".
ל .סיפרה לי שהיא היתה מאוד נבוכה והמומה ,היא שמה את ידה על ידית הדלת ואז
הוא המשיך לשאול אותה "תגידי ,כשהיית חיילת עם כמה קיימת יחסים וכמה חברים
היו לך" .יחסים הכוונה ליחסי מין .עכשיו כל אותה שיחה היא היתה נרגשת ומבוהלת
וזו לא ל .שאני מכיר .אני רוצה לציין כשהיא הגיעה הביתה היא חזרה על אותם
דברים".
)בפרוטוקול עמ'  ,81שורות .(14 – 6
העד גם ציין ,שבהמשך עבודתה במשרד תחת כפיפותו של הנאשם ,הנאשם אמר לאשתו" :מה
בעלך לא בבית ,מה את עושה בלילות ,בטח את חוגגת"; "מה עם האהבה ,האם יש אהבה";
"מה העניינים ,מה עם האהבה".
)בפרוטוקול עמ'  ,81שורה  ;25עמ'  ,82שורות .(12 ,9 – 8
ועל מצבה הנפשי של המתלוננת העיד:
"היא היתה נשמעת המומה ,מבוהלת .יש לי ילדים קטנים בבית והיא היתה מאוד
עצבנית ,הבית על גחלים ,היא לא שותה ואוכלת ,היא ירדה במשקל בצורה דרסטית
והיתה על סף התמוטטות .היא היתה בוכה הרבה כל התקופה הזו והיתה אומרת מה
עשיתי ולמה זה מגיע לי ,מה חטאנו ,לא עשינו רע לאף אחד .הבנתי למה היא אומרת
את זה ,אני מכיר את אשתי ,יש לה נפש טהורה והיא לא מרכלת ,היא אישה שנותנת
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הכל לילדים ,היא פתאום באה ומגיבה בעצבנות לילדים וזה לא רגיל אצלה .גם עכשיו
היא אומרת את זה והיא לא רגועה ,היא אומרת מה חטאתי ולמה זה מגיע לי".
)בפרוטוקול עמ'  ,82שורות .(35 – 29
העד סיפר כי ,אמר לאשתו לעזוב את העבודה אך היא סברה ,שתוכל להתמודד עם ההטרדה
המילולית.
)בפרוטוקול עמ'  ,82שורות .(16 – 14
העד נכח בשיחה טלפונית ,שניהלה המתלוננת עם ד"ר לוטן "אז היא סיפרה לי שלוטן אמר
לה "עכשיו אני מבין ,גם אותך הוא הטריד".
)בפרוטוקול עמ'  ,82שורות .(30 – 29
העד נשאל על התמונות – מוצג נ 2/ו-נ 3/בו נראית אשתו מצולמת עם הנאשם ועובדים
אחרים:
"הטיול הזה הם יצאו לטיול במלון הרודס באילת ואת התמונות האלה אני פיתחתי.
בחברת אנשים לא היה לה ממה לחשוש ,מאחר וחמותי היתה בטיול הזה".
)בפרוטוקול עמ'  ,83שורות .(34 – 33
 (3גב' מיכל עמר  -מרכזת מינהל רפואה
העדה העידה כי ,בתקופה הרלבנטית לכתב התובענה ,המתלוננת ל.ח .שהיתה חברתה נראתה
לה כמתחמקת ממנה ,הרגשתה של העדה היתה ,של.ח" .רוצה להגיד משהו והיא לא יכולה".
)בפרוטוקול עמ'  ,48שורה .(26
"בתקופה זו זה היה מאוד מוזר ,פתאום כמעט ולא הכירה אותי במסדרון .היא פשוט
היתה עוברת משפילה עיניים בקושי אומרת שלום ,היא היתה ידידה טובה לפני .מאז
שעברה לעבוד עם הנאשם ניסתה להתחמק .אפילו שניסיתי להתקרב אליה השתדלה
להתחמק .ביום בהיר אחד ראיתי אותה והיה נדמה לי שההתחמקות שלימור כבר לא
נראית אותו הדבר ,גם אם היתה מתחמקת ראיתי בעיניים שהיא מחייכת אבל מנועה
מלדבר איתי .המבט שלה היה שונה ,האמת שלא התעמקתי לא ניסיתי".
)בפרוטוקול עמ'  ,48שורות .(20 – 19
העדה ציינה כי ,המתלוננת ל.ח .היתה מוכרת לה כ"חייכנית ,סימפטית ,נעימה מאוד אף
פעם לא מעורבת ברכילויות קורקטית בעבודה ...ביישנית".
)בפרוטוקול עמ'  ,48שורות .(14 – 13
העדה נדרשה בחקירה נגדית לתת הסבר על התמונות – מוצגים נ – 2/נ ,3/כיצד אופיה
הביישני של המתלוננת עולה בקנה אחד עם הצתלמותה מחובקת עם הנאשם ,כשלגופה בגד
ים והעדה השיבה:
"אין יחסי עובד עם הממונים מרגע שאנו יוצאים לסיור בעצם זה אנשים שאנו מכירים
מחוץ למקום עבודה ,לכן אצל ל .מבחינתי זה שהיא לא מרימה את קולה ,מדברת
בשקט ,לא מקטרת ,עדינה מאוד ,מדברת בדרך כלל מורידה מבט ולא מישירה .זו
מבחינתי ל .ביישנית ...בוודאי שבסיור לימודים בעצם מכייפים ובטח לא מפחדים".
)בפרוטוקול עמ'  ,50שורות .(35 – 29
 (4מר גיא רובס – חוקר באגף החקירות ,בנציבות שירות המדינה.
באמצעות העד הוגשו לבית הדין אמרותיו של הנאשם מוצגים ת – 1/ת.2/
בהודעתו ת 1/מציין הנאשם כי ,נודע לו על התלונה מעמית לעבודה ד"ר יהודה ברוך ולא
משום גורם מוסמך במערכת.
"כל העניין הזה נפל עלי כרעם ביום בהיר כאשר מראש ידעתי שבמהלך כל החיים שלי
לא דיברתי ,לא נגעתי בשום בחורה ובוודאי לא במובן או בעל קונוטוציה חס וחלילה
מינית".
)בהודעה עמ'  ,2שורות .(14 – 11
על יחסיו עם המתלוננת ל.ח .מסר:
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"שנה ראשונה די השתדלה ,היו יחסי ידידות גם בענייני עבודה ,בשלב מסויים בחודש
מאי  2001המלצתי לה לקבל דרגה וניתן לומר שמאז אותו תאריך בגלל סיבות לא
ברורות לי התחילה לרדת בתפקוד ,דבר שגרם מצידי לעיתים להעיר והיא בחורה מאוד
קשה לה לקבל הערה ,היתה נפגעת ללא כל פרופורציה לגבי ההערה של העבודה ,ואז
גם היתה משתדלת לנתק מגעו כאילו כועסת ,דבר שהשרה גם אוירה לא נוחה.
בחודשים האחרונים לעבודתה ,התחילה לגלות סימני עצבנות ,לעיתים הבנתי שזה
אולי בגלל בעיות בבית".
)בהודעה עמ'  ,5שורות .(16 – 5
הנאשם אף ציין ,שהמתלוננת באה לבקרו עם גב' בן אלישע בעת שאושפז בבית חולים ,בסמוך
להגשת תלונתה.
)בהודעה עמ'  ,6שורות .(12 – 11
בהודעתו הנאשם מוסיף על יחסים מיוחדים שהיו למתלוננת ל.ח .עם עובד תחזוקה – מיכאל.
)בהודעה עמ'  ,6שורות .(4 – 3
ועוד בעניין זה:
"שאלתי את ל .אולי בנוכחותו )הכוונה למיכאל  -נ.א.ב" (.האם הקשרים ביניהם הם
ידידותיים בלבד לאור העובדה שבכל הזדמנויות הם מתחבקים ומתנשקים במשרד".
)בהודעה עמ'  :23שורות .(26 – 23
הנאשם גם הכחיש כי ,הפיץ במשרד שיש רומן בין השנים.
)בהודעה עמ'  ,24שורות .(12 – 10
"אותי אף פעם לא עניין אם יש רומן או אין רומן ביניהם .מה שהפריע לי זה
ההתנהגות המוזרה של מיכאל שכאשר היה נכנס למשרדי היה ניגש אלי ,לוחץ את ידי
בחביבות רבה ואף מנשק אותי בלחי לאות חיבה .הקשר ביננו התחיל מזה שמאז לפני
כמה שנים הוא שימש כנהג במשרד שהסיע אותנו ,נוצרו ביננו קשרים טובים ,הודעתי
לממונים שלו בתחבורה שהוא נהג מצויין ,במשך הזמן מינו אותו כאיש תחזוקה בבניין
בתלפיות ,ומאז המשיך קשר כזה של חיבה שהרעיף עלי".
)בהודעה עמ'  ,24שורות .(26 – 16
על השאלה" :מדוע המתלוננת עזבה את המחלקה?" השיב:
"בסוף נובמבר  ,2001ישבתי עם ר' האגף ד"ר לוטן בעניינים של עבודה והוא לאור
בקשות משנים קודמות ,ביקש לתת עזרה לגב' סיגל אוחנה ,מאחר והיתה עזרה כזו
בעבר וסברתי שבגלל הירידה בתפקוד של ל .בזמן האחרון ,הסכמתי וסיכמנו על
חלוקת ימים בהם ל .תעזור לגב' סיגל אוחנה .ד"ר לוטן ביקש לשוחח עם ל .כדי לסכם
העניין באופן רשמי ואף הוציא סיכום בנושא ,סיכום זה לא מצא חן בעיני ל .והיא
בקשה לחשוב יום-יומיים.
מיד לאחר מכן ,אחרי יומיים שלושה ,באה והודיעה לו שלא מוכנה לתת את העזרה הזו
לסיגל ואפילו מוכנה להתפטר אם ד"ר לוטן ילחץ".
)בהודעה עמ'  ,6שורות  ,26 – 23עמ'  7שורות .(11 – 1
הנאשם ציין ,בהודעתו ש"מדי פעם" התקשר לביתה של המתלוננת ל.ח .בין השעות – 16:00
 17:00זאת בימים שלא נכח במשרדו בירושלים ,על מנת ,לקבל דיווח בעניני עבודה.
)בהודעה עמ'  ,7שורות .(22 – 19
לשאלה" :האם זכורה לך ביקורת בה ל .הצטרפה אליך ,בתאריך  "?10.4.00השיב הנאשם:
"אני לא זוכר תאריך אבל אני יכול לציין שהיא הצטרפה אלי לביקורת בפתח תקווה
ובכפר קאסם כאשר שני הביקורים שערכו באותו יום .ביקורת נוספת בתעשייה
האווירית שהיתה יותר ביקורת חגיגית כדי שהתעשייה תציג בפנינו את ניידות טיפול
נמרץ שלהם לביקור זה הזמנתי גם את מינהל הרפואה".
)בהודעה עמ'  ,9שורות .(22 – 16
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על הביקור בחברת סמי אמבולנס העיד:
"אני לא זוכר שהזמנתי אותה לשתות ולאכול .מה שכן ,במקום שאנחנו ביקרנו בפתח
תקווה אצל חב' "סמי אמבולנס" נותנים שתיה וקפה .אחרי הביקור לא זוכר שהצעתי
לה ,והמשכנו ישירות לכפר קאסם .אחרי כפר קאסם ובשעה  14:30 – 15:00לערך
הבאתי אותה לתחנה של תל-השומר ושם תפסה אוטובוס".
)בהודעה עמ'  ,10שורות .(9 – 3
הנאשם הכחיש שאמר למתלוננת את הביטויים שמיוחסים לו בכתב התובענה ,בעת שהמתינו
בתל-השומר ברכבו.
)בהודעה עמ'  ,10שורות .(25 – 20
הנאשם נשאל אם כינה את המתלוננת "נחש" ועל כך אמר:
"אני יום אחד במשרד ,כיניתי אותה שהיא מתנהגת כמו נחש בקש והסיבות או הסיבה
העיקרית ,שהיא יכולה לשבת ולדבר שעות בטלפון שיחות פרטיות ולא ניתן לשמוע
מילה ממה שהיא אומרת ,כל הזמן לחשושים ,וכאשר היא מדברת בענייני עבודה כל
הפרוזדור שומע".
)בהודעה עמ'  ,12שורות .(24 – 19
ועל התלונות שהגישו מספר עובדות בגין התבטאויותיו של הנאשם ,הנאשם סבור "פה
התארגנות בדרגה של פשע כלפי בן אדם כמוני".
)בהודעה עמ'  ,26שורות .(18 – 17
ועוד הוסיף ,שתלונתה של ל.ח .סמוכה לפיטוריה:
"כאשר גב' ל.ח .בעזרתה של סיגל אוחנה ושאולי ,במלוא הזהירות ,בהשראה של
הממונה הישיר ד"ר לוטן ,מאחר ולא ברור לי איך נולדה התלונה הזו בדיוק בזמנו
שקבלה ל .מכתב פיטורין מד"ר לוטן ולפי החשד שלי ,האמא של גב' ל .עובדת בסמוך
למי שאחראית על מעמד האישה במשרד הבריאות ונראה לי שמישהי רצתה לעכב את
הפיטורין של גב' ל .בכך שתגיש תלונה ובקלות הבלתי נסבלת הקיימת במצב זה ושבו
יכולים להעליל במלים כל מה שרוצים על בן אדם ישר כמוני שעושה ימים כלילות כדי
לקדם את הנושאים המוטלים עליו ולכן מוזר לי שכל הבנות פתאום התעוררו להגיש
תלונה או להצטרף לעדות כאשר לכל אחת היתה סיבה אחרת לעזיבתה שאיננה קשורה
בשום פנים ואופן בשום רמז או מילה בעלת קונוטציה מינית או אחרת שלי ,בשום אופן
לא".
)בהודעה עמ'  ,26שורות  ;22 – 18עמ'  ,27שורות .(14 – 2
גם בחקירתו השניה בנציבות שירות המדינה – מוצג ת – 2/הנאשם חזר וטען שנרקמה נגדו
קנוניה.
 (5גב' ס.א – .המתלוננת באישום השלישי לכתב התובענה.
העדה אישרה שהזהירה את המתלוננת עוד לפני הנסיעה הראשונה שלה מפני הנאשם.
העדה לא זכרה מתי היתה הנסיעה הראשונה של המתלוננת עם הנאשם אך העידה "זה היה
בתחילת תפקידה".
וכן ,העידה ,שהמתלוננת נסעה עם הנאשם מספר פעמים" ,לדעתי פעמיים ,לא הרבה".
)בפרוטוקול עמ'  ,60שורות .(19-14
העדה העידה ,שהמתלוננת עזבה את המשרד בגלל הנאשם.
)בפרוטוקול עמ'  ,62שורות .(47-46
לעניין האישום השני
 (1גב' ל.ק – .המתלוננת שימשה מזכירתו של הנאשם בשנים .2000 – 1999
העדה לא הכירה את המתלוננת ל.ח" .אני חושבת שהיא החליפה אותי".
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)בפרוטוקול עמ'  ,84שורות .(39 – 25
על התבטאויות הנאשם כלפיה ,העידה:
"לעיתים הייתה מחפירה הייתי אומרת .היו התבטאויות של שקרנית ,אני חושבת שזו
הייתה נימה מאוד מזלזלת כלפי .במקרים מסויימים היו התפרצויות כאלה ,לא במשך
כל התקופה שעבדתי .היה הרבה שקרנית .הייתה עוד בחורה בשם ורד שעבדה איתי,
ואני חושבת שהיא הייתה מקור השוואה ביני לבינה .הוא היה אומר "את לא תגיעי
לקרסוליים שלה ,את מקנאה בה".
היה משהו "שכבת עם חבר שלך אתמול בלילה" ,לעיתים היה מתקשר לחבר שלי
לשאול למה לא הגעתי לעבודה ,זה היה בבוקר או אחרי העבודה".
)בפרוטוקול עמ'  ,84שורות .(46 – 40
"שאלות על חיי המין שלי ,מה עשית אתמול בלילה עם חבר שלך ,האם נהנית אתמול
בלילה".
)בפרוטוקול עמ'  ,85שורות .(27-26
העדה העידה כי הדברים גרמו לה "מבוכה וכעס ...לבכי וגם התלוננתי על הממונה של
הנאשם  -ד"ר לוטן ,אני חושבת שזה היה פעמיים".
)בפרוטוקול עמ'  ,85שורות .(5 – 3
בהודעתה בנציבות שירות המדינה – מוצג נ 15/המתלוננת סיפרה:
"הוא לא הטריד אותי פיזית ,גם לא הציע הצעות בעלות אופי מיני אבל הוא התבטא
ורמז רמיזות כאלה ,הוא שאל על חיי המין שלי ,כגון "שכבת אתמול בלילה עם חבר
שלך?" ועוד שאלות בסגנון הזה ,על יחסיי עם חבר שלי או גברים אחרים וכדומה
ולציין שהשאלות האלו נשאלו לכל אורך התקופה שעבדתי שם .השאלות הללו גרמו לי
למבוכה וכעס ,הרגשתי שהוא חודר לחיי הפרטיים".
)בהודעה עמ'  ,1שורות .(18 – 10
המתלוננת סברה כי ,התבטאויות הנאשם כלפיה יחלפו ושהיא "תסתדר עם זה".
)בהודעה עמ'  ,1שורות  ;20 – 19בפרוטוקול עמ'  ,86שורות .(30 – 29
המתלוננת העידה שהדברים חזרו על עצמם וד"ר לוטן הציע לה להיות מזכירתו ,אך היא
עזבה את המשרד עקב נסיעתה לחו"ל.
)בהודעה עמ'  ,3שורות .(11 – 8
כשחזרה הנאשם סירב לתת לה מכתב המלצה על פי בקשתה ותשובתו היתה:
"תתפוצצי ,בגלל שאת עזבת בצורה שעזבת ,את לא תקבלי המלצה".
)בפרוטוקול עמ'  ,87שורות .(48 – 47
העדה ציינה כי ,לא הגישה תלונה נגד הנאשם אלא נקראה למסור עדות וכלל לא חשבה
להתלונן עליו.
)בפרוטוקול עמ'  ,88שורות .(19 – 18 ,15 – 12
 (2בהודעת הנאשם בנציבות שירות המדינה – מוצג ת ,2/נשאל הנאשם על היכרותו עם
המתלוננת .ל.ק .וציין ,שהיא עבדה אצלו זמן קצר מ.10.3.00 – 1.8.99 -
הנאשם הכחיש ,שהתבטא כלפי המתלוננת כפי שמיוחס לו "בחיים לא".
)בהודעה עמ'  ,20שורות .(13 – 10
הנאשם אישר שסירב לתת לה מכתב המלצה משום שנסעה לחו"ל ,לא שבה במועד לעבודה
ולא הודיעה על כך.
)בהודעה עמ'  ,22שורות .(7 – 3
לעניין האישום השלישי
המתלוננת ס.א – .כיום ,מנהלת ענף )בפועל( באגף לרישום מוסדות רפואה.
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המתלוננת העידה כי ,החל משנת  1995נוסף לה תחום פעילות נוסף – מיכשור רפואי ,כאשר
הנאשם היה ממונה עליה בתחום זה.
)בפרוטוקול עמ'  ,54שורות .(52-43
העדה סיפרה של התבטאויות שהנאשם כלפיה שהיו "באופן שיטתי" ולא חד פעמי .היא ביקשה
שוב ושוב מהנאשם להפסיק אך הוא המשיך לפנות אליה באותו סגנון:
"התלוננתי בנש"מ מס' פעמים לאורך השנים שגם פריינטה התנהג אלי בצורה בוטה.
סיפרתי שהוא גם היה מתקשר אלי בשעות הערב ושואל אותי על איציק .בעלי איש קבע וזה
היה בשנים הראשונות ,והוא היה שואל אותי מה הוא עושה ,אם יש לו בחורות מהצד או אם
לי יש רומנים מהצד .גם כשהייתי בשעות העבודה משוחחת בטלפון תמיד הנאשם היה
שואל אותי עם מי אני משוחחת בטלפון .הוא היה אומר זה בטח עוד מאהב שלך .הוא היה
מעוניין לדעת מה אני עושה בשעות הערב ועם מי אני יוצאת...
הוא כל הזמן חקר וניסה למצוא דופי ביחסי עם בעלי .הוא כל הזמן ניסה לחפש אולי יש
פירצה כדי שהוא יכנס לתמונה ,וזה לא בא רק ע"י התבטאויות ,הוא כל הזמן היה מחמיא
ובוחן מכף רגל עד ראש .הוא כל הזמן היה אומר איך את לבושה וכד' .בהתחלה אולי זה
נחמד לקבל מחמאות אבל אח"כ הרגשתי שזה משפיל אותי .בגלל שהייתי כפופה אליו לא
רציתי לקלקל את היחסים בינינו .תמיד אמרתי לנאשם שיפסיק אבל הוא תמיד המשיך
ועשה את זה בחיוך רחב ,והיה אומר לי "תפסיקי ילדה" ,כאילו אל תתנהגי כמו ילדה...
בכל פעם שהוא היה פונה אלי ומדבר אלי לגבי בעלי זה מאוד הפריע לי .לפעמים הרגשתי
שהוא ממש מנסה לסכסך בינינו .הוא היה מכניס לי רעיונות לראש ותמיד הייתי מגיבה
שאם הוא היה נוהג כך ,זה לא אומר שאחרים מתנהגים בצורה כזו .אמרתי לו שאם הוא
נוהג כך ,אם הוא מתייחס לכך שאנשי קבע בוגדים מהצד ,זה לא אומר שכולם בוגדים.
הוא לא היה מפסיק ,תמיד הייתי אומרת לו שיפסיק ושזה מפריע לי .הייתי אומרת לו די
אבל זה לא הפסיק ,זה המשיך בצורה שיטתית .השיא הגיע באחד מימי הולדתי שהיו עוד
לפני שנת  ,'96 – '95לפני שאורית יצאה לחופשת לידה .הוא הגיע למשרדי הסמוך למשרדו,
ופשוט בא כאילו לאחר לי מזל טוב.
הוא פשוט נגע לי ככה בפנים וניסה לתת לי נשיקה בשפתיים ,ואז אמרתי לו בכעס רב
שבחיים לא ינסה לעשות זאת שוב ,הוא לא הצליח לנשק אותי ושוב אמר לי את מתנהגת
כמו יפה ,בסה"כ רציתי לאחל לך מזל טוב ואמרתי לו שיש גבולות ושרק בעלי מנשק אותי.
דברים שאני זוכרת זה הרבה פעמים שהייתי מפנה את גבי והוא כאילו היה מחבק אותי כמו
סחבק והייתי מורידה את היד...
הוא כאילו היה בוחן מה לבשתי ואיך אני לבושה ואיך אני נראית .המבטים הפריעו לי ,זה
היה נראה כאילו מבחינה מינית.
הרגשתי לא נעים עם זה שהוא מסתכל עלי כך ,בצורה כזו שכאילו כמו תאווה כזו ,הוא היה
אומר איך את נראית ,איזה כיף לבעלך שיש לו אישה יפה כזאת ,שווה .זה דבר שעכשיו
נזכרתי בו ,הוא היה אוכל גזר ובא אלי למשרד ואומר אישה יפה בעלת גזרה יפה צריכה גזר
טוב והיה מזיז את הגזר שבידו .כל מיני התבטאויות והוא היה כמובן צוחק ,כאילו שזה
בסדר.
הוא היה מתקשר אלי בשעות הצהרים המאוחרות ,כשהוא היה יודע שאיציק )בעלי( לא
מגיע .הייתה לנו שיחה אחת שהוא שאל אותי אם אני אוהבת לשמוע שיחות ארוטיות ואמר
עוד כמה מילים ,ואז פשוט הפסקתי את השיחה הזאת ואמרתי שהבנים שלי קוראים לי".
)בפרוטוקול עמ'  ,55שורות .(49-32 ;30-21 ;13-7
ועוד:
"וכשאימי נפטרה הוא בא אלי לשבעה ואח"כ כשחזרתי למשרד התחלתי להתפלל תפילות
בוקר וכשיצא מהמשרד הוא אמר איך אני אוהב לראות אותך מתפללת ,את זזה כל כך יפה".
)בפרוטוקול עמ'  ,56שורות .(23-21
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העדה הוסיפה כי ,מאז שהתלוננה על הנאשם בשנת  2002הוא הציק לה ,התנגד לקידומה במשרד
והחל להתלונן על תפקודה.
)בפרוטוקול עמ'  ,56שורות .(30-15
על התבטאות הנאשם כלפי עובדות אחרות כשהיא היתה נוכחת ,העידה:
"הוא היה נוהג להתחיל עם בנות ,איתי ועם אחרות כשאין עדות בשטח .תמיד הוא היה
קורא לבנות בשם "ילדה" ,הוא היה מזלזל בכבודם ולא היה קורא להן בשמן .הוא היה
קורא לאורית "אפרוח" ותמיד היה מחמיא לה.
הוא היה מתקשר גם אליה בשעות הערב ,היא סיפרה לי שזה מאוד מפריע לה ולבעלה .הוא
היה פשוט שולט על אורית והיא הייתה מפחדת ממנו פחד מוות .היא הייתה מצייתת לו
בכל דבר ,אפילו אם הוא היה אומר לה את תדברי עם סיגלית היא לא היתה מדברת ,היא
פחדה ממנו".
)בפרוטוקול עמ'  ,56שורות (42-39 ,34-33
וכן:

"כשהבנות התחילו לנסוע איתו לפיקוחים – סמדר סיפרה לי אישית שהם ישבו בבית קפה
ושלום ביקש ממנה שלא תספר את זה לורד כי ורד בחורה מאוד טובה אבל מאוד קנאית,
ושלא תספר לאף אחד שהם יצאו ביחד .בבית הקפה הוא חקר אותה על יחסים אישיים
שלה עם בעלה ,עם שכנים ונכנס לפרטים אישיים...
הייתה בחורה בשל ל.ק .שהיא הייתה גם אחת המזכירות של הנאשם והוא היה פונה אליה
ואומר לה כשהיא הייתה מאחרת "חגגת היום עם חבר שלך" .הוא היה גם מתקשר אליה
בשעות הערב והיא הייתה אומרת לי שהוא מתקשר אליה .כשהיא היתה בבוקר מאחרת
הוא היה מתקשר בנוכחותי לפלאפון של החבר שלה.
הייתה בחורה בשם  ...שגם היא הייתה מזכירתו .הוא פנה אליה פעם ,היא סיפרה לי ולעוד
אחת שכאילו היא קנתה תחתונים וכד' ,הוא שמע ואמר לה "ובאת היום עם החוטיני" .הוא
היה מתחבק כמו סחבק בכל פעם שהוא היה יכול ,למרות שזה לא היה ברצונה של אותה
אחת .פשוט פחדו ממנו ולא ידעו איך לעצור אותו .זו הסיבה שהן ברחו ולא רצו לעבוד
איתו".
)בפרוטוקול עמ'  ,57שורות .(36-43 ;4-1
"הוא היה שואל את החבר של ל.ק .אם היא לא ישנה אצלו .הוא היה ממש חוקר אותו .ל.ק.
מאוד כעסה על זה ,היא אמרה לו שהחבר שלה לא צריך לדעת אם היא לא הגיעה לעבודה
ושהוא לא צריך לתת אינפורמציה .היא אמרה לו תתקשר אלי ולא לחבר שלי.
סמדר ,ל.ק ,.סימה – כל אלה עזבו .היחידה שהייתי רוצה להדגיש שזו אורית אלקסלסי,
שהיא מאוד פחדה ממנו ושהיא שמעה שהיא צריכה לבוא להעיד היא אמרה לי שהיא לא
רוצה להעיד כי היא פוחדת שהוא ישים לה רגל במשרד.
חוץ מזה שהוא התקשר לחבר של ל.ק .הוא היה מתקשר גם לבעלה של ל.ח –.יוני ,הוא היה
אומר לו תשמור על אישתך".
)בפרוטוקול עמ'  ,58שורות .(13-6

בחקירתה הנגדית נשאלה המתלוננת מדוע לא התלוננה במשטרה ,ועל כך השיבה:
"כי פעם לא היה הנושא של הטרדה מינית ,רציתי לשמור על מקום עבודתי ותמיד דאגתי
לומר לו להפסיק וניסיתי בכל דרך שהיא שזה יהיה ביני ובינו ושזה לא יתפרסם יותר
מדי".
)בפרוטוקול עמ'  ,58שורות ).(47-46
לעדה הוצג מוצג נ – 15/מודעה שהיתה תלונה על דלת חדרה במשרד ובה תיאור תפקידה ,היא
נשאלה מדוע הציגה עצמה כמי שמפעילה פונקציות ותפקידים ,שכלל לא עסקה בהם ,והיא השיבה
חד משמעית" :אני עבדתי בכל הנושאים הכתובים על הדף".
)בפרוטוקול עמ'  ,59שורות .(40-24
.5
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 (1הנאשם
הנאשם פרס בפני בית הדין את עברו הצבאי רב השנים ,שירות תורם וללא דופי .רק טבעי
היה שעם פרישתו מצה"ל הוא יצטרף מחיל הרפואה לשורות משרד הבריאות.
בשנת  1986שימש כמפקח ארצי על כל מוסדות הבריאות .בשנת  1989זכה במכרז לתפקיד
סגן מנהל אדמיניסטרטיבי של בית החולים תל השומר .לאחר תקופה התבקש לשמש
מנהל אדמינסטרטיבי של בית החולים באר-יעקב .לאחר מכן ,הועבר לתפקידו הנוכחי
כמנהל על רישוי אמבולנסים במדינת ישראל ואחראי על תחנות לבדיקות רפואיות
לספורטאים .בשני התחומים האחרונים הנאשם עבד תחת כפיפותו של ד"ר לוטן.
)בפרוטוקול עמ'  ,94שורות  ;50 – 17עמ'  ,95שורות .(15 – 1
 −על יחסיו עם ד"ר לוטן העיד הנאשם:
"היחסים ביני לבין ד"ר לוטן היו מעורבים .מצד אחד הוא סמך עלי מבחינה
מקצועית דאג לקחת אותי איתו לכל מקום לביקורים ממלכתיים ,אני זה שהייתי
מוציא סיכומים ,בישיבות אצל מנהל הכללי כולם ידעו שהמנהל הכללי פונה אלי
בגלל שאני עוסק בתחום פיסית הלכה למעשה ,לכן מבטו אלי לתת לו תשובות
לפעמים היה קצת מרגיז אותו .להוסיף לזה את מה ששתי הבנות ס.א .ומיכל עמר
היו אומרות לו ואין לי שליטה ולא יודע על מה זה היה מעכיר ,גם בתקופות הכי
קשות ביחסים בין פקוד ומפקד הוא תמיד ידע להעריך ולשאול אותי מה דעתי".
הנאשם התבקש להתייחס למוצג ת – 11/מכתבו מיום  14.5.2000של ד"ר יורם לוטן אל
הנאשם בו נאמר ,בין היתר" ,צחות הלשון והניסוחים התחביריים הנאים במכתבך
שבסימוכין אינם מחפים על האלימות המילולית כלפי וכלפי אחרים בהם הנך נוהג מדי
פעם ,במיוחד כאשר נאמרים לך דברים שאינך מסכים להם".
תשובת הנאשם הייתה ,שד"ר לוטן היה מרוצה מתפקודו ושלא התנהג באלימות מילולית
כלפי ד"ר לוטן ולא כלפי הכפופים לו ,לעיתים היה "קשוח" כלפי הכפופים לו.
)בפרוטוקול עמ'  ,115שורות  ;16-1עמ'  117שורות .(36-25
 −על יחסי העבודה של הנאשם עם גב' מיכל עמר:
הנאשם העיד כי זו" ,רדפה אותו" בכל שנות עבודתו במשרד ,חרף העובדה שלא היו קשרי
עבודה ביניהם ,הוא לא היה הממונה עליה.
"היא חשבה שאני חוסם לה באיזה שהוא מקום הגיע סגן אלוף מהצבא חוסם לה
אפשרויות לקידום והיא היתה בקשרים מאוד טובים עם ד"ר לוטן ומאז אנו על אש
קטנה במתח ממושך לא היו קשרים מיוחדים לא קשרי עבודה לא שום דבר ,רק מה
היא היתה פקידה שמדפיסה לי את המכתבים בתפקידי כמפקח הארצי".
)בפרוטוקול עמ'  ,95שורות .(22 – 16
הנאשם מאשים את גב' עמר בהעלמת מסמך הביקור בשח"ל .מסמך שלשיטתו היה מעיד,
שבתאריך  10.4.00ביקר שם ללא המתלוננת ל.ח.
)בפרוטוקול עמ'  ,95שורות .(42 – 34
 −על יחסיו עם המתלוננת ס.א:.
המתלוננת ס.א .היתה עוזרת לנאשם בהתאם להוראותיו של ד"ר לוטן.
היחסים בין הנאשם לס.א .היו טובים עד ליום בו הוחלט ,על פי בדיקה של חברה
אירגונית ,להעביר את נושא רשיונות מכשור רפואי מס.א" .מאותו זמן הרוע הלך
והצטבר".
)בפרוטוקול עמ'  ,96שורות .(40 – 19
ס.א .תלתה על דלת חדרה שלטה בו ציינה את תחומי עיסוקה )מוצג נ ,(17/בין היתר
תפקידים שהנאשם עסק בהם ,לאחר פנייתו לד"ר לוטן הוסר השלט.
)בפרוטוקול עמ'  ,97שורות .(51 – 37

217

 −על גב' אורית אלקסלסי שעבדה תחת כפיפותו ,העיד:
"בחורה מצוינת עזרה לי מאוד הייתי בחתונה שלה גם ,יוצאת מן הכלל .קיבלה
אצלי הערכה ,קיבלה דרגה לקידום הייתי צריך להתאמץ לסדר להן דרגות גם
שאין להן תקן זה בעייתי וסידרתי לה דרגה לצערי זמן קצר אחרי זה הבנתי את זה
וגם אפילו עודדתי אותה מצאה תפקיד שיש תקן ,באה לבקש ממני אמרתי אני לא
חוסם את דרכך תלכי וזה בסדר והעריכה את זה ,והלכה לתפקיד במשרד
הבריאות שיש בו תקן".
)בפרוטוקול עמ'  ,98שורות .(36 – 32
 −ועל גב' ורד בן אלישע שאף היא עבדה אצל הנאשם ,הנאשם העיד:
"מרגע שבאה למשרד ראיתי מולי בחורה מסורה ,מסודרת ,תורמת ,עובדת שעות
בלי סוף ,אם היתה בעיה הייתי מרים טלפון הביתה ,היתה באה ופותרת את
הבעיות ,אף פעם לא אמרה אתה מפקד לא מפקד ,עד היום הבחורה הזו עובדת לא
עזבה ולא שום דבר".
)בפרוטוקול עמ'  ,98שורות .(40 – 37
 −על המתלוננת ל.ק .העיד הנאשם ,שמדובר בבחורה רווית בעיות ,חבר ,אחים והסתבכויות
כספיות .הנאשם הכחיש מכל שאמר למתלוננת את הביטויים המיוחסים לו בכתב
התובענה .כל שאמר לה הוא המשפט הבא:
"שאלתי אותה למה את באה בבוקר עם שחור בעיניים לא ישנת בלילה מה קורה
איתך".
על שאר ההתבטאויות המיוחסות לו על ידי המתלוננת אמר הנאשם "היא בנתה הרבה
דברים".
)בפרוטוקול עמ'  ,99שורות .(28 – 24
הנאשם כעס על המתלוננת בשל התנהגותה ,שעה שיצאה לחופשה ללא תשלום ולא שבה.
הנאשם דיווח על היעדרותה במוצג נ 18/א – ד.
לטעמו המתלוננת הגדילה לעשות כשביקשה ממנו המלצה למקום עבודה אחר:
"אותי זה הרתיח עצם החוצפה הזו גם עזבה ,ברחה ,לא הודיע שהיא לא חוזרת,
אמרתי :ממני את לא תזכי לראות מכתב המלצה כי זה לא מגיע לך.
ואחרי זה התחילה שפה של רחובות וצעקות ,ולמה לא תיתן לי ,מי אתה שלא
תיתן לי .השיחה נגמרה בזה שאמרתי אני לא יכול להוציא לך המלצה כזו כי
פשוט לא מגיע לך .בזה סגרתי את השיחה ,והיא נשארה כועסת".
)בפרוטוקול עמ'  ,10שורות .(8 – 4
 −על המתלוננת ל.ח .ועל תלונתה – הנאשם קיבל את המתלוננת ל.ח .לעבודה בחודש אפריל
 .2000לטענתו ,רק בחודש יולי ש"ז הצטרפה אליו לביקור בשני מקומות האחד ,חברת
סמי אמבולנסים בפתח תקווה והשני בכפר קאסם אצל עמר מורד.
התלוות המתלוננת לביקורים היתה על רקע מקצועי בלבד.
)בפרוטוקול עמ'  ,102שורות .(52 – 47
וכך העיד על הביקורים:
"ובחודש יולי נסענו כמו שזה דבר ראשון בחב' סמי אמבולנס ...ל.ח .ישבה למטה
על יד האמבולנס ואני באמבולנס ואני מקריא לה מה חסר היא עומדת עם בלוק
כתיבה וכותבת .על זה זה אני מתייחס בגלל שהיא טענה שאני כאילו כפיתי עליה,
אין שום קשר לביקור לעומת התפקיד שהיא אמורה לבצע .אין שקר וכזב יותר
גדול מזה .עוד לא ראיתי בנאדם שיגיד שמראים לו משהו שהוא אמור לבצע
במשרד מראים לו את זה בשטח שיגיד שזה לא קשור לשום תפקידי ...מיד לאחר
ביקור זה חשבנו גומרים הולכים ,אז הוא אומר לי לא ,אתם צריכים לפני שנוסעים
לירושלים לכבד אתכם ,אמרתי טוב בסדר ,מה כיבוד אמר לי הבן דוד שלי הוא
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בעל המסעדה בקצה הרחוב ,הוא הכין לנו שולחן זה הכיבוד .הלכנו אליו קיבלו
אותנו יפה ,אכלנו צהרים ל .אכלה יחד איתנו ,ל .שהיתה פה בעדות ,שאני הצעתי
לה לאכול פלאפל ,לא יודע מה הקשר לשטות הזאת ...העניין של הפלאפל לא היה
ולא נברא ,המצאה חולנית ...ומשם ראיתי הזמן מתקרב היה שעה  13:00לקחתי
בחשבון  35דקות לצומת תל השומר ,כאן התחיל "הפשע שלי" אני באישיות שלי
יותר מדי מתחשב ועדין ,האוטובוס  400חודש יולי שזה קיץ כפי ידוע ,לא מגיע כל
חמש דקות ,אז אני מטעמים של כבוד לבחורה ולי ,אני הבאתי אותה עם הרכב
נכנסתי לתוך התחנה ועמדתי .האוטובוס  400מגיע כל  20דקות ,ישבנו באוטו עם
מיזוג ,ויושבים יחסית ,היא היתה חדשה באופן טבעי אולי דיברנו מה עם משפחה
ילדים ,איזה גילאים...
שאלתי מה עושה בעלך ,ענתה שהוא חוקר ,וילדים מה לומדים ,סיפרה שיש עם
אחד הילדים בעיה או בגן או בבית הספר והאוטובוס הגיע נאמר פה על ידי העדה
ל.ח .שאני טענתי שאמרתי לה כולם מסתכלים עלייך ואני לא מתנגד .אני לא מבין
מאיפה צצה ההמצאה החולנית הזאת ,מי זה כולם איפה כולם ,אנחנו לבד
באוטו"...
)בפרוטוקול עמ'  ,103שורות .(31 – 4
הנאשם התייחס לטיול שנתי של עובדי המשרד בחודש מרץ-אפריל  .2001במוצג נ– 2/
תמונה שצולמה בטיול בו נראית המתלוננת ל.ח .נשענת על הנאשם ,וזאת שנה לאחר
ההטרדה המיוחסת לו.
)בפרוטוקול עמ'  ,104שורות .(51 – 40
ועוד :בשנת  2001ביום בחירה נסעה המתלוננת ,ורד בן אלישע והנאשם לחוף ינאי .אלה
מעידים לגירסתו כי ,ל.ח .לא הוטרדה על ידו.
לגבי מוצג ת – 3/דו"ח נוכחות לחודש אפריל  2000של המתלוננת ,בו ציינה ל.ח.
שבתאריך  10לחודש נסעה בתפקיד מירושלים לתל-השומר ,הנאשם דוחה מכל וכל,
שהמתלוננת נסעה איתו.
)בפרוטוקול עמ'  ,105שורות .(19 – 9
-

לאחר שהכחיש הנאשם את ההתבטאויות המיוחסות לו כלפי המתלוננת ל.ח .אישר כי,
כינה את המתלוננת "נחש בקש" ,ונתן לכך הסבר:
"המון שעות הלכו בטלפונים פרטיים בשקט במשרד ,אני יושב משרד על יד,
מנהלת שיחות ארוכות בשקט שאתה יכול לבוא לעמוד על ידה ולא תשמע ,אז יום
אחד אני שואל אותה מה קורה ,מה עניין אולי תקדמי את העבודה ,אבל בסוף
אמרתי לה :את יודעת את מדברת כמו נחש בקש".
)בפרוטוקול עמ'  ,105שורות .(41 – 38
וכן גילה התעניינות במתלוננת ואמר לה:
"אני רוצה להגיד מה אמרתי ,היו שני סיפורים חוזרים מפיה של ל.ח .במשרד
בבוקר ,כל פעם באה ומשמיעה לנו את הסיפור ,יש לי מאמן אישי בשם אורי ,כל
יום אני שומע את זה ,שאלתי אותה למה מאמן אישי ,מאמן אישי יש
לספורטאים ,מה לך ולמאמן אישי ,אף פעם לא קיבלתי תשובה לזה ,אבל לה יש
מאמן אישי בשם אורי.
פעם שניה שאמרתי משהו נורא ואיום שהיתה מספרת שבעלה יוצא מידי פעם
לאילת לטיולים מטעם העבודה שלו ,ואף פעם לא לקח אותה ,אז באתי יום אחד
ואמרתי לה וזה אחרי שהיא מספרת ,ואז שאלתי למה לא לקח אותך איתו אף פעם
אין תשובה .זה הפשע הגדול שלי שבכלל שאלתי פקידה למה הבעל שלך לא לוקח
את אשתו זה הכל".
)בפרוטוקול עמ'  ,105שורות .(51 – 44

 −הנאשם טען שכבר בתחילת עבודתה של המתלוננת ל.ח .הציע לה להצטרף אליו לסיור הכרת
השטח ,אך הדבר לא התאפשר רק ביולי  ,2000בשל העובדה שלה ילדים קטנים.
)בפרוטוקול עמ'  ,123שורות .(50-37
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הנאשם קבע ,שדו"ח הנוכחות של המתלוננת ל.ח – .לחודש אפריל  – 2000מוצג ת – 3/הינו
זיוף.
)בפרוטוקול עמ'  ,123שורות .(28-23
-

את מסיבת הפרידה שנערכה לו ציין הנאשם כעובדה לחפותו:
"אני יודע מניסיוני אני יודע שיש עובד ציבור שחס וחלילה נגוע באשמה ,המנהלים
בורחים לא רוצים להיות בסביבה".
)בפרוטוקול עמ'  ,106שורות .(43 – 42
ואילו באירוע השתתפה שמנה וסלתה של משרד הבריאות ,כשכולם מרבים בשבחו של
הנאשם.
הנאשם טען ,שהתלונות נגדו הן פרי עלילה .אלה נפלו עליו בהפתעה "כמו פטיש חמישה קילו
במכה אחת" .בעוד ,הנאשם אחרון לדעת עליהן:
"לא ידעתי כלום ,התחילו התלחשויות בפרוזדור .לאחר שהשתגעתי מהשמועות פניתי
לסמנכ"ל למינהל שהוא הגורם שמטפל בדברים כאלה ,ביקשתי ממנו האם אני יכול
לדעת על מה מדברים פה בכלל ,הוא לקח לו די זמן לענות לי ,אני בוער בתוכי ,זה
הפרצוף שלי ,אני עובד בכיר במשרד ,אני כל כך מוערך שם והנה לפני יציאתי לפנסיה
עושים לי דבר כזה ולך תוכיח שאין לך אחות".
)בפרוטוקול עמ'  ,100שורות .(45 – 41
הנאשם ציין בעדותו כי ,המתלוננת ל.ח" .בנתה לו תיק:
"הבחורה לא דיברה שנתיים ,לא ברמז לא עיקמה פנים ואחרי שנתיים היא נזכרת
היתה הטרדה ,הנה רוצים לבנות תיק ,איך בונים תיק ,קיבלה מכתב פיטורין ,לא מוצא
חן בעיניה ,משלמת משכנתא עכשיו תישאר בלי עבודה ,אז הכל מותר להרוג בנאדם מה
זה ,אין לי כוחות מיום שפרשתי לקחו לי את כל הפנסיה לאדון הנכבד הזה ,כל דיון
מבטלים ,ודוחים .אני רוצה להזכיר לך ,עמדו פה עדות שסיפרו וזרקו רפש מפה עד
הודעה חדשה חמש שעות ,אף אחד לא עצר אותם .שקר וכזב .יש גבול כמה".
)בפרוטוקול עמ'  ,105שורות  ;8 – 2עמ'  ,104שורות .(38 – 21
הנאשם סיפר על תפקודה הלקוי של ל.ח:.
"בסוף התקופה של ל.ח .אצלי הערתי לה כמה פעמים שרמת התפקוד שלה הולכת
ויורדת ,פתאום לא מוצא חן בעיניה לסדר תיקים ,פתאום רצה לי כמו יו יו ,יום אחד
אמרתי לה את עושה לי סחרחורת כל הזמן רצה לחברות ,רמת התפקוד שלה יורדת זו
הייתה עובדה".
)בפרוטוקול עמ'  ,105שורות .(36 – 33
או אז ,נעתר לדרישתו של ד"ר לוטן של.ח .תסייע לס.א ,.בתגובה הודיעה לו המתלוננת ל.ח:.
"אתה לא מגן עלי ...אם ככה אתה עוד תשמע ממני".
)בפרוטוקול עמ'  ,104שורות .(17-3
לגבי התנהגותו כמנהל אדמיניסטרטיבי בבית החולים באר יעקב ,ולאור מוצגים ת ,7/ת,8/
ת 9/ו-ת ,10/הנאשם העיד:
"כשבאתי לשם מצאתי שד"ר שלוסברג שהיה שם שנה שלמה בלי מנהל
אדמיניסטרטיבי ,מצאתי תפקיד בלי סמכויות .הוא לקח את הכל .לא מצא חן בעיני.
פניתי למנהל משרד הבריאות ואמרתי לו שזה התפקיד של מנהל אדמיניסטרטיבי וזה
בלתי אפשרי ,ואז נוצרו הסכסוכים ,וברור שהוא יכתוב את התלונה כדי לסלק אותי.
...
הוא כתב :שחצנות או חוצפה .מלים כאלה וזה הכל .אבל הייתה סיבה למה".
 (2מר יגאל ינאי – סמנכ"ל תפעול של חברת שח"ל.
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העד הגיש תצהיר לבית הדין – מוצג נ 26/לפיו ,הצהיר כי ,רשום ביומנו )מוצג נ,(27/
שביום  10.4.00בין השעות  12:00 – 09:00היה הנאשם בביקור אצלו "לפי מיטב זכרונו"
לבד.
בחקירתו הנגדית העיד:
"כדי לומר את האמת ,אני לא זוכר מה היה לפי כחודש .כל התצהיר שלי מבוסס על יומן
שיש לי שבו אני מתעד כל פגישה שיש לי .אף פעם הוא לא בא אלי עם מישהו נוסף,
במשך כל תקופת תפקידי הוא בא לבד .הוא לא בא אלי אף פעם עם עוד מישהו".
)בפרוטוקול עמ'  ,131שורות .(40 – 38
אולם ,העד הדגיש ש"יכול להיות" שהנאשם הגיע לפגישה הזו עם מזכירתו ל.ח) .בפרוטוקול
עמ'  ,131שורות .(47 – 44
(3

גב' אורית אלקסלסי – שימשה כרכזת אמבולנסים במנהל הרפואה במשך כשנתיים ,עד
שנת .1999
העדה העידה ,שבמהלך התקופה שעבדה עם הנאשם הוא התנהג אליה יפה ויחסים ביניהם
היו טובים .לא ידוע לה על הטרדותיו של הנאשם כלפי עובדות אחרות.
)בפרוטוקול עמ'  ,132שורות .(39 – 26
היא עזבה את היחידה משום "רציתי קביעות רציתי לשפר מקום ,לשפר אווירה ,היה
שם בלגן עם הבנות .הייתי לבד"...
)בפרוטוקול עמ'  ,133שורות .(3 – 2

 (4גב' מירי אזולאי – עובדת בלשכת המשנה למנכ"ל המשרד.
העדה הגישה לבית הדין מכתב פרידה שכתבה לנאשם – מוצג נ .30/העדה העידה שהיא
נוהגת לכתוב מכתבי פרידה לעובדים פורשים במשרד ,שיש לה איתם קשרים מסוימים.
"אני לוקחת ציטוט שאני חושבת שהוא מתאים לאדם ,לא בדיוק באופי אבל
מתאים לאדם".
)בפרוטוקול עמ'  ,134שורות .(50 -35
העדה ציינה ,שהיא מכירה את המתלוננת ל.ח:.
"ל .הייתה בחורה מאוד מסורה ואמיתית ,יעילה והיו מצבים שהייתי אומרת לה
תעצרי הכל ותשבי תאכלי ותשתי ,אבל אם היה לה משהו היא הייתה עושה קודם
את זה .עם ל .אני עובדת ,היא מתעניינת.
עבדנו יחד אני ו-ל .היא בחורה אמינה מאוד".
)בפרוטוקול עמ'  ,135שורות .(12 – 9
 (5ד"ר יורם לוטן – ראש האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים.
היה ממונה על הנאשם במשך כ 10-שנים.
העד אישר את מזכרו מיום  – 19.12.01נ 32/לפיו ביקש לפטר את המתלוננת ל.ח .והוסיף:
"בהסכמה מלאה שלה .זה היה בהחלט אחרי דין ודברים ,שיחה והבהרות של דברים".
)בפרוטוקול עמ'  ,136שורות .(51 – 46
לגבי הערכתו של העד את הנאשם ,הוגש טופס הערכה – מוצג נ.33/
העד העיד" :מבחינה מקצועית הוא היה בסדר גמור ,מבחינת יחסי אנוש גרוע ,קשה,
יחסי אנוש לא טובים ,כמעט כל השנים שעבדנו יחד".
)בפרוטוקול עמ'  ,36שורות .(15 – 9
העד הכחיש את גירסתו של הנאשם ,שהוא גרם לסיכסוכים בין הנאשם לבין עובדות
אחרות במחלקה.
)בפרוטוקול עמ'  ,136שורות .(25 - 19
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לדעתו של העד הנאשם הרגיש מקופח:
"הנאשם תמיד מרגיש מקופח .הוא חושב שהוא לא מקבל את הכבוד הראוי המגיע לו,
הוא חושב שהוא מקופח ,מקופח כרוני".
)בפרוטוקול עמ'  ,136שורות .(33 – 29
העד אישר שהגיעו אליו תלונות מעובדות שהיו כפופות לנאשם על יחסו אליהן ועל
התבטאויותיו הבוטות כלפיהן .הוא עצמו חש ,שהנאשם מזלזל בו.
)בפרוטוקול עמ'  ,136שורות .(45 – 37
העד ציין ,שעובדות שרובן היו עובדות ארעיות חששו למשרה שלהן והתלוננו אצלו בע"פ
על הנאשם אך סירבו להעלות הדברים בכתב.
)בפרוטוקול עמ'  ,137שורות .(16 – 6
התלונות היו ,שהנאשם חרג מהסבירות והמידתיות כשהעביר ביקורת על העובדות,
הדברים נאמרו תוך כדי צעקות ובבוטות ,לאורך כל השנים.
)בפרוטוקול עמ'  ,137שורות .(36 – 19
עוד התלוננו העובדות שהנאשם חודר לפרטיות שלהן ,מרגישות שהוא עוקב אחריהן ואחת
אף סיפרה לו שהוא מתקשר אליה הביתה בשעות אחר הצהרים והערב.
)בפרוטוקול עמ'  ,137שורות .(30 – 27
לגבי המתלוננת ל.ח .העיד העד כי" ,היא היתה עובדת סבירה ,היתה התמצאות ,כתבה
מכתבים שהיתה צריכה להדפיס ,לא היו בעיות משמעת ,היתה בסדר גמור".
הנאשם מעולם לא התלונן עליה.
)בפרוטוקול עמ'  ,137שורות .(51 – 47
לעניין פיטורי המתלוננת ל.ח .הסביר העד:
"היתה שיחה ,לא בחטף ,לא היה שום דבר פתאומי .המכתב נ 32/הוא קצר ולקוני
כנדרש בשירות המדינה ,אבל הוא תוצאה של שיחות ופגישה אישית ,לא כלאחר יד,
ואני אומר את זה באחריות מלאה...
בכל אופן שיהיה ברור מהדברים סביב העניין הזה ,לא היה שום רצון לפטר אותה בגלל
אי שביעות רצון מעבודתה .היא סירבה לבצע את ההוראה לעבוד עם סיגל ,שהיה ביטוי
לאי רצון שהיא רצתה להמשיך לעבוד במסגרת הזו עם הנאשם...
בהחלט .ככל שזכור לי ואני בטוח בכל מה שאני אומר כל הקריירה המבצעית שלי
מנהל או שלא במנהל לא הוצאתי אף פעם מכתב פיטורים".
)בפרוטוקול עמ'  ,138שורות .(14 – 3
 (6ד"ר משה משיח – מנכ"ל המשרד בתקופה הרלבנטית לכתב התובענה.
העד הגיש את מוצג נ – 34/סיכום הדיון מיום  30.3.92לפיו הוחלט שלא לאמץ את חוות דעתו
של ד"ר שלוסברג מנהל בית החולים באר-יעקב ,שלא להמשיך את עבודתו של הנאשם כמנהל
אדמינסטרטיבי של בית החולים .כך ,הוחלט להעביר את הנאשם לתפקיד אחר עד פרישתו של
ד"ר שלוסברג ואז יחזור לשמש מנהל אדמינסטרטיבי בבית החולים לתקופת ניסיון שתקבע.
7

ד"ר יצחק ברלוביץ – משנה למנכ"ל וראש מינהל הרפואה.
העד ציין ,שלא היה ממונה ישיר על הנאשם .הוא מעריך את עבודתו המקצועית של הנאשם
ואף סבר שהוא ראוי לפרס מנכ"ל.
משיחותיו עם ד"ר לוטן ,שמע שיחסי אנוש של הנאשם לא היו טובים.
)בפרוטוקול עמ'  ,43שורות  ;53 – 40 ;12 – 11מוצג נ.(33/
העד סיפר כי ,השתתף במסיבת הפרידה של הנאשם ואף נשא שם דברים "מאוד חמים" על
הנאשם.
)בפרוטוקול עמ'  ,143שורות .(32 – 30

 (8גב' ורד בן אלישע – עובדת עם הנאשם כשש וחצי שנים.
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העידה עליו "הוא בן אדם מקסים והחבר הכי טוב שלי" .ביטוי ליחסה נתנה במסגרת מסיבת
הפרידה לנאשם .מוצג נ – 36/מכתב פרידה.
העדה העידה ,שנסעה עם המתלוננת ל.ח .לבקר את הנאשם בזמן שאושפז בבית חולים וכן
ביום בחירה נסעה עם המתלוננת ועם הנאשם לבית ינאי ,ליום של כיף.
)בפרוטוקול עמ'  ,144שורות .(58 – 54
על יחסו של הנאשם לעובדות אחרות העידה בבית הדין:
"אני ראיתי שלכולם הוא התייחס אותו דבר ,היה לו יחסי אנוש עם כולם ,אם מישהי
היתה בצרה הוא היה שואל אם הוא יכול לעזור ,לכולם הוא נתן את אותו היחס".
)בפרוטוקול עמ'  ,145שורות .(9 – 7
בחקירתה הנגדית אמרה העדה כי ,עדותה בנציבות שירות המדינה )מוצג ת (13/נגבתה תחת
לחץ ואיומים:
"הוא )גיא רובס החוקר – נ.א.ב (.אמר לי שאם אני לא אודה בדברים ,אני אפול יחד עם
הנאשם ,ותדעי לך שזה יצא לעיתונות ,לבית משפט בחוץ ,והבעל שלך ידע מזה".
)בפרוטוקול עמ'  ,145שורות .(41 – 40
העדה אישרה את שאמרה בעדותה לגבי יחסיה עם הנאשם ,למעט הרשום שהיה ביניהם קשר
רומנטי ,כשהיא אומרת לחוקר שהקשר ביניהם הוא כמו בת ואב" :העבודה זרמה תוך
שיתוף פעולה מלא ויפה .עם הזמן הידידות בעבודה התפתחה ליחסים חברתיים .אני ראיתי
בו משענת והתייעצתי אתו לגבי כל מה שעבר עלי בחיים האישיים ,הוא עזר לי מאוד ,ייעץ
לי ותמך בי נפשית כשהייתי במשברים .בערך לפני שלוש שנים הקשר נהפך לקשר רומנטי
בינינו וזה היה ביוזמת שנינו מאז ועד היום".
)בהודעה עמ'  ,2שורות .(10 – 4
העדה אישרה שאמרה בהודעתה כי ,זכורים לה מקרים שבהם שמעה את הנאשם צועק
ומעליב עובדות שלו.
)בפרוטוקול עמ'  ,148שורות .(2 – 1
בהודעתה אמרה המתלוננת" :לשלום ,יש קטע של מן חברות ...שהוא מרגיש חופשי לדבר
עם הבנות שעובדות אתו ואכן יש לו לפעמים התבטאויות חופשיות כגון" ,מה יש לך
מאהב?" או "היכן היה הבעל שלך" אבל הכל בקטע של צחוק והומור".
)בהודעה עמ'  ,5שורה  ;26עמ'  ,6שורות .(4 – 1
בבית הדין העידה שאינה זוכרת התבטאויות שכאלה.
)בפרוטוקול עמ'  ,148שורות .(18 – 6
את הערכתה הרבה למתלוננת ל.ח .הביעה במכתבה אליה – מוצג ת.14/
באמצעות עו"ד בועז גוטמן הגישה העדה ביום  28.8.03תלונה נגד החוקר גיא רובס – מוצג
נ.38/
 .6עדות הזמה
מר גיא רובס  -חוקר בנציבות שירות המדינה.
העד טען ,שטענתה של גב' בן אלישע כאילו עדותה נגבתה תחת לחץ ,איומים וכדו' אין לה
שחר .כל שמסרה נרשם בהודעתה לאורך כל החקירה ניסה להרגיע את גב' בן אלישע.
)בפרוטוקול עמ'  ,150שורות .(28 – 22
 .7סיכומי הצדדים
הצדדים הגישו את סיכומיהם בכתב .להלן עיקרי הדברים:
א .סיכומי התביעה
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התביעה סבורה כי ,עמדה בנטל ההוכחה והשכנוע שהיה מוטל עליה,
להוכחת האישומים והעבירות ,שבהן הואשם הנאשם.
 −גירסתה של המתלוננת ל.ח .היתה עקבית ,אמינה וזכתה לחיזוקים .עד התביעה – בעלה חזר
על גירסת רעייתו – המתלוננת .עד הגנה – ד"ר יורם לוטן שיבח את תפקודה של המתלוננת
ל.ח .ונתן הסבר למכתב הפיטורים .כך גם ,העיד על יחסי האנוש הגרועים של הנאשם.
גם עדת ההגנה מירי אזולאי העידה על מהימנותה של ל.ח.
עדת התביעה גב' מיכל עמר ,העידה על סגנון דיבורו המזלזל של הנאשם כלפי העובדות
הכפופות לו.
 −לגבי המתלוננת ל.ק – .המתלוננת לא הכירה את המתלוננת ל.ח .ולכן ,טענת ההגנה כי ,קשרה
יד עם שאר המתלוננות להעליל על הנאשם ,אין בה ממש.
 −העדה גם לא בקשה מיוזמתה להגיש תלונה על הנאשם אלא הוזמנה על ידי נציבות שירות
המדינה.
 −המתלוננת ס.א – .העידה על התבטאויות הנאשם וחיזקה את עדותה של המתלוננת ל.ק.
 −העדה אישרה כי ,הזהירה את המתלוננת ל.ח .בטרם שיצאה עם הנאשם לביקורה הראשון
מחוץ למשרד ,מפני התנהגותו של הנאשם.
 −לעניין גירסת הנאשם – עדותו לא היתה עקבית ,סתרה את עצמה ומנוגדת לשכל הישר.
לא רק המתלוננות שבכתב התובענה העידו על התנהגותו הבוטה והמשפילה של הנאשם כלפי
הסובבים אותו .הן העובדים בבית החולים באר יעקב ,הממונה עליו ד"ר לוטן וגם הדברים
שאמרה בהודעתה גב' בן אלישע.
 −הנאשם התבטא כלפי שלוש המתלוננות בביטויים חוזרים ונישנים בעלי אופי מיני .כל אחת
מהמתלוננות היתה כפופה לנאשם .הן העידו כי ,בשל כך חשו צורך שלא להתעמת עימו ,וניסו
לשמר יחסים תקינים עימו .את טענתן זו חיזק גם ד"ר לוטן אשר מסר כי ,העובדות אשר עבדו
תחת הנאשם חששו מפניו .חרף זאת ,כל אחת מהמתלוננות ציינה כי ,בשלב כלשהו העירה
לנאשם בגין התבטאויותיו .הדבר לא הביא להפסקת התנהגות הנאשם כלפי המתלוננות והוא
המשיך בהתבטאויותיו.
 −המתלוננות ציינו כי ,חשו נבוכות ,מוטרדות ומושפלות כתוצאה מהתבטאויותיו של הנאשם.
 −התביעה סבורה ,שבהתנהגותו הנאשם הטריד מינית את המתלוננות ,הפר את הוראות החוק
למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח –  1998והתנהג התנהגות שאינה הולמת עובד מדינה.
ב .סיכומי ההגנה
ההגנה מבקשת מבית הדין לזכות את הנאשם מהאישומים המיוחסים לו .זאת מן
הטעמים הבאים:
 −דו"ח הנוכחות המקורי לחודש אפריל  2000של המתלוננת ל.ח – הועלם.
המתלוננת טענה ,שהייתה בביקור ביום  10.4.2000עם הנאשם בחברת "סמי
אמבולנסים" ,בפתח תקוה וזאת כאשר הנאשם טוען ,שהיה בביקור ביום זה ,בשח"ל
לבדו .וכך גם העיד מר יגאל ינאי ,מחברת שח"ל.
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 −תמונות שהוגשו לבית הדין נ 2/ו-נ 3/מעידות שהמתלוננת ל.ח .אינה מתנהגת
כמתלוננת טיפוסית ,והסבריה כי הצטלמה עם הנאשם "במסגרת יחסי עובד מעביד"
היא מגוחכת.
 −ההגנה טוענת כי ,הנסיעה כמו ההטרדה ,באפריל  2000לא הייתה ולא נבראה .היא
באה לעולם עם פיטוריה של המתלוננת ל.ח .התלונה באה כנקמה בנאשם ,שלא יצא
להגנתה אל מול בקשת ד"ר לוטן ,כפי שעשה בעבר אלא נתן הסכמתו ,שהמתלוננת
ל.ח .תסייע למזכירתו של ד"ר לוטן.
 −המתלוננת ל.ח .כבשה את עדותה .התלונה נגד הנאשם הוגשה כשנתיים אחרי האירוע
– ביום .10.4.2000
 −לגבי עדותה של המתלוננת ל.ק – .העדה בעדותה בבית הדין החסירה במתכוון את
הסיבות לפיטוריה .גם עדה זו נקמה בנאשם משום שלא ניאות לתת לה מכתב
המלצה.
 −לגבי המתלוננת ס.א – .מדובר בחשודה בקבלת טובה הנאה שלא כדין .המתלוננת
ס.א .משתמשת באותם מטבעות לשון כמו המתלוננת ל.ק .ולא בכדי .לעדה היה עניין
בהגשת תלונה נגדו שכן ,רצונה היה לשבת על מקומו של הנאשם .וכבשה את עדותה
כ 7-שנים.
 −גירסת הנאשם מבוססת היטב ובעלת הגיון פנימי .עמדתו לא השתנתה ועיון בחומר
הראיון תומן בגירסתו .הנאשם הבהיר את מערכת יחסיו עם המתלוננות ואת העלילה
שרקחו כנגדו .בסופו של דבר ,הנאשם סיים את עבודתו במשרד ,בהגיעו לגיל פנסיה,
כאשר צמרת המשרד חולקת לו כבוד ושבח.
 .8המסגרת הנורמטיבית
הנאשם הואשם על ידי התביעה בעבירות לפי סעיף  (3) ,(2)17ו (4)-לחוק.
 −סעיף  (2)17לחוק
לגבי אישום ראשון ואישום שני הנאשם מואשם בהפרת סעיפים )3א())3 ,(4א())(6ג( ו4-
לחוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח– .1998הפרת פיסקה  43.421ב ,(4 .ב .ב( לתקשי"ר
)בנוסחה דאז(.
לגבי אישום שלישי – הפרת פיסקה  43.422לתקשי"ר )בנוסחה דאז(.
") .3א( הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:
...
...
) (4התייחסויות חוזרות המופנות לאדם ,המתמקדות
במיניותו ,כאשר אותו אדם הראה למטריד כי
אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות;
...
) (6הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות ) (3או ) ,(4המופנות למי
מהמנויים בפסקאות )א( עד )ג( ,בנסיבות המפורטות בפסקאות
משנה אלה ,גם אם המוטרד לא הראה יד כי אינו מעוניין בהצעות
או בהתייחסויות האמורות:
...
...
)ג( לעובד במסגרת יחסי עבודה ,ולאדם בשירות במסגרת
שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות.
.4

לא יטריד אדם מינית את זולתו ולא יתנכל לו".
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בפיסקה  43.421ב ,(4 .ב .ב( נאמר:
"ב .על פי החוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח – 1998
להלן") :החוק"( ,הטרדה מינית היא אחת מחמש צורות
התנהגות אסורות ואלה הן:
...
...
...
 .4התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם ,אף שהאדם
שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין
בהן.
לדוגמא :התייחסות חוזרות לפן המיני במראהו או
בלבושו של אדם או לאברי גופו ,למרות הבהרותיו
שהדבר מפריע לו.
ואולם ,אין צורך להראות אי הסכמה במקרים שסויגו
בנסמן )ב(  3לעיל.
ב.

ב( ניצול של יחסי מרות ,תלות"...

פיסקה  43.422לתקשי"ר )בנוסחה דאז(:
"מעשה בעל אופי מיני – לרבות דיבור או רמיזה".
 −סעיף  (3)17לחוק
הנאשם הואשם גם בעבירוה לפי סעיף  (3)17לחוק – התנהגות שאינה הולמת את תפקידו
כעובד מדינה או התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו או בשמו הטוב של שירות המדינה.
בעש"מ  246/99אהרון אהרוני נ' נציבות שירות המדינה )פ"ד נו):(481 (1
"התשובה היא ,שהתנהגות כזאת היא לא בהכרח התנהגות מיוחדת לעובד המדינה,
או התנהגות המיוחדת לתפקיד מסוים בשירות המדינה.
התנהגות יכולה להיות בלתי-הולמת ,במשמעות של סעיף  (3)17לחוק המשמעת ,גם
אם אין בה ייחוד למעמד של עובדי המדינה או לתפקיד של עובד מדינה זה או אחר.
היא יכולה להיות התנהגות פסולה מבחינתו של כל עובד בכל תפקיד".
בעש"מ  3859/03מיכל אלבז נ' נציבות שירות המדינה )דינים עליון ,כרך סו ,(854 ,נפסק
לגבי טיבה ומהותה של העבירה:
"אכן ,עבירה לפי סעיף  (3)17אינה עבירה שגבולותיה מוגדרים ,וכבר נאמר עליה
שהיא בעלת "רקמה פתוחה" ,המתאימה את עצמה לנסיבות העניין ולזמנים,
ושוליה רחבים ביותר .אף על פי כן ,היא איננה חסרת גבולות ,והיא מתאפיינת
בהתנהגות פסולה מן הסוג ששום ארגון או מקצוע אינו יכול לסבול ,משום שאם
היא תיהפך התנהגות מקובלת באותו ארגון או מקצוע ,יהיה בכך כדי להעכיר את
האווירה ,לשבש את יחסי העבודה ,לערער את יחסי האמון מצד הציבור או לחבל
בדרך אחרת בתפקוד התקין של הארגון".
בית הדין בבואו לצקת תוכן ל"התנהגות שאינה הולמת" או "התנהגות העלולה לפגוע
בתדמיתו או בשמו הטוב של שירות המדינה" ,עליו לבחון זאת על פי אמות המידה של
"הציבור הנאור"" ,האדם הסביר" ,אשר אמורים לשקף את הערכים והעקרונות עליהם
מבוססים יחסי הפרט והשירות הציבורי מבלי לפגוע באמון שרוכש הציבור לעובדי
השירות הציבורי.
)בג"צ  7974/93סויסה נ' היועץ המשפטי לממשלה פ"ד .(771 ,749
 -סעיף  (4)17לחוק
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יסודות העבירה בסעיף  (4)17לחוק נוגעות להתנהגות בלתי הוגנת במילוי תפקיד או בקשר
איתו .קרי ,מדובר בנסיבות שבהן עובד מדינה משיג בעיקר לעצמו טובות הנאה שונות
ממסגרת תפקידו.
במקרה דנן ,אין בין ההתנהגות המיוחסת לנאשם בכתב התובענה לבין עבירה זו ולא
כלום.
סעיף  (4)17לחוק – ימחק מכתב התובענה.
 −מהי הטרדה מינית?
בעש"מ  6713/96מדינת ישראל נ' זוהר בן אשר )דינים עליון ,כרך נג (854 ,בית המשפט
הגדיר הטרדה מינית:
"הטרדה מינית היא ,קודם כל ,התנהגות .היא מחייבת מעשה של הטרדה אך גם
מילים בגדר מעשה .חיים ומוות בידי הלשון .התנהגות אינה מהווה הטרדה מינית
אלא אם היא ,כשמה ,בעלת אופי מיני .מכאן ,שהתנהגות לא תיחשב הטרדה מינית,
גם אם היא מטרידה ,אם אין לה אופי מיני או אם אין היא באה לידי ביטוי בדברים
הקשורים למין.
התנהגות שהיא הטרדה מכוונת ,במקרה הרגיל ,להשיג טובת הנאה מינית .יחסי
מין ,או אפילו סיפוק מיני מעצם הטרדה ,כגון סיפוק מחיבור או חיכוך ,אך לא תמיד
כך ,אפשר במקרים מיוחדים ,שהכוונה תהיה רק להקניט את הצד השני ,לנקום בו
או להציק לו ,באמצעות ביטויים גסים או הערות אחרות בעלות אופי מיני ,למשל
כדי שימאס במקום העבודה ויפרוש ממנו .תהיה הכוונה אשר תהיה ,העיקר הוא
לא הכוונה אלא התנהגות :די בכך שבעיני האדם הסביר ההתנהגות הגיעה כדי
הטרדה מינית".
זאת ועוד:
"מחמאה ,שיחה על נושא מיני ,מגע גופני ,ואפילו חיבוק או נשיקה ,לא בהכרח יש
להם אופי מיני .הכל תלוי בטיב היחסים שבין שני הצדדים ובנסיבות .בדרך כלל
ברור מן הנסיבות אם יש ,או אין ,להתנהגות אופי מיני .לעתים אין זה ברור .עם
זאת ,כפי שנאמר לגבי פיל ,אף שקשה להגדיר אותו ,כשרואים אותו ,אין קושי
לזהות אותו".
בעש"מ  1928/00מדינת ישראל נ' עמוס ברוכין )דינים עליון ,כרך נח (253 ,נקבע בין
השאר:
"הטרדה מינית ,כעבירת משמעת כוללת צורות שונות ומשונות של התנהגות פסולה
שיש בה אופי מיני .יש בהן בקצה אחד ,צורות קלות מבחינת הפסול המוסרי
והפגיעה בקורבן ,ויש בהן ,בקצה השני ,צורות חמורות מבחינה זאת .ראו הגדרה של
הטרדה מינית בסעיף  3של חוק למניעת הטרדה מינית".
ולעניין צורות שונות של דיבור ,שיש בהם כדי להעכיר את האווירה וליצור סביבה עויינת.
בית המשפט העליון בעש"מ  5771/01ישראל פודלובסקי נ' נציב שירות המדינה )דינים
עליון ,כרך ס (526 ,פסק:
"ביטויים בעלי אופי מיני שעל פי אמות מידה אובייקטיביות הם משפילים ,מבזים
או פוגעים בכבוד על רקע מיני ,הם מעצם טיבם גם בביטויים המופנים כלפי כל
אדם שלמינו או למיניותו התייחס הביטוי והוא נוכח בעת השמעתו .לעניין זה ראוי
להעמיד דברים על מכונם ולהבהיר כי החוק החדש ,לא לצמצם את הגדרת ההטרדה
המינית בא ,אלא להרחיבה בא".
כן ,ראה במאמרה של א .קמיר "איזו מן הטרדה :האם הטרדה מינית היא פגיעה בשוויון
או בכבוד האדם?" ,משפטים כ"ט )תשנ"ח(  ,317בעמ'  ,382שם נאמר כדלקמן:
"אותן הטרדות מיניות שהן אסורות בחוק העונשין ,כבר כיום ,אסורות באופן
מוחלט גם כהטרדות מיניות ,בין שהמוטרדת סירבה או התנגדה להן ,ובין שלא.
להטרדות מיניות המהוות סחיטה באיומים ומעשים מגונים לא ניתן להסכים .ביזוי
והשפלה על רקע מיני )המוגדרים כהטרדה מינית בסעיף 30א() (5לחוק( אמנם אינם
אסורים ,כשלעצמם ,בחוק העונשין ,אך משום חומרת ההתנהגויות הללו חובה על
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כל אדם לדעת כי אסורות הן .לכן אין החוק דורש כי המוטרדת תראה למטריד
שאינה מעוניינת בביזוי או ההשפלה המיניים .יודגש כי ביזוי והשפלה מוגדרים
בחוק למניעת הטרדה מינית כשהם מתייחסים למינו של המוטרד או מיניותו,
לרבות נטייתו המינית .משמעות הדבר היא כי אין לבזות אדם בגין היותו אישה או
גבר ,בגין פעילות מינית כלשהי המיוחסת לו ,וזאת בלא קשר ל"אמיתות" הייחוס.
פניות סקסיסטיות בוטות לאשה יכולות לבזות אותה אשה ולהוות הטרדה מינית.
...
הקטגוריה השלישית של התנהגויות אסורות מכילה הטרדות מיניות המאופיינות
ביחסי כוח בלתי שוויוניים במידה בוטה בין מטריד ומוטרד.
סעיף קטן  6בסעיף )3א( קובע כי ,בהטרדה של קטין או חסר ישע ,מטופל ,או עובד,
המוטרדים במסגרת יחסי שררה ,לא נדרש מן המוטרד להביע עמדה כלשהי .גישה
זו מתחשבת בחולשתם המערכתית של מוטרדים אלה כלפי מטרידיהם ,חולשה
שעלולה למנוע מהם אפשרות של תגובה שתבטא רצון חופשי כלשהו ,או אף פיתוחו
של רצון חופשי כזה.
בסיטואציות כאלה מוטל על האדם הנמצא בעמדת שררה לפתח את הרגישות
הנדרשת ולזהות בכוחות עצמו אילו התנהגויות נתפסות על ידי הכפופים לו כהטרדה
מינית".
 −כבישת עדות
כבישת עדות של קורבנות מעשי מין הינה תופעה מוכרת ושכיחה .רגשות פחד ,בושה ומבוכה
בולמים לא אחת את קורבן העבירה מלהתלונן על אשר אירע לו בסמוך לאחר מעשה .על כן,
במקרים רבים אין בתלונה מאוחרת או בהתנהגות פסיבית של קורבן עבירת מין ,כשלעצמה,
כדי לפגום במהימנות העדות.
"הלכה היא כי כבישת תלונה ,כשלעצמה ,אין בה כדי לשלול מהמתלוננת את
מהימנותה אם קיים הסבר מתקבל על הדעת מדוע נכבשה העדות )ראו :ע"פ 5612/92
בארי ואח' נ' מדינת ישראל ,פ"ד מח .(364-367 ;302 ,(01התופעה על כבישת התלונה,
בעבירות מין ,ובכל זה מעשי הטרדה מינית במסגרת העבודה ,אינה נדירה ולעניין זה
הסברים אפשריים מסוגים שונים ,לא פעם העובדת המוטרדת חשה בושה ,עלבון
וקלון ,או רתיעה מפני החשיפה ומפני מחירה החברתי והאישי של חשיפה כזו.ף חששן
של קורבנות הטרדה מינית להתלונן מתעצם ,מטבע הדברים ,כאשר המטריד הוא איש
בעל סמכות הממונה עליהן במסגרת עבודתן".
עש"מ  2168/01אליעזר חמני נ' מדינת ישראל פ"ד נה) ;946 (5עש"מ  7113/02מדינת
ישראל נ' שחר לוי פ"ד נז).(817 (3
 .9הערכת עדויות ,ממצאים ומסקנות
בתקופה הרלבנטית לאישום ראשון ושני ,שבכתב התובענה הנאשם שימש כמנהלן באגף
לרישוי מוסדות במינהל הרפואה ,במשרד הבריאות ,ועל פי אישום שלישי הנאשם שימש
כאחראי על נושא פיקוח מכשירים רפואיים במשרד.
המתלוננת ח.ל .שימשה החל מחודש מרץ  2000ועד לדצמבר  ,2001כמזכירתו של הנאשם
והייתה כפופה לו.
המתלוננת ל.ק .שימשה מספר חודשים עד לתחילת שנת  ,1999כמזכירתו של הנאשם.
המתלוננת ס.א .הייתה כפופה לנאשם בנושא מכשור רפואי החל משנת .1995
 −בית הדין התרשם מעבודתו המסורה של הנאשם ,ממקצועיותו בתחום המכשור הרפואי כך,
גם שמע בית הדין מעדי ההגנה ד"ר יורם לוטן ,ד"ר יצחק ברולוביץ ,ד"ר משה משיח,
ומעשרות מכתבי ההערכה וההוקרה שהוגשו לבית הדין – מוצג נ.22/
ברם ,בית הדין אינו יכול להתעלם מעדותו של ד"ר לוטן לגבי יחסי האנוש הקלוקלים של
הנאשם כלפי הכפופים לו וכלפי אלה שהוא כפוף להם.
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עדת התביעה גב' מיכל עמר בעדותה בבית הדין ציינה את סגנון דבורו של הנאשם כלפי
העובדות הכפופות לו .עדותה מהימנה על בית הדין ,ולא מצאנו ממש בטענת הנאשם ,כי היא
חשה שהנאשם חוסם את קידומה.
גם עדת ההגנה גב' בן אלישע אישרה בבית הדין את שאמרה בהודעתה בנציבות שירות המדינה
על "חופשיות" הדיבור של הנאשם עם העובדות בסביבתו.
 −בית הדין מבקש שלא להיכנס לעובי הקורה בנושא תחלופת העובדות שעבדו תחת פיקוחו של
הנאשם וסיבת עזיבתן .שכן ,במקרה הטוב ,אנו ניזונים מעדויות שמיעה ואף העובדות שעזבו
לא התייצבו בפנינו למסור גירסתן.
 −כבישת עדות המתלוננות
הנאשם טען כי ,המתלוננת ל.ח .כבשה את עדותה כשנתיים והמתלוננת ס.א .כבשה עדותה
כשבע שנים.
המתלוננת ל.ק .הוזמנה על ידי אגף החקירות למסור עדות ולא באה ביוזמתה.
המתלוננות ל.ח .ו-ס.א ,.חרף התנהגותו של הנאשם אליהן ניסו שלא לקלקל את היחסים עימו
ורצו לשמור על מקום עבודתן .לא זו אף זו ,מוצגים נ 2/ו-נ 3/תמונות בהן ניראת המתלוננת
ל.ח .מצולמת עם הנאשם ועובדים אחרים בהשתלמות משרדית ,וכן ,ביקורה של המתלוננת
אצל הנאשם במיטת חוליו ונסיעה ביום הבחירה לחוף ינאי דווקא מעידים כי ,המתלוננת ל.ח.
חפצתה היתה לשמור על יחסים עניינים בעבודה ולא להפגין כלפי עם ועדה את רחשיה כלפי
הנאשם.
לאור הפסיקה שהובאה לעיל אנו קובעים כי ,המתלוננת נתנה הסבר מתקבל על הדעת על
כבישת עדותן .לא זו אף זו ,אין בכבישת עדותן כשלעצמה כדי לשלול את מהימנות עדותן של
המתלוננת.
 −עלילה
הנאשם מכחיש מכל וכל התרחשות האירועים המיוחסים לו בכתב התובענה.
לגישתו ,שלושת המתלוננות חברו בצוותא חדא ורקמו קנוניה נגדו ,כל אחת מטעמיה היא.
לשיטתו ,המתלוננת ל.ח .התלוננה על ההטרדה עובר לפיטוריה ,במגמה למנוע את פיטוריה.
היא נקמה בנאשם משום שלא קם להגנתה ,כשביקש ד"ר לוטן את עזרתה למזכירתו.
למתלוננת ל.ק .היה מניע לעלילת ההטרדה שסיפרה וזאת כי ,סירב לתת לה מכתב המלצה
בסיום עבודתה במשרד.
המתלוננת ס.א .רצתה לנגוס בסמכויותיו של הנאשם ואפשר גם "לרשת" אותו וכך ,נולדה לה
ההטרדה המינית שהיא מייחסת לנאשם.
אל מול טענת הנאשם הוצגו בפנינו הראיות כדלקמן:
עד ההגנה ד"ר יורם לוטן נתן בבית הדין הסבר מפורט על הרקע למכתב הפיטורים של
המתלוננת ל.ח .הוא ציין ,שמדובר בעובדת טובה ,שסירבה לבצע הוראה לעבוד עם מזכירתו
בכך כדבריו" :היה ביטוי לאי רצון שהיא )-ל.ח – .נ.א.ב (.רצתה להמשיך לעבוד במסגרת הזו
עם הנאשם".
למעשה המתלוננת היא זו שהודיעה לו ,שאינה מעוניינת לעבוד עם הנאשם.
המתלוננת ל.ח .עצמה העידה בפנינו שהיא ביקשה מד"ר לוטן לפטר אותה לאחר שהנאשם
הכפיש את שמה בגין רומן ,כביכול ,בינה לבין עובד התחזוקה מיכאל.
המתלוננת גם ראתה בדרישתו של ד"ר לוטן לתייק מסמכים אצלו הרעת תנאים.
לאור האמור ,בית הדין קובע כי ,לא הוכחה בפניו רקימת עלילה ,שנרקמה נגד הנאשם על ידי
המתלוננת ל.ח.
לגבי המתלוננת ל.ק .היא כלל לא יזמה תלונה נגד הנאשם ועל כן ,הטענה שתלונתה על
הטרדה ,תלונת שווא היא ,אין לה על מה שתסמוך.
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לגבי המתלוננת ס.א .במהלך עדותה בבית הדין חזרה והטעימה ,שלא האמינה שיעשו משהו
עם תלונתה .לכן ,כשמסרה עדות בנציבות שירות המדינה ענתה בקצרה "ולא סיפרתי את
הסיפורים האישיים שלי".
גם עדה זו לא התייצבה מיוזמתה באגף החקירות.
בית הדין דוחה את גירסת הנאשם ,שהמתלוננת ס.א .העלילה עליו עלילת כזב בדבר הטרדה
מינית.
 −בתיק זה ,לנוכח פערי הגירסאות בין הנאשם לבין המתלוננות ,בית הדין נדרש להיזקק
בהכרעת הדין ,למידת התרשמותו הבלתי אמצעית מן העדים ולאמון שהעניק לעדותם.
לאישומים
 −עתה נעבור אל האישומים השונים ,נעריך לגבי כל אחד מהם את העדויות שבאו בפנינו ,נקבע
את הממצאים ונסיק את המסקנות השיפוטיות לגבי העבירות המיוחסות לנאשם .כל זאת,
לאור המבחנים שנקבעו בפסיקה לעניין היסוד הנפשי ורמת ההוכחה הנדרשת להוכחת עבירות
מסוג זה.
לאישום ראשון
הביקור בחברת סמי אמבולנסים
למועד הביקור:
המתלוננת ל.ח .העידה בבית הדין כי ,לאחר שבועיים או שלושה שבועות מתחילת עבודתה
בחודש מרץ  ,2000התלוותה לנאשם.
במוצג ת – 3/דו"ח נוכחות לחודש אפריל של המתלוננת הנושא את חתימתה של המתלוננת
ושל הנאשם ,ביום  10בחודש צויין ,שהמתלוננת נסעה בתפקיד לתל-השומר.
בהודעתה בנציבות שירות המדינה )-מוצג נ (1/מסרה המתלוננת את המועד  10.4.00כתאריך
בו הצטרפה לנאשם בביקור זה.
המתלוננת העידה שהיתה גם בביקור עם הנאשם בכפר קאסם ביום .12.7.00
הנאשם בהודעתו בנציבות שירות המדינה לא זכר את התאריך בו הצטרפה אליו המתלוננת.
ל.ח .לביקור בחברת סמי אמבולנסים.
בעדותו בפני בית הדין אישר הנאשם שקיבל את המתלוננת ל.ח .לעבודה בחודש אפריל 2000
אך רק בחודש יולי ש.ז .הצטרפה אליו לביקור בחברת סמי אמבולנסים בפתח תקוה ובכפר
קאסם.
ביום  10.4.00היה בביקור בחברת שח"ל לבדו.
טענת הנאשם שמוצג ת 3/מזוייף ,לא הוכחה בפנינו כדבעי .אין בזריקת המילה מזוייף לחללו
של בית הדין ,כדי לשכנענו שמדובר במסמך מזוייף ,שעל פניו אין בו פגם.
עד ההגנה יגאל ינאי ,סמנכ"ל תפעול של חברת שח"ל ,הסתמך על יומנו בו רשם כי ביום זה
בין השעות  12:00 – 09:00היה הנאשם בביקור אצלו ולפי זכרונו לבד אך ייתכן ,שהנאשם
הגיע לפגישה עם מזכירתו ל.ח.
עד התביעה יוני חמץ ,בעדותו בבית הדין ציין "את התאריך ,היום והשעה אני לא יודע להגיד
בדיוק ,אני גם לא יכול לזכור תאריך ושעה בדיוק ,כי זה דברים שחזרו על עצמם ,הרגשתי
שזה סרט נע .זה היה כשהיא התחילה לעבוד ...היא התחילה לעבוד אם אני לא טועה
בחודש מרץ".
)בפרוטוקול עמ'  ,83שורות .(7 – 5
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המתלוננת ס.א .העידה בבית הדין כי ,כאשר המתלוננת ל.ח .נסעה עם הנאשם בפעם
הראשונה ,במסגרת העבודה ,היה זה בתחילת עבודתה במשרד והיא אף הזהירה אותה מפני
הנאשם.
)בפרוטוקול עמ'  ,60שורות .(21 – 14
מכל האמור לעיל ,בית הדין קובע כי ,האירוע התרחש ביום  .10.4.00גם אם הנאשם ביקר
בחברת שח"ל בבוקרו של יום זה עדיין ,לא נשללת העובדה ,שבהמשכו של יום הנאשם ביקר
בלווית המתלוננת ל.ח ,.בחברת סמי אמבולנסים.
על התרחשות האירוע:
המתלוננת ל.ח .העידה שבעת שהמתינה לאוטובוס בצומת תל השומר ,ישבה ברכבו של
הנאשם והוא העיר ושאל שאלות שכאלה" :כולם רואים עם איזה צעירה אני נמצא ואני לא
הייתי מתנגד"" ,תגידי לי יש לך יחסים מחוץ לנישואים"" ,בעלך לא הולך מחוץ
לנישואים"" ,כשהיית חיילת היו לך חברים ועם כמה שכבת".
הנאשם מכחיש מכל וכל שפנה למתלוננת בשאלות הללו.
עד התביעה יוני חמץ העיד כי ,אשתו המתלוננת ל.ח .סיפרה לו מיד לאחר קרות האירוע,
שהנאשם אמר לה" :תראי איך מסתכלים עלי כי עם איזה חתיכה צעירה אני מסתובב למרות
שלא הייתי מתנגד"; "תגידי לי יש לך יחסים מחוץ לנישואים ,אל תהיי תמימה ,את באה
להגיד לי שלבעלך אין? ,היום יש לכולם מאהבים וכמה שזה טוב"; "תגידי ,כשהיית חיילת
עם כמה קיימת יחסים וכמה חברים היו לך".
על מצבה הנפשי של המתלוננת ל.ח .לאחר האירוע:
המתלוננת ל.ח .העידה כי ,התבטאות הנאשם הביכה אותה ,היתה בהלם מעולם לא דיברו
אליה בצורה שכזו .מיד כשעלתה לאוטובוס ירושלימה שוחחה טלפונית עם אמה ובעלה.
העד יוני חמץ העיד כי ,מיד לאחר האירוע אשתו ל.ח .התקשרה אליו ,סיפרה לו על שארע
והיא נשמעה "מבוהלת ונרגשת"; "נבוכה והמומה".
 −על ביטויים נוספים שמיוחסים לנאשם בכתב התובענה ,שהופנו כלפי המתלוננת ל.ח .במהלך
עבודתה במחיצתו של הנאשם ,לאחר שווידא שהיא לבד או בשיחות טלפוניות בשעות הערב
לביתה:
"תגידי מה עם האהבה יש אהבה"" ,את צריכה גב ....את צריכה גם גב מהצד".
כשבעלה היה נמצא בנסיעות מחוץ לבית היה אומר לה" :אז מה את בטח חוגגת".
על רופא אורטופד אצלו התעמלה המתלוננת הנאשם שאל" :מה את עושה איתו" .באחת
ההזדמנויות הנאשם כינה את המתלוננת "נחש".
המתלוננת העידה שעל אף שנהגה בקשיחות עם הנאשם כאשר פנה אליה באופן המדובר,
היתה חוזרת הביתה "עצבנית ,ממורמרת מוציאה את העצבים על הילדים".
ובמשרד לעיתים היתה פורצת בבכי.
העד יוני חמץ אישר שאשתו ל.ח .סיפרה לו על התבטאויותיו של הנאשם כלפיה .כך ,העיד על
מצבה הנפשי של ל.ח .שבתקופה האמורה "היתה מאוד עצבנית ,הבית על גחלים ,היא לא
שותה ואוכלת ,היא ירדה במשקל ....בוכה הרבה ...לא רגועה".
עדת התביעה מיכל עמר העידה על שינוי שחל אצל המתלוננת ל.ח .מי שהיתה מוכרת לה
כ"חייכנית ,סימפטית ,נעימה ...ביישנית" ,הפכה למי "שבקושי אומרת שלום" מתחמקת
ומסתירה דבר מה.
הנאשם הכחיש את האמירות המיוחסות לו .והודה כי ,כינה את המתלוננת "נחש בקש" וזאת
בשל השיחות הפרטיות ,שניהלה בשקט.
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עדות ההגנה גב' מירי אזולאי וגב' ורד בן אלישע דיברו על אמינותה וכנותה של המתלוננת
ל.ח.
 −בית הדין נותן אמון בדברי המתלוננת ל.ח .התרשמנו בכנות דבריה ומסימני האמת ,שניכרו
בהם ואנו מעדיפים אותה על פני גירסת הנאשם.
לנוכח הממצאים והמסקנות שהגענו לגבי אישום זה ,כי קיים יסוד בדין ,המאפשר להרשיע
את הנאשם בעבירות משמעת לפי סעיף  (2)17ו (3)-לחוק.
הנאשם במעשיו הפר את הוראת סעיפים )3א() (4ו)(3-א())(6ג( ו 5-לחוק למניעת הטרדה מינית,
התשנ"ח –  1998והפר את הפיסקאות האמורות בתקשי"ר.
הביטויים בהם התבטא הנאשם כלפי המתלוננת ל.ח .חזרו ונישנו ונושאים אופי מיני.
עוד אנו קובעים כי ,הנאשם התנהג ,במכלול התנהגותו על פי קביעתנו ,התנהגות שאינה
הולמת את תפקידו כעובד מדינה ,או העלולה לפגוע בתדמיתו ושמו הטוב של שירות המדינה.
בית הדין סבור שהנאשם במעמדו היה אמור לתת דוגמא אישית לכפופים לו .סגנון דיבורו של
הנאשם פגע בכבוד האדם של המתלוננת.
אשר על כן ,בית הדין מרשיע את הנאשם בעבירות שבהן הואשם בכתב התובענה באישום זה.
לאישום שני
המתלוננת ל.ק .לא הגישה מיוזמתה תלונה כנגד הנאשם אלא הוזמנה למסור עדות על ידי אגף
החקירות ,בנציבות שירות המדינה.
העדה ציינה בעדותה בבית הדין כי ,במהלך שנות עבודתה כמזכירתו של הנאשם ,התבטאות
הנאשם כלפיה לא היתה חד פעמית.
הנאשם היה שואל את המתלוננת "שכבת עם החבר שלך אתמול בלילה"" ,האם נהנית
אתמול בלילה" המתלוננת חשה מבוכה ,כעס ולעיתים אף בכתה בגין שאלות אלה ,שחדרו
לפרטיותה .ובכלל יחסו של הנאשם אליה היה מזלזל וכלשונה "מחפיר".
המתלוננת ס.א .העידה ,שבזמנים בהם איחרה ל.ק .לעבודה הנאשם היה אומר לה" :חגגת
היום עם החבר שלך".
הנאשם הכחיש ששאל את המתלוננת ל.ק .שאלות מסוג זה ,אלא לגירסתו גילה התעניינות
במתלוננת לאחר שהבחין וידע שיש לה בעיות ,הוא שאל אותה "למה את באה בבוקר עם
שחור בעיניים לא ישנת בלילה מה קורה איתך".
בית הדין סבור ,שאף אם הנאשם סבר ,שהתנהגותה ותפקודה של המתלוננת היו לקויים
ביותר ,אין באלה ולא כלום לעצם התבטאויותיו כלפיה.
כאמור ,לא מצאנו ממש בגירסת הנאשם שהמתלוננת חפצה היתה לנקום בנאשם לאחר
שסרב לתת לה מכתב המלצה בסיום עבודתה במשרד.
 −בית הדין נותן אמון בעדותה של המתלוננת ומעדיף אותה על פני גירסת הנאשם.
חרצובות לשונו של הנאשם היו לו לרועץ.
בית הדין קובע כי ,גם לאור הפסיקה דלעיל ,התביעה הרימה את הנטל המוטל עליה ומרשיע
את הנאשם בעבירה המיוחסת לו באישום זה.
לאישום שלישי
המתלוננת ס.א .שהיתה כפופה לנאשם בתחום מכשור רפואי העידה בבית הדין כי ,הנאשם
פנה אליה באמירות בעלות אופי מיני ,שפגעו והשפילו אותה ,שחזרו ונשנו "באופן שיטתי",
למרות הפצרותיה ,שיפסיק בזאת.
הנאשם היה מתעניין מה היא עושה בשעות הערב ועם מי היא יוצאת .כשראה אותה משוחחת
בטלפון היה אומר" :זה בטח עוד מאהב שלך".
העדה הוסיפה כי ,רצתה לשמור על מקום עבודתה ולכן ניסתה ,שלא לקלקל את יחסיה עם
הנאשם ,שהיה ממונה עליה .כמו כן ,סברה ,שלא יעשה דבר בתלונתה.
הנאשם הכחיש את האמירות המיוחסות לו כלפי המתלוננת ס.א .והעיד על "רוע שהלך
והצטבר" נגדו מצד המתלוננת.
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בית הדין התרשם מגירסת המתלוננת ס.א .שאכן הביטויים המיוחסים לנאשם באישום זה
בכתב התובענה ,אכן נאמרו כלפי המתלוננת ס.א.
ביטויים נוטפי מיניות מקומם לא יכירם בשירות המדינה.
 −בית הדין הגיע לכלל מסקנה כי ,עלה בידי התביעה להרים את נטל הבאת הראיות והשכנוע
לגבי העובדות והאישומים שבאישום זה ואלה מהווים לגישתנו הטרדה מינית ,כמשמעה בחוק
למניעת הטרדה מינית ובפיסקאות התקשי"ר הרלבנטיות .וכן ,הנאשם התנהג התנהגות
שאינה הולמת עובד מדינה.
 .10סוף דבר
לנוכח האמור ,בית הדין מרשיע את הנאשם באישומים ראשון ,שני ושלישי לכתב התובענה,
בעבירות לפי סעיף  (2)17ו (3)-לחוק.
 . 11ראיות וטיעונים לאמצעי המשמעת
המועד לשמיעת ראיות וטיעונים לאמצעי המשמעת נקבע ליום  3.9.07בשעה .9:00-10:00

הכרעת הדין ניתנה ביום ח' באב התשס"ז ,23.7.07-בהיעדר הצדדים ,להם תועבר באחת מדרכי
המסירה המקובלות.

)(-
_______________
עו"ד ניצה אדן-ביוביץ
מ"מ אב בית הדין
יו"ר

)(-
________________
ניסים בן שיטרית

)(-
________________
מייק לוין

חבר

חבר
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כ"ו בתשרי התשס"ח
 8באוקטובר 2007
בד2007-1218 .
בד"מ 161/02
בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
בפני :

עו"ד ניצה אדן-ביוביץ – מ"מ אב בית הדין
מר ניסים בן שטרית
מר מייק לוין

התובעת:

עו"ד יפית כנעני
עו"ד שרונה גדה

-

יו"ר
חבר
חבר

הנאשם:
ב"כ הנאשם:

עו"ד בועז גוטמן
גזר – דין

 .1ההליך
ביום ח' באב התשס"ז –  23.7.07בית הדין ,בהכרעת דין מפורטת ומנומקת ,הרשיע את
הנאשם ,שהועסק במשרד הבריאות ,כמנהל באגף לרישוי מוסדות מינהל הרפואה עד למועד
פרישתו משירות המדינה ביום  ,1.4.03בעבירות לפי סעיף  (2)17ו (3)-לחוק שירות המדינה
)משמעת( ,התשכ"ג) 1963-להלן – החוק(.
באלה האישומים:
אישום ראשון –
המתלוננת ח.ל ,ילידת שנת  ,1972שימשה החל מחודש מרץ  2000ועד לדצמבר ,2001
כמזכירתו של הנאשם והיתה כפופה אליו.
 −בחודש אפריל  2000לערך ,ביקש הנאשם מהמתלוננת להתלוות אליו לביקור בחברת
אמבולנסים במרכז הארץ .המתלוננת נענתה לבקשת הנאשם והצטרפה עימו לביקור .לאחר
סיום הביקור בשעה שהיו השניים בדרכם לרכבו של הנאשם אמר האחרון למתלוננת "כולם
מסתכלים עם איזה בחורה יפה אני נמצא למרות שלא הייתי מתנגד".
לאחר שהשניים הגיעו לתחנת האוטובוס בדקות ההמתנה לאוטובוס שאל הנאשם את
המתלוננת" :יש לך יחסים מחוץ לנישואין ,יש לך מאהב?" המתלוננת שהיתה בהלם והחלה
לרעוד מרוב לחץ וכעס אמרה לו" :סליחה?" אז אמר לה הנאשם" :את באה להגיד לי שאת
לא עושה כלום מחוץ לנישואין ,חוץ מבעלך? אל תהיי תמימה גם לבעלך כנראה יש סטוצים".
אז השיבה לו המתלוננת" :סליחה ,אני מכבדת את עצמי וקודם כל את בעלי".
הנאשם לא הירפה מהמתלוננת והמשיך ושאל אותה "מה ,כשהיית רווקה ,חיילת ,כמה
חברים היו לך ,עם כמה שכבת ,מה עשית איתם?" בשלב זה הגיע האוטובוס לו חיכתה
המתלוננת ,היא יצאה מרכב הנאשם ועלתה לאוטובוס.
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 −בתקופה הרלוונטית לתובענה זו ,כשהיה הנאשם מתקשר למשרד ומוודא שהמתלוננת נמצאת
לבד היה שואל אותה" :תגידי לי האם יש לך אהבה"? המתלוננת היתה מתעלמת ועוברת לדבר
עם הנאשם על נושאי עבודה .אז היה הנאשם אומר לה" :את מסתורית ,הכל אצלך בשקט"
ופעם אף כינה אותה "נחש".
ועוד כשהנאשם ידע כי ,בעלה של המתלוננת נמצא בנסיעות מחוץ לבית הוא היה אומר
למתלוננת בשעה שהיה איתה לבד "אז מה את בטח חוגגת כשבעלך לא פה" ועוד,
הנאשם אמר למתלוננת בטלפון" :זה לא מספיק שיש לך את הגב של בעלך ,את צריכה גם גב
מהצד".
במועד אחר כשהבין הנאשם שהמתלוננת הולכת לרופא אורטופד אצלו היא מתעמלת אמר
לה" :תגידי מה את צריכה מאמן וחוץ מזה מה את עושה איתו?".
אישום שני –
המתלוננת ל.ק ,ילידת שנת  ,1978שימשה עד תחילת שנת  1999לערך ,למשך כשנה ,כמזכירתו
של הנאשם.
לאורך המועדים הרלוונטים לאישום זה הנאשם נהג לשאול את המתלוננת שאלות על חיי
המין שלה כגון" :מה עשית אתמול בלילה?" וכן "שכבת אתמול בלילה עם החבר שלך"?
אישום שלישי –
במועד הרלוונטי לאישום זה הנאשם שימש כאחראי על נושא פיקוח מכשיר רפואי .המתלוננת
ס.א .ילידת שנת  ,1970עבדה תחת פיקוחו של הנאשם ועסקה בנושא המחשוב ,הנפקת
רשיונות ודו"חות בנושא מכשירים רפואיים.
במועדים שונים בשנת  1997לערך או בסמוך לכך ,הנאשם נהג לחקור את המתלוננת אודות
יחסיה עם בעלה ,לשאול אותה האם הוא מגיע כל יום הביתה בשל העובדה שהוא איש קבע
וכן שאל אותה בהקשר זה" :מה את עושה בלילות כשאיציק לא מגיע הביתה?" כמו כן,
הנאשם נהג לשאול את המתלוננת" :יש לך מישהו מהצד?" וכן היה שואל אותה איך זה שאין
לה רומנים מהצד .וכן ,היה שואל את המתלוננת עם מי היא מדברת בטלפון והאם זה שהיא
מדברת איתו הוא מאהב שלה.
 .2טיעונים לאמצעי המשמעת
עמדת התביעה
התביעה ביקשה מבית הדין להחמיר בעונשו של הנאשם .שכן ,יש לבער משירות המדינה את
התופעה של הטרדה מינית ולאפשר לנשים עובדות הרגשת ביטחון בעבודה ,מבלי שתחשושנה
שיביטו עליהן כאובייקט מיני ויפנו אליהן בהערות משפילות ומבזות.
מאחר שהנאשם פרש משירות המדינה ,התביעה ביקשה מבית הדין להטיל על הנאשם את
אמצעי המשמעת של נזיפה חמורה והפקעת משכורת אחת .לאחר שבית הדין הבהיר לתביעה,
שאמצעי משמעת של הפקעת משכורת אינו ישים על פי החוק ,במקרה דנן ,הומר אמצעי
משמעת זה ,בהורדה בדרגה אחת לתקופה של שנתיים.
התביעה הגישה לעיונו של בית הדין פסיקה בנושא הטרדה מינית :עש"מ  ,2192/06עש"מ
 ,11976/05עש"מ  5771/01ועש"מ .65/03
גישת המשרד
נציג המשרד נעדר מהדיון אולם ,ממסמך שהועבר לבית הדין עולה כי ,המשרד מצטרף לעמדת
התביעה.
טיעוני ההגנה
הסניגור המלומד התייחס לקלות בה שינתה התביעה את בקשתה להטלת אמצעי משמעת של
הפקעת משכורת קובעת אחת להורדה בדרגה לפרק זמן של שנתיים.
הנאשם נתן כ 50-שנה מחייו לשירות מדינת ישראל ,בצה"ל ובשירות הציבורי .שירותו לאורך
כל השנים היה ללא רבב.
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כיום ,הנאשם בן  ,70בעקבות ההליכים המשמעתיים שננקטו נגדו הוא חלה במחלת הסכרת.
כמו כן ,עבר עליו עינוי דין מתמשך ונמנעה ממנו דרגת פרישה.
הנאשם נענש דיו וניתן להסתפק באמצעי משמעת של התראה בלבד.
גם ההגנה הגישה לבית הדין פסיקה בנושא התומכת בגישתה )עש"מ .(6920/03
כך ,ביקשה הסניגוריה להתייחס למוצג נ – 22/אסופת מכתבי הוקרה והערכה לנאשם.
דבר הנאשם
הנאשם חזר וטען ,שהאירועים בהם הורשע "לא היו ולא נבראו" ,נרקמה עלילה נגדו ערב
פרישתו ע"י מי שהיה ממונה עליו ,באמצעות המתלוננות.
 .3החלטת בית הדין
להלן השיקולים אשר בית הדין שקל בבואו להשית על הנאשם את אמצעי המשמעת
הראויים:
תכלית אמצעי המשמעת
אמצעי המשמעת מושתים לצורך השגת תכלית ,שלשם קידומה נועד חוק המשמעת .ההליך
המשמעתי נועד לשמור על מראיתו ותדמיתו של השירות הציבורי ועל שמו הטוב של השירות.
כך קבע בית המשפט העליון:
"מהי אם כן תכלית החוק ,לעניין זה? התכלית העיקרית של חוק המשמעת היא
השמירה על התפקוד הראוי והתדמית הראויה של שירות המדינה".
)עש"מ  5574/00אורי בנית נ' מדינת ישראל ,דינים עליון ,כרך נט .(43
עוד:
"...בדין המשמעתי ,אמצעי המשמעת אמור לשמש אמצעי מניעה יותר מאשר אמצעי
ענישה :התכלית העיקרית של אמצעי המשמעת היא כאמור .למנוע פגיעה משמעותית
בתפקוד שירות המדינה או התדמית של שירות זה ,שכן תדמית ראויה היא תנאי הכרחי
לפעילות תקינה של השירות".
)עש"מ  4411/99מדינת ישראל נ' עבדאללה חמזה ,פ"ד נג).(77 (3
ובנוסף ,קיים הבדל בין ההליך הפלילי לבין ההליך המשמעתי:
"ההבדל נובע מן התכלית .הדין המשמעתי נועד לשרת תכלית שונה מן התכלית של הדין
הפלילי .עיקר התכלית של הדין המשמעתי הוא הגנה על השירות הציבורי גם אם בהליך
הפלילי נגזר על עובד הציבור עונש של קנס ,מאסר או עונש אחר ,עדיין יש צורך לברר אם
ראוי לנקוט נגדו הליך משמעתי :האם ראוי שאותו עובד ישאר בתפקידו ,או שמא ראוי
להעבירו לתפקיד אחר ,או להורידו בדרגה או אף לפטרו מן השירות ,וזאת כדי למנוע
פגיעה נוספת של אותו עובד בשירות הציבורי ,או כדי להגן על תדמית השירות ועל אמון
הציבור ,וכן כדי לשרש תופעות פסולות בשירות הציבורי ולהרתיע עובדי ציבור אחרים
מהתנהגות שאינה הולמת את השירות".
)עש"מ  1928/00מדינת ישראל נ' עמוס ברוכין פ"ד נד).(694 (3
תכליתם של אמצעי המשמעת בנוסף לפגיעה האישית ,שכרוכה בהם כלפי הנאשם ,היא
להרתיע את עובדי המדינה האחרים מפני הפרת המשמעת ,על מנת שתדמיתו של השירות
ואיכותו לא יפגעו )עש"מ  5771/01ישראל פודלובסקי נ' נציבות שירות המדינה פ"ד נו)(1
.(231
בית המשפט העליון הדגיש את תפקידם ההרתעתי של אמצעי המשמעת בעש"מ  7113/02מדינת
ישראל נ' שחר לוי )דינים עליון ,כרך סד:(338 ,
"כידוע ,אמצעי המשמעת נועדו להרתיע מפני ביצוע מעשים שיש בהם כדי לפגוע בטוהר
המידות בשירות המדינה ,בתפקודו התקין ובאמון הציבור בו .ככל שהמעשים בהם
הורשע הנאשם חמורים יותר ,וככל שדרגתו בשירות המדינה בכיר יותר ,כך מתחזק
הצורך להעביר מסר ברור וחד המוקיע את מעשיו ,על מנת לשרש תופעות פסולות
בשירות המדינה ולמנוע את הישנותן בעתיד".

236

עם זאת ,בית המשפט העליון קבע כי תכלית זו ,צריכה להיבחן גם אל מול נסיבותיו האישיות של
כל נאשם ונאשם:
"אל מול ולצד שיקולים משמעותיים ומכריעים אלה ,מצווים אנו לבחון כל מקרה לגופו
על פי נסיבותיו המיוחדות )ראו עש"מ  10250מוכתרי נגד נציבות שירות המדינה )לא
פורסם( .החזקה בדבר הצורך בענישה ומחמירה יכולה להיחלש נוכח נסיבות מיוחדות
של המקרה או של העומד לדין".
)עש"מ  0210566מדינת ישראל נ' טוביה גרינבוים ,עש"מ  6737/02מדינת ישראל נ' נחום
זקן פ"ד נז).(312 (2
על העבירות
בית הדין הרשיע את הנאשם בהפרת המשמעת ,בהתנהגות בלתי הולמת עובד מדינה וכן קבע בית
הדין שהנאשם במעשיו הפר את הוראת סעיפים )3א() ,(4ו)3-א( ))(6ג( ו 5-לחוק למניעת הטרדה
מינית ,התשנ"ח –  1998ופיסקאות התקש"יר התואמות.
עוד קבע בית הדין כי ,הנאשם במעמדו היה אמור לתת דוגמא אישית לכפופים לו .סגנון דיבורו של
הנאשם פגע בכבוד האדם של המתלוננות .וכן ,ביטויים נוטפי מיניות מקומם לא יכירם בשירות
המדינה.
המדיניות השיפוטית כלפי עבירות של הטרדה מינית
בעש"מ  ,1928/00מדינת ישראל נ' עמוס ברוכין )פ"ד נד) (694 39קבע בית המשפט העליון כי,
המהות של הטרדה מינית מחייבת באופן עקרוני ,כפוף לנסיבות של כל מקרה ,גישה מחמירה מצד
בית הדין למשמעת:
"הטרדה מינית ,כעבירת משמעת ,כוללת צורות שונות ומשונות של התנהגות פסולה
שיש לה אופי מיני .יש בהן ,בקצה אחד ,צורות קלות מבחינת הפסול המוסרי הופיעה
בקרבן ,ויש בהן ,בקצה השני ,צורות חמורות מבחינה זאת.
ראו ההגדרה של הטרדה מינית בסעיף  3של החוק למניעת הטרדה מינית וכן במשפט בן
אשר .ברור ,לכן ,שהחומרה של אמצעי המשמעת בכל מקרה ומקרה אמורה לתת ביטוי
לחומרה של ההטרדה המינית באותו מקרה.
בהתאם לכך ,אמצעי המשמעת במקרה של הטרדה מינית עשויים לנוע מאמצעי קל כמו
התראה או נזיפה ועד אמצעי חמור כמו פיטורים משירות המדינה תוך שלילת זכויות
לפיצויים ולגמלה ואף פסילה לשירות המדינה".
וכן:
"בהטרדה מינית הנעשית מעמדה של מרות או השפעה ,מעבר לפסול שבעצם ההטרדה,
יש גם ממד של ניצול לרעה של התפקיד או של המעמד ,שהרי התפקיד או המעמד הוקנו
כדי לשרת את המוסד ,ולא כדי להקנות טובת הנאה אישית ...אכן ,הטרדה מינית על ידי
בעל סמכות ,במובן הרחב ,כלפי מי שנתון לסמכותו היא סוג חמור במיוחד של הטרדה
מינית".
)עש"מ  6713/96מדינת ישראל נ' זוהר בן אשר פ"ד נב).(650 (1
וכך גם בעש"מ  309/01אליעזר זרזר נ' נציב שירות המדינה )פ"ד נה)(2
.(830
"עם זאת ,המהות של הטרדה מינית מחייבת באופן עקרוני ,כפוף לנסיבות של כל מקרה,
גישה מחמירה מצד הממונים על עובד הציבור הנאשם בהטרדה כזאת ,מצד בית הדין
למשמעת וכן גם ,בהליך של ערעור ,מצידו של בית משפט זה...
המסקנה העולה מן האמור היא ,כי במקרים חמורים של הטרדה מינית ,מן הראוי לנקוט
אמצעים חמורים ,כלומר ,פיטורים משירות המדינה ,ואם נסיבות המקרה מצדיקות
זאת ,אולי גם אמצעים נוספים הנלווים לפיטורים ,כיוון שהטרדה מינית היא תופעה
רווחת בשירות הציבורי ,על בית המשפט לנקוט אמצעי משמעת חמורים במאבק למיגור
התופעה".
בעש"מ  10088/02שמואל בצון נ' מדינת ישראל )דינים עליון ,כרך סג:(976 ,
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"היקף התופעה של ההטרדה המינית ,ובעיקר הפגיעה בכבודם ומעמדם של נפגעי
העבירות וכמו גם הפגיעה בתדמית שירות המדינה וביחסי העבודה ,מצדיקים העברת
מסר מרתיע".
ובעש"מ  11976/05רוחי חליל נ' נציבות שירות המדינה נפסק:
"ההטרדה המינית בתחום יחסי עבודה ,היא חמורה במיוחד .יש בה לא רק מסממני
ההשפלה והביזוי המתלווים לכל הטרדה מינית ,אלא גם מיסודות ניצול המעמד של
ממונה ביחס לעובד הכפוף לו והתלוי בו .אלה מוסיפים מימד של חומרה מיוחדת
למעשים .יחסי מרות מעצימים את כוחו של הממונה ומחלישים את יכולת ההתמודדות
של הכפוף לו; הם מקשים על העובד המוטרד להתמודד עם ההטרדה המינית מחשש פן
יבולע לו במקום עבודתו ובפרנסתו .פעירי הכוחות בין המטריד למוטרד מתעצמים
במצבים כאלה ומחייבים התייחסות ערכית מיוחדת .מצבים של הטרדה מינית ביחסי
עבודה ,מקבלים גוון מיוחד כשהם מתרחשים במסגרת השירות הציבורי .מעבר לפגיעה
הקשה בפרט ובמרקם יחסי העבודה הכרוכה בהטרדה המינית ,התרחשותה במסגרת
השירות הציבורי גורמת פגיעה עמוקה באמון הציבור בשירות זה .המינהל הציבורי פועל
כנאמן הציבור ,הוא מחוייב בשמירת ערכי התנהגות בסיסיים ,ועליו לשמש דוגמא ומופת
לציבור הרחב".
על נסיבות אישיות
כיום הנאשם כבן  70בגימלאות.
בהכרעת הדין בית הדין ציין את התרשמותו מעבודתו המסורה של הנאשם ,ממקצועיותו
בתחום הרפואי .לבית הדין אף הוגשו עשרות מכתבי ההערכה והוקרה לנאשם על פועלו
בשירותו הצבאי ובמהלך שירותו בשירות המדינה.
כבר נפסק כי ,לתרומתו רבת השנים של עובד מדינה יש השפעה ממתנת על אמצעי המשמעת:
"לו היה המערער עובד בשירות המדינה שנים ארוכות לאחר כל אותן שנים היה נתפס
בכף ,כמי שעשה מעשה של מעילה באמון ,אפשר אמרתי רוח-שטות נכנסה באדם ועשה
מעשה שעשה .אדם שכך שירת את המדינה בנאמנות שנים רבות אפשר אין זה ראוי כי
תקופח פרנסתו במחי יד"...
)עש"מ  1827אברהם ספיר נ' מדינת ישראל ,דינים עליון סא.(286 ,
בית הדין ער במיוחד להימשכות ההליכים בתיק זה מסיבות שונות ואחרות.
העבירות נעברו בשנת  2000ועד הלום ריצדה עננה כבדה מעל ראשו של
הנאשם ועינויו היה גדול מנשוא.
בעטיים של ההליכים ,נשללה מהנאשם דרגת פרישה ,קרי עונש כלכלי שמלווה את הנאשם.
למידתם של אמצעי המשמעת
כאמור ,אמצעי המשמעת שניתן להטיל על עובד שפרש מוגבלים המה.
בית הדין סבור שניתן להעביר מסר נורמטיבי אף באמצעות אמצעי משמעת של נזיפה חמורה ובכך גם
למצות את תכליתם של אמצעי המשמעת.
)ראה עש"מ  4348/01ופאא יוניס עארה פדאור )לא פורסם( .(745 (5)02
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סוף דבר
לאחר שבית הדין שקל את מכלול השיקולים דלעיל ,בית הדין החליט להטיל על הנאשם את
אמצעי המשמעת של נזיפה חמורה.
ניתן היום כ"ה בתשרי התשס"ח –  ,7.10.07בהיעדר הצדדים ,להם יועבר גזר הדין באחת מדרכי
המסירה המקובלות.
זכות ערעור מסורה לצדדים בהתאם לסעיף )43א( לחוק.
)(-
_______________
ניצה אדן-ביוביץ
מ"מ אב בית הדין
יו"ר

)(-
________________
ניסים בן שיטרית

)(-
________________
מייק לוין

חבר

חבר
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.9

בד"מ  – 122/06חבלת תלמיד עקב רשלנות מורה

תמצית פסק הדין
הנאשמת ,אשר הועסקה כמורה ,הורשעה בבית הדין בעקבות הליכים פליליים שהתנהלו נגדה,
בהם ייחס לה בית משפט השלום עבירה של חבלה ברשלנות בתלמיד כיתתה ,אולם נמנע
מלהרשיעה.
בתום שיעור ,נעלה הנאשמת את הכיתה ,בעוד תלמיד הסובל מבעיות בריאותיות שונות ,ניסה
למצוא דרך יציאה ,עלה על אדן החלון ,נפל ,נפצע והובהל לבית החולים.
בית הדין ,בגוזרו את דינה של הנאשמת ,שקל את השיקולים לקולא ולחומרא לעניין מידתם של
אמצעי המשמעת .בסופם ,בית הדין הטיל על הנאשמת את אמצעי המשמעת של :נזיפה חמורה
והפקעת משכורת קובעת אחת.

ניתן ביום כ"ז בתשרי התשס"ח – .9.10.2007
ההרכב :עו"ד ניצה אדן-ביוביץ ,מ"מ אב בית הדין
מר נהאד חליל קשוע
מר אפרים פוסט
ב"כ הנציבות :עו"ד ג'פרי ונדל
ב"כ הנאשם :עו"ד מעיין בכר

240

-

יו"ר
חבר בית הדין
חבר בית הדין

כ"ח בתשרי התשס"ח
 10באוקטובר 2007
בד2007-1238 .
בד"מ 122/06
בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
בפני :

עו"ד ניצה אדן-ביוביץ מ"מ אב בית הדין
מר אפרים פוסט
מר נאהד חליל קשוע

התובעים:

עו"ד ג'פרי ונדל
עו"ד יעל אמזלג

-

יו"ר
חבר
חבר

הנאשמת:
ב"כ הנאשם:

עו"ד מעיין בכר

נציג המשרד:

מר אהרון יהודה
גזר – דין

ההליך
 . 1ביום כ"ו בסיון התשס"ז –  12.6.07הרשיע בית הדין את הנאשמת ,שהועסקה כמורה בבית
ספר רוגוזין בקרית גת ,בעבירות לפי סעיף  (2) ,(1)17ו (3)-לחוק שירות המדינה )משמעת(,
התשכ"ג – ) 1963להלן – החוק(.
 . 2זאת בעקבות הליכים פליליים ,שננקטו נגד הנאשמת בבית משפט השלום בקרית גת) ,ת.פ.
 (518/05המייחס לה ביצוע עבירה של חבלה ברשלנות לפי סעיף  341לחוק העונשין ,התשל"ז –
.1977
על פי כתב האישום ,ביום  3.11.03בשעה  09:45או בסמוך לכך ,בסיום שיעור ,הנאשמת נעלה
את הכיתה בה לימדה באמצעות מפתח ,כשהיא מותירה תלמיד הסובל מבעיות קשב וריכוז
ועוד ,נעול בתוך הכיתה.
בניסיון למצוא דרך יציאה מהכיתה הנעולה ,התלמיד עלה על אדן החלון ונפל מטה .מחמת
הנפילה ,נפצע התלמיד והובהל לבית החולים ברזילי באשקלון ,כשהוא סובל משברים ברגלו
ובידו ,שפשופים בשפתיו ודימום מהחניכיים .עקב כך ,התלמיד נותח ברגלו ולאחר שחרורו
מבית החולים ,שהה שלושה חודשים בביתו אשר במהלכם נזקק לטיפולי פזיותרפיה.
פציעתו של הקטין ארעה עקב רשלנותה של הנאשמת ,שלא וידאה בטרם נעילת הכיתה ,כי אין
תלמידים בכיתה ולא התאימה את התנהגותה ואופן בדיקתה לאופיים של התלמידים בכיתה
ובמיוחד למאפייניו של הקטין אשר היו ידועים לה מראש.
 . 3ביום  28.9.06קבע בית משפט השלום כי ,הנאשמת ביצעה את המיוחס לה בכתב האישום ,על
סמך הודאתה ,אך נמנע מלהרשיעה .בית המשפט השית על הנאשמת  200שעות של"צ ,פיצוי
לתלמיד בסך של  ₪ 2,500והתחייבות בסך  ₪ 5,000להימנע מביצוע עבירה נשוא כתב
האישום למשך שנה.
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 . 4ביום  12.6.07דחה בית הדין בהחלטה מפורטת ומנומקת טענות ההגנה לתחולת "ההגנה מן
הצדק" ופגמים בכתב התובענה.
 . 5טיעונים לאמצעי המשמעת
עמדת התביעה
התביעה ביקשה מבית הדין להשית על הנאשמת את אמצעי המשמעת של :נזיפה חמורה,
הפקעת  3/4משכורת קובעת ,שתנוכה ב 10-תשלומים שווים ורצופים והורדה בדרגה אחת
למשך שנה וחצי.
כתימוכין הוגשו לבית הדין :בד"מ  ,144/02בד"מ  46/05ובד"מ .72/06
גישת המשרד
מפי נציג המשרד שמע בית הדין ,שהנאשמת מחנכת מסורה ,אחראית ,רצינית ,נעימת הליכות
ומבצעת את תפקידה נאמנה .המקרה המדובר הינו חריג במשך כל  33שנות עבודתה החינוכית
של הנאשמת.
המשרד סבור ,שניתן להסתפק בהטלת אמצעי המשמעת הבאים :נזיפה חמורה ,הפקעת
מחצית משכורת קובעת ,שתנוכה ב 10-תשלומים שווים ורצופים והורדה בדרגה אחת למשך
שלושה חודשים.
טיעוני ההגנה
הסניגורית המלומדת פירטה את נסיבותיה האישיות של הנאשמת ,מדובר במפרנסת יחידה
לחמישה ילדים ,אחד מוגבל וזקוק לטיפול מיוחד .בעלה של הנאשמת אינו עובד ועול פרנסת
המשפחה רובץ על כתפיה.
גם הנסיבות המיוחדות של המקרה הוסברו לבית הדין .התלמיד שובץ בכיתה רגילה חרף
בעיות קשות מהן הוא סובל .התלמיד הסתתר בתוך ארון דבר ,שלא יכלה הנאשמת לצפות
כלל .עם תוצאות המקרה חיה הנאשמת יום יום.
במהלך חודשים ארוכים היא הגיעה לבית התלמיד ולימדה אותו .סבל רב נגרם לנאשמת
מההליך הפלילי.
לבית הדין הוגשה אסופת מכתבי הוקרה והערכה .לנאשמת אין עבירות קודמות .לדעת ההגנה
אמצעי משמעת של נזיפה דיו.
ההגנה הגישה לעיוננו של בית הדין פסיקה רלבנטית לגישתה.
מטעם אירגון המורים התייצבה בבית הדין עו"ד קרן רייכר.
היא ביקשה מבית הדין להטיל על הנאשמת עונש מידתי שכן ,הנאשמת לקחה אחריות על
מעשיה ,מדובר באירוע חד פעמי ובמורה מוערכת ביותר במערכת החינוך.
דבר הנאשמת
הנאשמת סיפרה בבית הדין על השינוי שחל בחייה בעקבות האירוע .זה שנים שהיא נזקקה
לכדורי הרגעה ושינה.
המקרה אירע בתחילת שנת הלימודים ,בטרם איבחנה את התלמיד ,אולם היא לקחה אחריות
על המקרה וגם ליוותה את התלמיד מאז פגיעתו.
 . 6החלטת בית הדין
בית הדין עיין בטיעוני הצדדים ולהלן השיקולים ,שהינחונו לצורך ההחלטה לגבי מידתם של
אמצעי המשמעת הראויים במקרה דנן.
 −תכלית אמצעי המשמעת –
התכלית העיקרית של אמצעי המשמעת היא למנוע פגיעה משמעותית בתפקודו של שירות
המדינה או בתדמית של שירות זה .כך גם ,אמצעי המשמעת המוטלים אמורים ליצור הרתעה
בקרב עובדי המדינה.

242

ועל כך ,נאמר בעש"מ  7111/02נציבות שירות המדינה נ' יאיר אשואל )דינים עליון ,כרך סג,
:(764
"כאמור ,שמירה על תדמית ראויה של השירות הציבורי מהווה תנאי הכרחי לשמירה על
תפקוד נאות של שירות זה .בנוסף לשמירה קפדנית על תדמית השירות ,נועד ההליך
המשמעתי למנוע פגיעה בתפקוד של שירות המדינה; אשר על כן ,בבואו להטיל אמצעי
משמעת יבחן בית הדין ,בין היתר ,האם אמצעי המשמעת המוטלים יוצרים הרתעה
מספקת בקרב עובדי המדינה ,כן יבחן האם די באמצעי המשמעת האמורים כדי להשיב
על כנו את אמון הציבור במערכת השירות הציבורי ,המהווה אף הוא תנאי הכרחי
לתפקודו של השירות .בבוא בית הדין לגזור דינו של נאשם בעבירה משמעתית אין הוא
מתייחס לאמצעי המשמעת כאל עונש גרידא ,שכן עליו לבחון מהו האמצעי ההולם את
התכליות האמורות של הדין המשמעתי".
על בית הדין לשקול בכל מקרה ומקרה לגופו ,האם יש באמצעי המשמעת המוטלים על ידו
כדי ,להגשים את תכליתם של אמצעי המשמעת.
 −על העבירות
בית הדין הרשיע את הנאשמת בעבירות לפי סעיף  (2)(1)17ו (3)-לחוק.
זאת לאחר קביעת בית משפט השלום קרית גת כי ,הנאשמת ביצעה עבירה של חבלה ברשלנות
לפי סעיף  341לחוק העונשין ,התשל"ז.1977-
על פי תסקיר שירות המבחן "הנאשמת מקבלת אחריות מלאה להתנהגותה ,והפיקה את
הלקחים הנדרשים".
 −נסיבות אישיות
בית הדין התרשם עד מאד בתפקודה של הנאשמת לאורך עשרות שנות הוראה .רק דברי שבח
והלל שמענו מפי נציג המשרד ,נציגת אירגון המורים וכל מכתבי התודה ,ההערכה וההוקרה
מצד מפקחים מנהלים ,מורים והורים ,שהוגשו לבית הדין.
בית הדין ער למצבה האישי של הנאשמת בעטיים של ההליכים הפליליים והמשמעתיים,
שננקטו נגדה וכן למצבה הכלכלי-משפחתי של הנאשמת.
כפי שנפסק יש לתרומתו החיובית של עובד מדינה השפעה של ממש על מידתם של אמצעי
המשמעת:
"לו היה הערער עובד בשירות המדינה שנים ארוכות לאחר כל אותן שנים היה נתפס בכך
כפי שעשה מעשה של מעילה באמון ,אפשר אמרתי רוח שטות נכנסה באדם ועשה מעשה
שעשה .אדם שכך שירת את המדינה בנאמנות שנים רבות אפשר אין זה ראוי כי תקופח
פרנסתו במחי יד"...
)עש"מ  1827/02אברהם ספיר נ' מדינת ישראל דינים עליון סא.(268 ,
 . 7סוף דבר
לאחר שבית הדין שקל את כל השיקולים הנוגעים לעניין ,בית הדין החליט להשית על
הנאשמת את אמצעי המשמעת הבאים:
א .נזיפה חמורה.
ב .הפקעת משכורת קובעת אחת ,שתנוכה בשישה תשלומים קבועים ורצופים.
זכות ערעור מסורה לצדדים ,בהתאם להוראת סעיף )43א( לחוק.
ניתן היום כ"ז בתשרי התשס"ח –  ,9.10.07בהעדר הצדדים ,להם יועבר גזר הדין באחת מדרכי
המסירה המקובלות.
)(-
)(-
)(-
________________
________________
_______________
אפרים פוסט
נאהד חליל קשוע
עו"ד ניצה אדן-ביוביץ
מ"מ אב בית הדין
חבר
חבר
יו"ר

243

 .10בד"מ  – 38/06נסיעה לחו"ל ללא היתר
תמצית פסק הדין
במסגרת הסדר טיעון ,בית הדין הרשיע את הנאשם ששימש כמנהל שירותי הנפש ,במשרד
הבריאות ,בעבירות לפי סעיף  (2) ,(1)17ו (3)-לחוק המשמעת .בכך ,שנסע במימון חברת תרופות
לכנס של האיגוד הפסיכיאטרי האמריקאי ,בארה"ב ,בלא שקיבל האישור לכך בהתאם לנוהלי
משרד הבריאות בעניין נסיעות לחו"ל ובניגוד להוראות התקשי"ר.
בית הדין כיבד את הסדר הטיעון ,אשר איזן בין האינטרס הציבורי לבין נסיבותיו האישיות של
הנאשם ,אשר תיפקד ללא דופי בשירות המדינה והבין את הפסול בהתנהגותו.
בית הדין הטיל על הנאשם אמצעי משמעת של נזיפה.
ניתן ביום י"א בחשון התשס"ח – .23.10.2007
ההרכב :עו"ד ניצה אדן-ביוביץ ,מ"מ אב בית הדין
עו"ד ריקי לוין
פרופ' אריה הרמן
ב"כ הנציבות :עו"ד ג'מאל קדרי
ב"כ הנאשם :עו"ד רועי בלכר
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-

יו"ר
חברת בית הדין
חבר בית הדין

י"א בחשון התשס"ח
 23באוקטובר 2007
בד2007-1307 .
בד"מ 38/07
בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
בפני :

עו"ד ניצה אדן-ביוביץ – מ"מ אב בית הדין
עו"ד ריקי לוין
פרופ' אריה הרמן

התובע:

עו"ד ג'מאל קדרי

-

יו"ר
חברה
חבר

הנאשם:
ב"כ הנאשם:

עו"ד רועי בלכר

נציג המשרד:

מר דב פסט
גזר – דין

ההליך
 . 1ביום ג' בחשון התשס"ח –  15.10.07בית הדין הרשיע ,במסגרת הסדר טיעון ,את הנאשם,
רופא פסיכיאטר אשר שימש במועדים הרלבנטים לכתב התובענה ,כמנהל שירותי הנפש,
במשרד הבריאות ,בעבירות לפי סעיף  (2) ,(1)17ו (3)-לחוק שירות המדינה )משמעת( ,התשכ"ג
– ) 1963להלן – החוק(.
 . 2המסד העובדתי של התובענה:
הנאשם הינו חבר מן המניין באיגוד הפסיכיאטרי בישראל )להלן – האיגוד(.
בין התאריכים  29.5.05 – 15.5.05התקיים בארה"ב כנס של האיגוד הפסיכיאטרי האמריקאי
בארה"ב.
חברת "טבע" ,שביקשה לממן נסיעתם של פסיכיאטרים לכנס ,פנתה למשרד הבריאות בבקשה
לאשר נסיעת עובדים ,ולאחר שהיועץ המשפטי של המשרד אישר כי ,אין ניגוד עניינים בין
המימון לתפקידי המועמדים ,נערכה הגרלה שבה השתתף אף הנאשם ,שלא נבחר לבסוף
לנסיעה.
במקביל ,פנתה חברת התרופות האמריקאית "איליי – לילי" לאיגוד והציעה לממן נסיעה
לאחד מחברי האיגוד לכנס .ועדת ההשתלמויות ,המורכבת מרופאים עובדי מדינה ,התכנסה
והחליטה לבחור בנאשם ,כמועמד האיגוד לנסיעה לכנס.
הנאשם ידע כי ,חברות תרופות שותפות במימון פעילות האיגוד.
הנאשם נסע לארה"ב מבלי שקיבל אישור לנסיעה ,כאמור בסעיף  3.11ו 4-לנוהלי משרד
הבריאות בעניין נסיעות לחו"ל .הנאשם נסע לארה"ב מבלי שפנה מראש ליועץ המשפטי של
המשרד בעניין הנסיעה ,כאמור בפיסקה  26.141לתקשי"ר ,על מנת ,שזה יבדוק האם אין
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במימון הנסיעה על ידי חברת תרופות משום ניגוד אינטרסים או פגיעה בטוהר המידות וסדרי
המנהל התקין.
טיעונים לכיבודו של הסדר הטיעון
 . 3הצדדים הודיעו לבית הדין כי ,הגיעו להסדר טיעון ,לפיו יוטלו על הנאשם אמצעי המשמעת
של:
נזיפה והפקעת משכורת קובעת אחת ,כאשר התביעה תעתור גם לאמצעי משמעת זה וההגנה
סבורה ,שאין להשית על הנאשם אמצעי משמעת זה.
עמדת התביעה
התובע המלומד ציין בפני בית הדין כי ,יש למגר את תופעת נסיעתם של רופאים במימון
חברות תרופות ,ללא קבלת היתר ,כאמור בנהלים הקבועים בתקשי"ר.
התביעה טוענת כי ,הנאשם לא טרח לבקש את האישור המתאים.
התביעה טוענת ,שאמצעי משמעת של הפקעת משכורת בנוסף לנזיפה יהווה אמצעי הרתעה
הולם.
גישת המשרד
מפי נציג המשרד שמע בית הדין ,כי הנאשם מתפקד באופן חיובי לאורך כל שנות שירותו
במדינה פרט למעידתו זו.
המשרד הצהיר בפני בית הדין כי ,אין בהרשעתו של הנאשם כדי לפגוע בקידומו.
לגישת המשרד ,לעובד במעמדו של הנאשם ,ניתן להסתפק באמצעי משמעת של נזיפה.
טיעוני ההגנה
ההגנה סבורה ,שהולדתה של תובענה זו היא בגין טעותו של הנאשם בכך ,שחשב שאם נשלח
לכנס באמצעות האיגוד הרי זו נסיעה שלא בתפקיד ולא כעובד מדינה וכן הנסיעה אינה
במימון חיצוני .ולכן ,לא נזקק לאישור על פי הוראות התקשי"ר ונהלי משרד הבריאות.
לדעת הסניגוריה אמצעי משמעת של נזיפה הוא אמצעי משמעת הולם.
דבר הנאשם
הנאשם פעל בתום לב והבין עתה את טעותו ,רק עם הגישו מועמדות למכרז מנהל בית חולים
החלה החקירה והפרסום בתקשורת על נסיעתו לכנס.
החלטת בית הדין
 . 4בית הדין שקל במסגרת ההליך שבפנינו ,אם יש מקום לכבד את הסדר הטיעון ,כפי שהוצג על
ידי הצדדים.
א .תכלית אמצעי המשמעת
התכלית העיקרית של אמצעי המשמעת היא למנוע פגיעה משמעותית בתפקודו של שירות
המדינה או בתדמיתו של השירות .כך גם ,אמצעי המשמעת המוטלים אמורים ליצור
הרתעה בקרב עובדי המדינה.
ועל כך נאמר ,בעש"מ  7111/02נציבות שירות המדינה נ' יאיר אשואל )דינים עליון ,כרך
סג:(764 ,
"כאמור שמירה על תדמית ראויה של השירות הציבורי מהווה תנאי הכרחי לשמירה
על תפקוד נאות של שירות זה .בנוסף לשמירה קפדנית על תדמית השירות ,נועד
ההליך המשמעתי למנוע פגיעה בתפקוד של שירות המדינה;
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אשר על כן ,בבואו להטיל אמצעי משמעת יבחן בית הדין ,בין היתר ,האם אמצעי
המשמעת המוטלים יוצרים הרתעה מספקת בקרב עובדי המדינה ,כן יבחן האם די
באמצעי המשמעת האמורים כדי להשיב על כנו את אמון הציבור במערכת השירות
הציבורי ,המהווה אף הוא תנאי הכרחי לתפקודו של השירות.
בבוא בית הדין לגזור דינו של נאשם בעבירה משמעתית אין הוא מתייחס לאמצעי
המשמעת כאל עונש גרידא ,שכן עליו לבחון מהו האמצעי ההולם את התכליות
האמורות של הדין המשמעתי".
ב .על העבירות
בית הדין הרשיע את הנאשם בכך ,שהפר את הוראות נוהלי המשרד ואת הוראות
התקש"יר ,כמפורט בכתב התובענה.
הנאשם לא קיבל אישור לנסיעתו ולא פנה ליועץ המשפטי של המשרד ,על מנת ,שתבדק
שאלת ניגוד האינטרסים או הפגיעה בטוהר המידות וסדרי המינהל התקין.
בית הדין שמע את הסברי ההגנה להתנהגותו של הנאשם ,להבנתו את הוראות הנוהל
ולטעות אליה ניתפס הנאשם.
בעש"מ  3849/03מיכל אלבז נ' נציבות שירות המדינה נפסק:
"ניתן לקבוע כי יסוד של רשלנות הינו היסוד הנדרש בעבירות משמעת מסוימות
והכל כאמור בהתחשב בעבירה המיוחסת לעובד ולנסיבותיה .ניתן להניח כי זוהי
הפרשנות הנכונה של עבירת משמעת ,בנסיבות בהן מוטלות חובות מסוימות על
העובד והוא נמנע מלמלא אותן בהיסח הדעת ולא מתוך כוונה ,ואולי אף בהעדר
מודעות למכלול הנסיבות הנלוות לעבירה .מסגרת המשמעת בשירות המדינה עשויה
לחייב עובד להקפיד ולמלא אחר חובות המוטלות עליו והתעלמות מהן עשויה להוות
עבירת משמעת לא רק בהתקיים יסוד נפשי של מודעות למכלול הנסיבות הצריכות
למעשה ,כך התנהגות מסוימת של אי מילוי חובה מוך רשלנות עשויה ,אם כן,
בנסיבות מתאימות ,להוות עבירת משמעת".
זאת ועוד ,בשל היות הנאשם עובד בכיר ,נדרש ממנו סטנדרט התנהגות גבוה יותר מאשר
מעובדים זוטרים ועליו לשמש דוגמה להם ולציבור.
ברוח פסיקתו של בית המשפט העליון בעש"מ  4123/95יוסף אור נ' מדינת ישראל )פ"ד
מט):(184 (5
"עובדי מדינה אף הם נבדלים זה מזה ,גם אם כולם כפופים לאותו דין ,יהיו אלה חוקי
המדינה או כללי המשמעת ,אין מקפידים עם כולם באותה מידה .ככל שעובד המדינה
נושא משרה רמה יותר ,שיש עמה אמון רב יותר וסמכויות חזקות יותר ,כך יש מקום
לדרוש ממנו שיקפיד יותר במילוי תפקידו על טוהר המידות ועל התנהגות הולמת.
לענין זה יש הבדל בין עובד בכיר ,הממונה על עובדים רבים ואמור לשמש דוגמה להם
ולציבור ,לבין עובד זוטר ,יש מקום לצפות ולדרוש ממנהל כללי של משרד ממשלתי יותר
מאשר מצפים ודורשים מן המזכירה לו ,כשם שיש מקום להקפיד עם המפקח הכללי
של המשטרה יותר מכפי שמפקידים עם שוטר מן השורה".
ג .נסיבות אישיות
בית הדין התרשם כי ,הנאשם לא יחזור על התנהגותו .כך גם שמענו ,שתפקודו של הנאשם
במשך כל שנות עבודתו בשירות המדינה הוא ללא דופי ,לשביעות רצון הממונים עליו.
ד .לענין כיבודו של הסדר טיעון
בענין זה ,אנו מונחים על פי פסיקת בית המשפט העליון ,בע"פ  1958/98פלוני נ' מדינת
ישראל )דינים עליון ,כרך ס"ג ,(577 ,שבו נקבע:
"בהיעדר פגם או פסול בהודיה שניתנה במסגרת הסדר הטיעון ,ירשיע בית המשפט את
הנאשם על פי הודייתו ויגזור את עונשו .בהתקיים איזון ראוי בין האינטרס הציבורי
הפרטני והאינטרס הציבורי הרחב שהתביעה מייצגת מצד אחד ,לבין טובת ההנאה
שניתנה לנאשם מצד אחר ,יכבד בית המשפט את הסדר הטיעון .בית המשפט ישווה
לנגד עיניו ,בין היתר ,את המגמה העקרונית לעידוד הסדרי טיעון".
)ראה גם עש"מ  4592/97אליהו סג נ' נציבות שירות המדינה ,פ"ד נא).(593 ,(5
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כמו כן ,בית הדין נוטה לכבד הסדר טיעון ,שעולה בקנה אחד עם המגמה המתפתחת
בשיטתנו ,הקוראת לפיתוח בדרכי הבנה והידברות בין הצדדים.
סוף דבר
 . 5לאחר שבאו בפנינו טיעוני הצדדים ולנוכח מקבץ השיקולים שפרסנו לעיל ,בית הדין החליט
ליתן תוקף של פסק דין להסדר הטיעון.
לגבי אמצעי המשמעת הנוסף של הפקעת משכורת קובעת אחת ,עליו חלוקים הצדדים ,בית
הדין סבור ,שבמקרה דנן ,אמצעי המשמעת של נזיפה מהווה מסר הרתעתי דיו לעובדים
בשירות הציבורי.
בית הדין רשם בפניו את הצהרת המשרד כי ,בהרשעתו של הנאשם לא יהא כדי לפגוע
בקידומו בשירות או להוות מכשול כאשר יגיש הנאשם מועמדות למכרזים בשירות.
בית הדין מטיל על הנאשם את אמצעי המשמעת של נזיפה.
המלצה :בית הדין סבור שמן הראוי ,שמשרד הבריאות יוציא הודעת רענון בנושא נסיעת
רופאים לכנסים בינ"ל ,במימון גופים חיצונים ואחרים.

ניתן היום י"א בחשון התשס"ה –  ,23.10.07בהיעדר הצדדים ,להם ישלח גזר הדין באחת מדרכי
המסירה המקובלות.

)(-
_______________
עו"ד ניצה אדן ביוביץ
מ"מ אב בית הדין
יו"ר

)(-
________________
עו"ד ריקי לוין

)(-
________________
פרופ' אריה הרמן

חברה

חבר
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 .11בד"מ  – 69/07מתן אשרות כניסה לעובדים זרים בניגוד לנהלים
תמצית פסק הדין
בית הדין הרשיע את הנאשמת ,אשר הועסקה בתקופה הרלבנטית לכתב התובענה ,כסגן מנהל
לשכה במנהל האוכלוסין בבאר שבע בעבירות לפי סעיף  (2) ,(1)17ו (3)-לחוק המשמעת.
הנאשמת נהגה להאריך או לשנות את סטטוס העובד הזר ,מבלי שנכחו בפניה העובד הזר
והמעסיק הסיעודי ,אלא בנוכחות נציג החברה בלבד .וכן ,קיבלה הנאשמת מחברות כח אדם
מתנות קטנות ,הנחה בקניית ירקות ועוד.
בית הדין ציין את חומרת המעשים ,בחובם גם הנזק הכלכלי שגרמה הנאשמת למדינה.
בית הדין הטיל על הנאשמת את אמצעי המשמעת של :נזיפה חמורה ,הפקעת משכורת קובעת
אחת ,הקפאת דרגה אחת לפרק זמן של שנה ופסילה לתקופה של שנתיים מסמכות לאשר ולנפק
אשרות כניסה לזרים.
ניתן ביום ד' בכסלו התשס"ח – .14.11.2007
ההרכב :עו"ד ניצה אדן-ביוביץ ,מ"מ אב בית הדין
מר אשר פרי-הר
ד"ר יצחק הגר
ב"כ הנציבות :עו"ד ג'פרי ונדל
ב"כ הנאשמת:עו"ד אהוד שילוני
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-

יו"ר
חבר בית הדין
חבר בית הדין

ד' בכסלו התשס"ח
 14בנובמבר 2007
בד2007-1471 .
בד"מ 69/07
בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
בפני :

עו"ד ניצה אדן-ביוביץ – מ"מ אב בית הדין
מר אשר פרי-הר
ד"ר יצחק הגר

התובע:

עו"ד ג'פרי ונדל

-

יו"ר
חבר
חבר

הנאשמת:
ב"כ הנאשם:

עו"ד אהוד שילוני

נציג המשרד:

גב' מלי סעדון
גזר – דין

ההליך
 . 1ביום ג' בכסלו התשס"ח –  13.11.07בית הדין הרשיע את הנאשמת ,ששימשה בתקופה
הרלבנטית לכתב התובענה כסגן מנהל לשכה א' מינהל אוכלוסין בבאר שבע ,בעבירות לפי
סעיף  (2) ,(1)17ו (3)-לחוק שירות המדינה )משמעת( ,התשכ"ג – ) 1963להלן החוק(.
 . 2באלה האישומים:
א .מתאריך  1.5.00הנאשמת פעלה במסגרת תפקידה ,שלא בהתאם לנוהל העברת עובד זר
ממעסיק למעסיק.
הנאשמת נהגה לאשר העברת עובד זר ממעסיק למעסיק או לשנות סטאטוס של העובד
הזר מסוג ב 1/או להאריך תוקפה של הוויזה בלי שנכחו בפניה העובד הזר והמעסיק
הסיעודי אלא בנוכחות נציג החברה בלבד.
לאור התנהלותה הלא תקינה של הנאשמת התאפשר לעובד הזר להמשיך לעבוד בפועל
אצל החולה הסיעודי אליו יועד אולם האשרה ,עליה העובד הזר נכנס לעבוד בישראל,
הועברה על שמו של עובד זר אחר וזאת ללא ידיעת העובד הזר או מעסיקו הסיעודי.
כתוצאה מהפרת הנהלים על ידי הנאשמת ,הצליחה החברה להכניס למדינת ישראל
עובדים זרים מעבר למכסה המותרת ובכך לזכות בדמי תיווך מוגדלים ,תוך גרימת נזק
כלכלי רב למדינה.
ב .בתאריכים שאינם ידועים במדויק לתובעת ,אלא במהלך התקופה שבה שימשה הנאשמת
מנהלת מחלקת אשרות בלשכת מינהל האוכלוסין בבאר שבע ,קיבלה הנאשמת מחברות
כוח אדם כמו "חברת א.ש .ו"חברת דנאל" מתנות קטנות בדמות יומנים ,מגיני עץ הוקרה
עם הקדשות ,לוחות שנה.
כמו כן ,קיבלה הנאשמת הנחה של חצי מחיר מירקן בשוק באר שבע בשם סמי אל עפאווי
אשר קיבל מהנאשמת מספר פעמים שירות ללא תור.
דוד מרציאנו ,המקורב לרב איפרגן )"הרב רנטגן"( סידר לנאשמת ולבעלה החולה במחלת
הסרטן פגישות עם הרב מהתקופה שבו פרצה המחלה קרי החודש מרץ .2004
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במעשיה המתוארים לעיל הנאשמת פגעה במשמעת המדינה ,פעלה בניגוד לנהלים,
להוראות פסקאות  42.722 ,42.721לתקשי"ר ובניגוד לסעיף  11.01לכללי האתיקה וכן
התנהגה התנהגות שאינה הולמת עובדת מדינה.
 . 3טיעונים לאמצעי המשמעת
עמדת התביעה
התביעה עותרת לאמצעי של:
א .נזיפה חמורה.
ב .הפקעת משכורת קובעת אחת ,שתנוכה ב 10 -תשלומים שווים ורצופים.
ג .הקפאת דרגה אחת למשך שנה מיום גזר הדין.
ד .פסילה מסמכות לאשר ולנפק אשרות כניסה לזרים בכל תחום מדינת ישראל ,לתקופה של
שנתיים.
התביעה סבורה ,שאמצעי משמעת אלה הינם מאוזנים ומביאים בחשבון גם את הנסיבות
האישיות של הנאשמת.
כתימוכין ,הוגשה לבית הדין פסיקה :בד"מ  ,21/07בד"מ  87/06ובד"מ .141/04
גישת המשרד
מפי נציגת המשרד וממכתבו של מנהל מינהל האוכלוסין ,בית הדין שמע ולמד ,שמדובר
בעובדה טובה ,ותיקה ומסורה.
המשרד מצטרף לאמצעי המשמעת ,שהוצגו על ידי התביעה.
טיעוני ההגנה
לטענת ההגנה יש להתחשב בעובדה ,שהנאשמת לא פעלה מתוך אינטרס אישי אלא מדובר
בנהלים שלא יושמו במשרד לא על ידי הנאשמת ולא על ידי עובדים אחרים.
הנאשמת עובדת מוערכת ,אשר כל רצונה היה לסיים את ההליכים ולהמשיך בדרך המוטב וגם
המשרד מעוניין בשירותיה.
לעניין המתנות שקיבלה ,טוענת ההגנה כי ,מדובר במוצרי פרסום של החברות.
הסניגור המלומד סבור ,שאמצעי המשמעת להם עותרת התביעה הולמים ,למעט נזיפה
חמורה .לגישתו ניתן להסתפק בנזיפה .שכן ,הנאשמת הודתה בטעותה וחסכה זמן שיפוטי
יקר.
דבר הנאשמת
הנאשמת הביעה רגשותיה ,שהמעמד בפני בית הדין קשה לה.
 . 4החלטת בית הדין
בית הדין שקל את טיעוני הצדדים לגבי מידתם של אמצעי המשמעת הראויים .לצורך
החלטתנו שקלנו את השיקולים הבאים:
תכלית אמצעי המשמעת
התכלית העיקרית של אמצעי המשמעת היא למנוע פגיעה משמעותית בתפקודו של שירות
המדינה או בתדמית של שירות זה .כך גם ,אמצעי המשמעת המוטלים אמורים ליצור הרתעה
בקרב עובדי המדינה.
ועל כך ,נאמר בעש"מ  7111/02נציבות שירות המדינה נ' יאיר אשואל )דינים עליון ,כרך סג,
:(764
"כאמור ,שמירה על תדמית ראויה של השירות הציבורי מהווה תנאי הכרחי לשמירה
על תפקוד נאות של שירות זה .בנוסף לשמירה קפדנית על תדמית השירות ,נועד
ההליך המשמעתי למנוע פגיעה בתפקוד של שירות המדינה.
אשר על כן ,בבואו להטיל אמצעי משמעת יבחן בית הדין ,בין היתר ,האם אמצעי
המשמעת המוטלים יוצרים הרתעה מספקת בקרב עובדי המדינה ,כן יבחן האם די
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באמצעי המשמעת האמורים כדי להשיב על כנו את אמון הציבור במערכת השירות
הציבורי ,המהווה אף הוא תנאי הכרחי לתפקודו של השירות .בבוא בית הדין לגזור דינו
של נאשם בעבירה משמעתית אין הוא מתייחס לאמצעי המשמעת כאל עונש גרידא,
שכן עליו לבחון מהו האמצעי ההולם את התכליות האמורות של הדין המשמעתי".
על בית הדין לשקול בכל מקרה ומקרה לגופו ,האם יש באמצעי המשמעת המוטלים על ידו,
כדי להגשים את תכליתם של אמצעי המשמעת.
על העבירות
הנאשמת לא פעלה על פי הנהלים בלשכת מינהל האוכלוסין ובכך הסבה נזק כלכלי למדינה.
כך ,קיבלה הנאשמת מתנות קטנות מחברות ומאזרחים ,שנזקקו לשירותיה במשרד.
במעשיה פגעה הנאשמת במשמעת שירות המדינה והתנהגה התנהגות שאינה הולמת עובד
מדינה.
לא אחת הדגשנו את החשיבות שבהקפדה על מילוי הוראות התקשי"ר והוראות נוהלי עבודה.
שירות המדינה לא יכול להתנהל ולעמוד ביעדיו ללא ציות להוראות.
יתרה מכך ,בעש"מ  4411/99מדינת ישראל נ' אלקלעי )פ"ד נג ) (304 (5נאמר כי ,עובד הציבור
נדרש לאמינות וליושר כדי לשמור על מינהל ציבורי תקין:
"הציבור זכאי לכך שעובדי המדינה ,הפועלים מטעמו ולמענו ,יהיו אנשים אמינים
והגונים .אמון הציבור בשירות המדינה ושיתוף הפעולה בין הציבור לבין השירות,
תלויים בכך .האמון ושיתוף הפעולה עלולים להתערער אם יתברר לציבור כי עובד
מדינה ,העומד לשרתו ,עבר עבירה"...
נסיבות אישיות
בית הדין התרשם כי ,הנאשמת הפנימה את מעשיה ,לא תחזור עליהם וכל רצונה הוא
להמשיך בדרך הישר .גם הממונים עליה חפצים בשירותיה המקצועיים ותיקה האישי של
הנאשמת ללא רבב.
 . 5סוף דבר
לאחר עיון ודיון בית הדין הגיע לכלל מסקנה כי ,בנסיבות המקרה שלפנינו אמצעי המשמעת
של :נזיפה אין בו דיו כדי להעביר מסר נורמטיבי באשר לפסול ,שנפל במעשי הנאשמת.
בית הדין מטיל על הנאשמת את אמצעי המשמעת הבאים:
א .נזיפה חמורה.
ב .הפקעת משכורת קובעת אחת ,שתנוכה בעשרה תשלומים שווים ורצופים.
ג .הקפאת דרגה אחת לשנה מיום גזר הדין.
ד .פסילה לתקופה של שנתיים מסמכות לאשר ולנפק אשרות כניסה לזרים בכל תחום
במדינת ישראל.
ניתן היום ד' בכסלו התשס"ח –  ,14.11.07בהיעדר הצדדים ,להם יועבר גזר הדין באחת מדרכי
המסירה המקובלות.
זכות ערעור מסירה לצדדים ,בהתאם לסעיף )43א( לחוק.
)(-
_______________
עו"ד ניצה אדן-ביוביץ
מ"מ אב בית הדין למשמעת
יו"ר

)(-
________________
אשר פרי-הר

)(-
________________
ד"ר יצחק הגר

חבר בית הדין

חבר בית הדין
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 .12בד"מ  – 83/07הפרת נהלי עבודה והוראות הממונים
תמצית פסק הדין
במסגרת הסדר טיעון ,בית הדין הרשיע את הנאשם ,המועסק כממונה תורן טרמינל  1בנתב"ג,
בעבירות לפי סעיף  (2) ,(1)17ו (3)-לחוק המשמעת.
בכך ,שבמספר פעמים התעלם מהנהלים ומהוראות הממונים עליו ואף השיב בטון דיבור בוטה
ומעליב ,כאשר קיבל הערות.
בית הדין ,תוך עיון בעברו של הנאשם ושימת דפוס התנהגותו של הנאשם ,כיבד את הסדר הטיעון
ונתן לו תוקף של פסק דין.
בית הדין הטיל על הנאשם את אמצעי המשמעת של :נזיפה חמורה ,הפקעת משכורת קובעת אחת,
הקפאת דרגה למשך חצי שנה ופסילה מניהול כממונה תורן בטרמינל  1לתקופה של שלוש שנים.
ניתן ביום חק בכסלו התשס"ח – .18.11.2007
ההרכב :עו"ד ניצה אדן-ביוביץ ,מ"מ אב בית הדין
גב' אסתר בריימן
מר חיים איובי
ב"כ הנציבות :עו"ד ג'פרי ונדל
ב"כ הנאשם :עו"ד בני כהן
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-

יו"ר
חברת בית הדין
חבר בית הדין

ה' בכסלו התשס"ח
 15בנובמבר 2007
בד2007-1477 .
בד"מ 83/07
בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
בפני :

עו"ד ניצה אדן-ביוביץ – מ"מ אב בית הדין
גב' אסתר בריימן
מר חיים איובי

התובע:

עו"ד ג'פרי ונדל

-

יו"ר
חברת בית הדין
חבר בית הדין

הנאשם:
ב"כ הנאשם:

עו"ד בני כהן

נציג המשרד:

מר אריה קדוש
גזר – דין

ההליך
 . 1בתאריך כ"ד בחשון התשס"ח –  ,5.11.07במסגרת הסדר טיעון ,בית הדין הרשיע את הנאשם,
המועסק ברשות שדות התעופה ,כממונה תורן טרמינל  ,1בנתב"ג ,בעבירות לפי סעיף ,(1)17
) ,(2ו (3)-לחוק שירות המדינה )משמעת( ,התשכ"ג) 1963-להלן – החוק(.
 . 2ואלה האישומים:
א .בתאריך  8.2.06בסביבות השעה  17:00כאשר דקות ספורות לפני שעה זו נחתה טיסת
פנים מאילת ,נמצא הנאשם בחדר ממונים בקומה השנייה וזאת בניגוד לנוהל "פתיחת
אולם נכנסים מערבי לטיסות נכנסות" ,המחייב נוכחות של ממונה באולם הנכנסים כרבע
שעה לפני נחיתה ועד לעזיבת אחרון הנוסעים.
בעקבות הפרה זו רשם האחראי על הנאשם מכתב הערה לנאשם.
ב .בתאריך  13.2.06בסביבות השעה  07:30הנאשם פנה לאחראי עליו על מנת שיבטל את
מכתב ההערה אולם ,משסירב האחראי לבקשה ,דיבר אליו הנאשם בטון דיבור בוטה
ומעליב וכן כינה את האחראי מספר פעמים שקרן.
לפגישה הנאשם הגיע לבוש בג'ינס ומשביקש האחראי מהנאשם ,שלא להגיע למשמרת
בג'ינס כחול ענה לו הנאשם "שהוא מחרבן עליו" וכן הבטיח שישים לכך קץ עוד היום
ושהוא הנאשם או האחראי ילכו ממקום העבודה.
בעקבות זאת הממונה על משאבי אנוש )בפועל( החליט להשעות את הנאשם לתקופה של
 14ימים .הנאשם אף ננזף ע"י מנכ"ל הרשות.
ג .בתאריך  14.2.06הנאשם היה אמור לסיים את משמרת הבוקר שלו בשעה  08:00אולם
בפועל עזב את המשמרת מבלי להודיע לאחראי עליו בשעה .06:38
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ד .בתאריך  9.4.06הנאשם נתפס ישן בספסל הדו-מושבי בכניסה לחדר הממונים עם עיתון
על ראשו בעת קיומה של טיסה וזאת בניגוד לנוהל "פתיחת אולם נכנסים מערבי לטיסות
נכנסות".
במעשיו האמורים לעיל ,פגע הנאשם בתדמית שירות המדינה ,הפר את נוהלי "פתיחת אולם
נכנסים מערבי לטיסות נכנסות" ואת "ריכוז הנחיות ונוהלי עבודה לממונים תורנים בטרמינל
 ,"1וכן התנהג התנהגות שאינה הולמת עובד מדינה.
 . 3טיעונים לכיבודו של הסדר טיעון
הצדדים הגיעו להסדר טיעון ,לפיו אמצעי המשמעת המוסכמים הינם:
א .נזיפה חמורה.
ב .הפקעת משכורת קובעת אחת ,שתנוכה ב 12 -תשלומים שווים ורצופים.
ג .הקפאת דרגה לפרק זמן של חצי שנה ,מיום גזר הדין.
ד .פסילה מניהול כממונה תורן בטרמינל  1לתקופה של שלוש שנים.
עמדת התביעה
התובע המלומד ביקש מבית הדין לכבד את הסדר הטיעון.
התביעה לקחה במקרה דנן את מכלול הנסיבות של העובד ,הן את האירועים עליהם קיבל
התראות ונזיפות בעבר והן את השינוי בהתנהגות הנאשם כיום.
גישת המשרד
מפי נציג המשרד שמע בית הדין ,על שיפור בהתנהגות ובהתנהלות הנאשם בעבודתו .בתיקו
האישי מספר נזיפות.
המשרד מצטרף לרכיבי הסדר הטיעון.
טיעוני ההגנה
הסנגור המלומד ציין כי ,הנאשם עובד  20שנה ברשות שדות התעופה החל מתפקיד זוטר
כסבל ועד לתפקידו הנוכחי אליו התקדם במהלך השנים.
הנאשם שיתף פעולה כבר בראשית החקירות הודה באישומים וחסך זמן שיפוטי יקר.
ההגנה מבקשת מבית הדין לכבד את הסדר הטיעון.
דבר הנאשם
הנאשם הביע חרטה כנה על מעשיו .תוך הסבר כי ,מעשיו הם תוצאה של לחצים במשפחתו.
הנאשם מבקש להתחיל דרך חדשה בעבודתו.
 .4החלטת בית הדין
בית הדין שקל שורה של שיקולים בבואו להחליט אם לאמץ את הסדר הטיעון.
לשאלת כיבודם של הסדרי הטיעון
השאלה אם לכבד הסדר טיעון ,לדחותו או לשנותו מסורה לשיקול דעתו של בית הדין אשר
בודק אם נמצאו האיזונים הנדרשים בין עמדת התביעה המצווה על האינטרס הציבורי לבין
הנאשם על נסיבותיו האישיות.
בעש"מ  4542/97אליהו סבג נ' נציבות שירות המדינה )פ"ד נא) 593 (5נקבע:
"הסדר טיעון אינו מחייב את בית הדין .עם זאת ,לעיתים קרובות יש עניין ציבורי
בעריכת הסדר טיעון ,ולפיכך יש גם ,בדרך כלל ,עניין ציבורי בקיום הסדר טיעון .לכן
אין זה ראוי שבית הדין יסטה מהסדר טיעון אלא אם יש לכך טעם טוב בנסיבות
המקרה.
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טעם לסטייה מהסדר טיעון קיים אם מתברר כי ההסדר מתבסס על שיקולים פסולים,
כגון משוא פנים .כך גם כאשר בית הדין סבור שאמצעי המשמעת שעליהם הוסכם
בהסדר הטיעון סוטים במידה משמעותית מן האמצעים הראויים בנסיבות המקרה ,או
כי הם בלתי סבירים באופן בולט עד שהעניין הציבורי ,הדורש לסטות מן ההסדר ,גובר
על העניין הציבורי בקיום הסדרי טיעון .אולם אם אין טעם מעין זה ,אין זה ראוי שבית
הדין יסטה מהסדר טיעון ,רק כדי להחמיר במידת מה את אמצעי המשמעת שעליהם
הוסכם בהסדר".
)ראה ע"פ  1958/98פלוני נ' מדינת ישראל דינים עליון ,כרך סג .(577
תכלית אמצעי המשמעת
אמצעי המשמעת ,המוטלים על ידי בית הדין ,מוטלים לצורך השגתה של תכלית ברורה שהיא
הגנה על השירות הציבורי ,על תדמיתו בעיני הציבור ובמיוחד ,כדי להרתיע עובדים אחרים
במעמדו אחרים במעמדו של הנאשם.
בכל מקרה ומקרה בית הדין יבחן אם אמצעי המשמעת המוסכמים במסגרת הסדר הטיעון,
יש בהם כדי לשרת את התכלית האמורה.
"התכלית העיקרית של אמצעי המשמעת היא ,כאמור ,למנוע פגיעה משמעותית
בתפקוד של שירות המדינה ,או בתדמית של שירות זה ,שכן תדמית ראויה היא תנאי
הכרחי לפעילות תקינה של השירות".
)עש"מ  7778/00פנחס ועקנין נ' נציב שירות המדינה דינים עליון כרך נח .644 ,עש"מ
 5282/98מדינת ישראל נ' תמר כתב פ"ד נב).(93 ,87 (5
וכן:

"שמירה על תדמית ראויה של השירות הציבורי מהווה תנאי הכרחי לשמירה על
תפקוד נאות של שירות זה .בנוסף לשמירתה קפדנית על תדמית השירות ,נועד ההליך
המשמעתי למנוע פגיעה בתפקוד שירות המדינה.
אשר על כן ,בבואו להיטל אמצעי משמעת יבחן בית הדין ,בין היתר ,האם אמצעי
המשמעת המוטלים יוצרים הרתעה מספקת בקרב עובדי המדינה ,כן יבחן האם די
באמצעי המשמעת האמורים כדי להשיב על כנו את אמון הציבור במערכת השירות
הציבורי ,המהווה אף הוא תנאי הכרחי לתפקודו של השירות .בבוא בית הדין לגזור את
דינו של נאשם בעבירה משמעתית אין הוא מתייחס לאמצעי המשמעת כאל עונש
גרידא ,שכן עליו לבחון מהו האמצעי ההולם את התכליות האמורות של הדין
המשמעתי".
)עש"מ  7111/02נציבות שירות המדינה נ' יאיר אשואל ,דינים עליון כרך סג.(764 ,

על העבירות
התנהגות הנאשם כפי שתוארה לעיל ובה הורשע על ידי בית הדין ,אינו עולה בקנה אחד עם
תפקידו ,כממונה תורן בטרמינל  ,1בנתב"ג.
חובת הציות של עובד להוראות הממונים עליו היא נשמת אפה של המשמעת בשירות המדינה
והפרתן מצד עובד פוגעת במרקם היחסים שבין הציבור לבין עובדי המדינה.
בעש"מ  1/76הדסה כהן נ' נציבות שירות המדינה )פ"ד ל) ,(500 (3בית המשפט העליון קבע:
"שהמשמעת בשירות המדינה )כמו ,ביתר שאת ,המשמעת בצבא( ערך בפני עצמו היא:
שירות המדינה אינו יכול להתנהל אלא מתוך המשמעת ,ואין חיי המדינה או חיי
אזרחיה חיים אלא כל עוד מתנהל שירות המדינה .ואולי מן הראוי לציין ,דרך אגב,
שהמשמעת שבלשוננו אינה מתמצה בציות בלבד ואין כיוונה רק מלמטה למעלה ,כמי
שסר למשמעותו של הממונים עליו )שמואל א' ,כ"ב ,(14 ,אלא מיצינו את המשמעת גם
כביטוי להרמוניה ,שהקולות הרבים והמגוונים של תזמורת גדולה נעשו "משמעת
נעימה ,היא הנקראת קונסונאנצה ,ומשם המציא חכמת הניגון" )כלשון רבי עמנואל
פרנשיס בספרו "מתק שפתיים" ,מובא במיליון בן יהודה ,כרך  ,7עמ'  .(3398אמנם כן:
"המשמעת" שבשירות מדינה דמוקרטית אינה רק בציות ובכניעה כלפי מעלה ,כי אם
– ובעיר – בקבלת עול עבודת הצוות ,מתוך ההרמוניה ולשם האדרת השירות והפעלתו
היעילה והמתמדת".
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בער"מ  1/82עיריית תל אביב נ' אלי רובין )פ"ד לו) (579 (3בית המשפט העליון חזר וקבע:
"משמע ,העובד בשירות כאמור נתון למרותם של הממונה עליו וחייב לקיים
הוראותיהם .המשמעת היא מרכיב יסודי בשירות הציבורי כאמור ובלעדיה לא יכול
השירות ולא יוכל לקיים את המוטל עליו בהתאם לחוקים המגדירים חובותיה
וסמכויותיה של הרשות המקומית .עובר לקבלה לשירות מסורה בידי המועמד
האפשרות לשקול מראש אם הוא נכון לקבל על עצמו את העבודה אשר למען ביצועה
הוא מגיש את מועמדותו .אולם ,אחרי שנתקבל לשירות שומה עליו לקיים הוראות
הממונים עליו ,להראות ההוראות בדבר אופי תפקידו ואופן ביצועו .במילים אחרות,
אחרי תחילת העבודה הופך העובד לחלק ממערכת בה נקבעים תפקידיו על ידי
המוסמכים לכך בתוך המסגרת אליה התקבל".
כך גם ,הוראת התקשי"ר המחייבת עובד לנהוג בנימוס כלפי הממונים עליו וכלפי יתר חבריו
לעבודה נובעת מתוך כוונה לקיים סביבת עבודה נאותה וצורת התבטאות תרבותית של כל
עובד ציבור .טמון באלה אף יסוד של שמירת משמעת בין עובדי הציבור ,שהרי קיומה של
המשמעת אינו מתיישב עם נקיטת סגנון מעליב ופוגע של עובד כלפי הממונים עליו ואף לא
כלפי חבריו לעבודה.
)ראה גם עש"מ  5/86גדעון ספירו נ' נציב שירות המדינה )פ"ד מ).(277 (4
על הנסיבות האישיות
בית הדין ער לעובדה כי ,הנאשם נמצא במגמת השתפרות וקיימת שביעות רצון הממונים
מעבודתו ,אולם לא ניתן להתעלם מהעובדה ,שבאמתחתו של הנאשם מספר מכתבי נזיפה
והתראה.
 .5סוף דבר
לאחר עיון בטיעוני הצדדים ,בית הדין הגיע לכלל מסקנה כי ,הסדר הטיעון מידתי ומאוזן.
בית הדין מכבד את הסדר הטיעון ,נותן לו תוקף של פסק דין ומשית על הנאשם את אמצעי
המשמעת הבאים:
א .נזיפה חמורה.
ב .הפקעת משכורת קובעת אחת ,שתנוכה ב 12 -תשלומים שווים ורצופים.
ג .הקפאת דרגה למשך חצי שנה מיום גזר הדין.
ד .פסילה מניהול כממונה תורן בטרמינל  1לתקופה של שלוש שנים.
ניתן היום ח' בכסלו התשס"ח –  ,18.11.07בהיעדר הצדדים להם יועבר גזר הדין באחת מדרכי
המסירה המקובלות.

)(-
_______________
עו"ד ניצה אדן-ביוביץ
מ"מ אב בית הדין
יו"ר

)(-
________________
אסתר בריימן

)(-
________________
חיים איובי

חברת בית הדין

חבר בית הדין
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 .13בד"מ  – 73/07עבירות של מרמה והפרת אמונים בחברת דואר ישראל
תמצית פסק הדין
הנאשמת ,אשר הועסקה בתקופה הרלבנטית לכתב התובענה ,כמנהלת סניף דואר ,בנתב"ג,
הורשעה בבית הדין בעקבות הליכים פליליים שננקטו נגדה .בית המשפט קבע כי ,הנאשמת ביצעה
עבירות של מרמה והפרת אמונים בכך ,שביטלה שלוש עסקאות ,עבורן קיבלה תשלום.
בית הדין התחשב גם בנסיבותיה האישיות של הנאשמת ,במסירותה לעבודה ובעברה הנקי
ובעובדה שהועברה לתפקיד זוטר.
בית הדין הטיל על הנאשמת אמצעי משמעת של :נזיפה חמורה ,הפקעת משכורת קובעת אחת,
הורדה בדרגה אחת לפרק זמן של שנה ופסילה מתפקיד ניהולי לתקופה של  4שנים.
ניתן ביום ב' בכסלו התשס"ח – .12.11.2007
ההרכב :עו"ד ניצה אדן-ביוביץ ,מ"מ אב בית הדין
גב' מוריאל נחמן
גב' טליה מלצר
ב"כ הנציבות :עו"ד ג'פרי ונדל
ב"כ הנאשמת:עו"ד אלכסנדר ספינרד
עו"ד מיה עובדיה
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-

יו"ר
חברת בית הדין
חברת בית הדין

ג' בכסלו התשס"ח
 13בנובמבר 2007
בד2007-1457 .
בד"מ 73/07

בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
בפני :

עו"ד ניצה אדן-ביוביץ – מ"מ אב בית הדין
גב' מוריאל נחמן
גב' טליה מלצר

התובע:

עו"ד ג'פרי ונדל

-

יו"ר
חברה
חברה

הנאשם:
ב"כ הנאשם:

עו"ד אלכסנדר ספינרד
עו"ד מיה עובדיה

נציג המשרד:

מר יוסי אביב
גזר – דין

ההליך
 . 1בתאריך י"ב בחשון התשס"ח –  24.10.07בית הדין הרשיע את הנאשמת ,שהועסקה בתקופה
הרלבנטית לכתב התובענה ,כמנהלת סניף הדואר בנתב"ג ,מטעם חברת דואר ישראל,
בעבירות לפי סעיף  (3) ,(2) ,(1)17ו (4)-לחוק שירות המדינה )משמעת( ,התשכ"ג – .1963
 . 2זאת בעקבות הליכים פליליים שננקטו נגד הנאשמת בבית משפט השלום ברמלה )ת.פ.
 .(3688/05ביום  11.4.07קבע בית המשפט כי ,הנאשמת ביצעה עבירות של מרמה והפרת
אמונים בכך ,שביטלה שלש עסקאות שקיבלה תשלום עבורן ,כדלקמן :בתאריך  12.1.05סך
של  ,₪ 465בתאריך  2.3.05סך של  ₪ 895ובתאריך  14.3.05סך של .₪ 449.8
בית המשפט השית על הנאשמת פיקוח שירות מבחן למשך שנה.
 . 3ראיות לאמצעי המשמעת
מטעם ההגנה הופיעו עדי האופי הבאים:
גב' אורלי גומה כהן – העדה עבדה בסניף הדואר נתב"ג ,תחת ניהולה של הנאשמת .היא
העידה ,שהנאשמת מנהלת טובה אשר טובת הסניף הייתה לנגד עיניה.
גב' אורלי אבוקסיס – מנהלת מיון דואר.
העדה מכירה את הנאשמת כאישה טובה ,עובדת נאמנה ומסורה לעבודה.
מר איציק הודאי – מנהל מחלקת הדוורים ,בסניף פתח תקוה.
העד העיד על עבודת הנאשמת במחלקת המיון .מדובר בעובדת טובה מאוד ונוחה לבריות.
מר צדוק ברילי – מנהל סניף דואר בהרצליה.
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הנאשמת קלטה את העד בראשית דרכו בעבודתו בדואר .העד העיד כי ,הנאשמת היתה מנהלת
טובה ומתחשבת ,כאשר כל הסובבים אותה היו מרוצים ממנה לרבות קהל הלקוחות שהיה
לעיתים תובעני .כך ,העיד על כוחה והתמודדותה בעוז עם מצבה הבריאותי.
מר יעקב מור – בעלה של הנאשמת.
העד העיד על הלחץ בו היתה שרויה אישתו כתוצאה מהעלמות הכספים וכתוצאה מהתגלות
מחלת הסרטן אצלה ,וכן העיד על מחלת בנם ובעיות בריאות אחרות במשפחה.
.4

טיעונים לאמצעי המשמעת
עמדת התביעה
התביעה עותרת לאמצעי משמעת של:
א .נזיפה חמורה.
ב .הפקעת משכורת קובעת אחת ,שתנוכה ב 10-תשלומים שווים ורצופים.
ג .הורדה בשתי דרגות לשנה אחת.
ד .פסילה מתפקיד ניהולי לצמיתות.
התביעה סבורה שאמצעי המשמעת הללו מאוזנים גם בהתחשב בנסיבות האישיות של
הנאשמת.
לבית הדין הוגשה פסיקה :בד"מ  ,1/06בד"מ  ,72/06בד"מ  120/06ועש"מ .4350/06
גישת המשרד
נציג המשרד פירט בפני בית הדין את מסלול קידומה של הנאשמת בחברת הדואר משנת  1990ועד
הלום ,החל מדוורית וכלה בתפקיד של מנהלת סניף דואר .בעטיה של הפרשה הועברה הנאשמת
לתפקיד פקידת מיון לילה.
חוות דעת הממונים על הנאשמת חיוביות .אין לה עבר פלילי/משמעתי.
המשרד מצטרף לעמדת התביעה לענין אמצעי המשמעת ההולמות מקרה זה.
טיעוני ההגנה
הסניגור המלומד טען ,שאין המדובר במקרה דנן במעשה גניבה והנאשמת לא לקחה כספים
לעצמה.
הנאשמת עובדת בעלת אחריות ומוסר עבודה גבוה ,לא אחת התריעה וביקשה לעשות חיץ בין
דלפקי השירות לבין הציבור ,על מנת ,שהכסף לא יהיה נגיש כל כך לידי כל .לטענת הסניגור
המלומד גם לחברת הדואר אחריות מינהלית.
ההגנה מבקשת מבית הדין לתת משקל לנסיבותיה האישיות המיוחדות של הנאשמת.
לטענת הסניגור המלומד ,פסילה מתפקיד ניהולי באופן גורף ,הינו אמצעי משמעת חמור ביותר,
וניתן להסתפק לאור עבירות הנאשמת ,בפסילה מעיסוק בקופה .בנוסף ,הנאשמת כבר נענשה,
כאשר הועברה לתפקיד של ממיינת דואר בלילה.
דבר הנאשמת
הנאשמת הביעה חרטה כנה על מעשיה .היא סיפרה לבית הדין על הלחץ בו היתה שרויה בעבודה
ועל אופי העבודה ,שכלל ספירת כסף אל מול הקהל.
לטענתה ,פנתה אל הנהלת חברת הדואר והתריעה על המצב בסניף ועל הכספים החסרים ,אולם
דבר לא נעשה.
חרף מחלתה ,התייצבה הנאשמת לעבודה יום יום ועשתה כל מטלה בסניף ,שנדרשה לה.
לנאשמת הוענק פרס המנהל הכללי ובאמתחתה מכתבי תודה והערכה רבים.
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.5

החלטת בית הדין
בית הדין ,בטרם נתן החלטתו שקל שורה של שיקולים הקשורים לעניינינו.
על תכלית אמצעי המשמעת
אמצעי המשמעת ,המוטלים על ידי בית הדין ,מוטלים לצורך השגתה של תכלית ברורה ,שהיא
הגנה על השירות הציבורי ,על תדמיתו בעיני הציבור ובמיוחד ,כדי להרתיע עובדים אחרים
במעמדו של הנאשם .על כך בית המשפט העליון פסק:
"בדין המשמעתי – אמצעי המשמעת אמור לשמש אמצעי מניעה יותר מאשר אמצעי ענישה:
התכלית העיקרית של אמצעי המשמעת היא ,כאמור ,למנוע פגיעה משמעותית בתפקוד של
שירות המדינה ,או בתדמית של שירות זה ,שכן תדמית ראויה היא תנאי הכרחי לפעילות תקינה
של השירות".
)עש"מ  5282/98מדינת ישראל נ' תמר פ"ד נב).(93 ,87 (5
באשר לשוני שבתכלית הדין המשמעתי לעומת הדין הפלילי נאמר:
"ההבדל נובע מן התכלית .הדין המשמעתי משרת תכלית שונה מן התכלית של הדין הפלילי.
עיקר התכלית של הדין המשמעתי הוא הגנה על השירות הציבורי .הצורך בהגנה על השירות
הציבורי אינו בא לידי ביטוי מלא בהליך פלילי ,עדיין יש צורך לברר אם ראוי לנקוט נגדו הליך
משמעתי :האם ראוי שאותו עובד יישאר בתפקידו ,או שמא ראוי להעבירו לתפקיד אחר ,או
להורידו בדרגה ,או אף לפטרו מן השירות".
)עש"מ  1928/00מדינת ישראל נ' עמוס ברוכין פ"ד נד ).(694 (3
על העבירות
בית המשפט שדן בענינה קבע כי ,הנאשמת ביצעה עבירה של מרמה והפרת אמונים.
וכך קבע" :התלבטתי רבות אם אכן זהו מקרה ראוי לאמץ את המלצת שרות המבחן .אני סבורה
כי עובדי ציבור אשר פוגעים באמון המעביד אינם ראויים לסלחנות וספק אם ראוי שימשיכו
באותו מקום עבודה יחד עם זאת ,במקרה ספציפי זה אף אני סבורה כי ניתן לסיים את ההליך
בדרך שהמליץ שרות המבחן ,וזאת לנוכח הנסיבות האישיות שמפורטות בתסקיר שרות המבחן,
נסיבות קשות שאין צורך לפרטן על שום צנעת הפרט".
)עמ'  6להחלטה(.
בית הדין הרשיע את הנאשמת בעבירות לפי סעיף  (3) ,(2) ,(1)17ו (4)-לחוק.
הנאשמת פגעה במשמעת שירות המדינה עבירה על סעיף  (1)17לחוק .על אלה אמר בית המשפט
העליון בעש"מ  3/75אלפונסו נ' נציבות שירות המדינה )פ"ד לו):(231 (1
"מהי פגיעה במשמעת אליה מתייחס סעיף  ?(1)17לא אמצא כאן תיאור שכל יסודותיו
וסימני האפיון של המושג "משמעת" .יספיק לצורך הנושא שבפנינו אם אומר ,כי
המשמעת היא בעיקרה מערכת הנורמות ,הנהלים והנהגים ,המסדירה אופן פעולתה של
מסגרת אירגונית ,בעלת מעמד מיוחד ,והקובעת סדריה ,ובכל זה חובותיהם
וסמכויותיהם של המשרתים בה ,בזיקתם זה לזה ובזיקתם למסגרת עצמה ,קיום
המשמעת – ביטויה בהתנהגות על פי המערכת המתוארת".
באשר לעבירה לפי סעיף  (2)17לחוק – הנאשמת ביצעה עבירה של מרמה והפרת אמונים ,לפי סעיף
 284לחוק העונשין ,התשל"ז – .1977
מעשה מרמה או הפרת אמונים פוגע באושיות המינהל הציבורי .בבג"צ  6163/92אייזנברג ואח' נ'
שר הבינוי והשיכון ואח' )פ"ד מז ) (266 ,229 (2נאמר:
"אמון הציבור ברשויות השלטון הוא מנכסיה החשובים של הרשות השלטונית ושל המדינה.
כאשר הציבור מאבד את אמונו ברשויות השלטון ,הוא מאבד את אמונו באמנה החברתית
המשמשת בסיס לחיים משותפים .יש ליתן משקל נכבד לשיקולים הבאים לקיים ,לשמר ולפתח
את תחושת הציבור ,כי משרתיו אינם אדוניו וכי הם עושים את מלאכתם למען הציבור מתוך
יושר וניקיון כפיים .אכן ,טוהר השירות והשורות עומד בבסיס השירות הציבורי ובבסיס המבנה
החברתי שלנו".
הנאשמת עבדה כמנהלת סניף הדואר וכנושאת משרה זו אמורה לשמש דוגמא לעובדים הכפופים
לה ,ועל כן:
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"עובדי המדינה אף הם נבדלים זה מזה .גם אם כולם כפופים לאותו דין ,יהיו אלה חוקי
המדינה או כללי המשמעת ,אין מקפידים עם כולם באותה מידה .כל שעובד המדינה
נושא משרה רמה יותר ,שיש עמה אמון רב יותר וסמכויות חזקות יותר ,כך יש מקום
לדרוש ממנו שיקפיד יותר במילוי תפקידו על טוהר המידות ועל התנהגות הולמת .לעניין
זה יש הבדל בין עובד בכיר ,הממונה על עובדים רבים ואמור לשמש דוגמה להם ולציבור,
לבין עובד זוטר .יש מקום לצפות ולדרוש ממנהל כללי של משרד ממשלתי יותר מאשר
מצפים ודורשים מן המזכירה שלו ,כשם שיש מקום להקפיד עם המפקח הכללי של
המשטרה יותר מכפי שמקפידים עם שוטר מן השורה".
)עש"מ  4123/95יוסף אור נ' מדינת ישראל – נציב שירות המדינה פ"ד מט).(191 ,184 (5
לעניין יסודות העבירה לפי סעיף  (3)17לחוק בעש"מ  3849/03מיכל אלבז נ' נציבות שירות המדינה
)דינים עליון ,כרך  (854 ,10נפסק לגבי מהות העבירה:
"אכן ,עבירה לפי סעיף  (3)17אינה עבירה שגבולותיה מוגדרים ,וכבר נאמר עליה שהיא
בעלת "רקמה פתוחה" ,המתאימה את עצמה לנסיבות העניין ולזמנים ,ושוליה רחבים
ביותר .אף על פי כן ,היא איננה חסרת גבולות ,והיא מתאפיינת בהתנהגות פסולה מן הסוג
"ששום ארגון או מקצוע אינו יכול לסבול ,משום שאם היא תיהפך התנהגות מקובלת באותו
ארגון או מקצוע ,יהיה בכך כדי להעכיר את האווירה ,לשבש את יחסי העבודה ,לערער את
יחסי האמון מצד הציבור או לחברל בדרך אחרת בתפקוד התקין של הארגון".
ועבירה לפי סעיף  (4)17לחוק נוגעת להתנהגות בלתי הוגנת של עובד במילוי תפקידו או בקשר
איתו.
על הנסיבות האישיות
בית הדין התרשם מעדי האופי מנהלים ועובדים זוטרים כאחד דיברו בשבחה של הנאשמת ,על
מסירותה ונאמנותה לעבודה.
בית הדין שמע בצער על נסיבות חייה הקשות של הנאשמת.
לענין הכישלון החד פעמי של הנאשמת בהרשעתה זו ,כבר קבע בית המשפט העליון בשורה של
פסקי דין ,כדלקמן:
"עם זאת ,התכלית המערכתית הכללית של דין המשמעת אינה עומדת לעצמה ,ולעולם יש
לשקול בצידה גם את ההיבט האישי והאנושי הקשור בנאשם ובנסיבות חייו.
בהקשר האינדיבידואלי נשקלים ,בין היתר ,עוצמת הסטייה בהתנהגותו של העובד מול
מידת תרומתו לשירות הציבור ,מצבו האישי ,והנסיבות שהביאו לביצוע העבירה".
)עש"מ  10566/02מדינת ישראל נ' טוביה גרינבויים ,דינים עליון סד ;124 ,עש"מ 5271/03
חבצלת סדיקוב נ' מדינת ישראל ,דינים עליון דה ;187 ,עש"מ  2917/03פנינה אלקיס נ' נציבות
שירות המדינה ,דינים עליון סד.(960 ,
ועוד:
"עם זאת ,כבכל הליך ענישה ,פלילי או משמעתי ,נדרשת מידתיות ראויה והתחשבות
מאוזנת לא רק באופי העבירה שבוצעה וחומרתה ,אלא גם בנסיבותיו האישיות של הנאשם
ובמכלול היסודות הפועלים לקולא בעניינו".
)עש"מ  4193/06משה חי כהן נ' נציבות שירות המדינה פדאור .(687 (22) 06
בית הדין קיבל את חרטתה של הנאשמת ושוכנע כי ,לא תחזור על מעשיה.
בית הדין אף ער לעובדה ,שהנאשמת הועברה כבר מתפקידה )יום  (8.6.05כמנהלת סניף
לתפקיד זוטר של פקידת מיון לילה ,דבר שפגע בכבודה ,במעמדה ובשכרה.
 . 6סוף דבר
בית הדין הפך בטיעוני הצדדים ,שקל את השיקולים המנויים לעיל ובסופם של דברים ,בית הדין
החליט להטיל על הנאשמת את אמצעי המשמעת הבאים:
א .נזיפה חמורה.
ב .הפקעת משכורת קובעת אחת ,שתנוכה ב 12-תשלומים שווים ורצופים.
ג .הורדה בדרגה אחת למשך שנה.
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ד .פסילה מתפקיד ניהולי לתקופה של  4שנים ,שתחל ביום .8.6.05

זכות ערעור מסורה לצדדים ,בהתאם להוראת סעיף )43א( לחוק.

ניתן היום ב' בכסלו התשס"ח –  ,12.11.07בהיעדר הצדדים להם יועבר גזר הדין באחת מדרכי
המסירה המקובלות.

)(-
_______________
עו"ד ניצה אדן-ביוביץ,
מ"מ אב בית הדין למשמעת
יו"ר

)(-
_____________
מוריאל נחמן

)(-
_____________
טליה מלצר

חברת בית הדין

חברת בית הדין
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 .14בד"מ  – 38/07שליפות מידע שלא כדין ושלא לצרכי עבודה
תמצית פסק הדין
בית הדין הרשיע את הנאשמת ,המועסקת כראש מדור מע"מ ברשות המסים ,בעבירות לפי סעיף
 (2) ,(1)17ו (3)-לחוק המשמעת.
בכך ,שנכנסה למאגר המידע של מע"מ ,על מנת ,לשלוף שלא כדין ושלא לצרכי עבודתה ,מידע על
אנשים שונים ב 16-הזדמנויות שונות .וכן שלפה מידע עבור הורי בעלה בנושאי נדל"ן.
בית הדין ,בהתאם למדיניות הענישה הנהוגה בעבירות מסוג זה ,הטיל על הנאשם אמצעי משמעת
של :נזיפה חמורה ,הפקעת משכורת קובעת אחת והורדה בדרגה אחת למשך שנה.
ניתן ביום י' בכסלו התשס"ח – .20.11.2007
ההרכב :עו"ד ניצה אדן-ביוביץ ,מ"מ אב בית הדין
עו"ד אביבה יובל
גב' אהובה איתן
ב"כ הנציבות :עו"ד אילה הוניגמן-ליפץ
ב"כ הנאשמת:עו"ד דפנה ז'אק
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-

יו"ר
חברת בית הדין
חברת בית הדין

י' בכסלו התשס"ח
 20בנובמבר 2007
בד2007-1498 .
בד"מ 38/07
בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
בפני :

עו"ד ניצה אדן-ביוביץ – מ"מ אב בית הדין
עו"ד אביבה יובל
גב' אהובה איתן

התובעת:

עו"ד אילה הוניגמן-ליפץ

-

יו"ר
חברת בית הדין
חברת בית הדין

הנאשמת:
ב"כ הנאשמת:

עו"ד דפנה זאק

נציג המשרד:

גב' מיכל הדני-ברקי
גזר – דין

ההליך
 . 1בתאריך כ"ג בחשון התשס"ח –  4.11.07בית הדין הרשיע את הנאשמת ,המועסקת ברשות
המיסים ,בתפקיד ראש מדור מע"מ ,באשדוד ,בעבירות לפי סעיף  (2) ,(1)17ו (3) -לחוק שירות
המדינה )משמעת( ,התשכ"ג – ) 1963להלן – החוק(.
 . 2בכך ,שבין התאריכים  11.10.04 – 2.3.04הנאשמת נכנסה למאגר המידע של מע"מ ,על מנת,
לשלוף מהמאגרים שלא כדין ושלא לצרכי עבודתה ,מידע על אנשים שונים ב 16 -הזדמנויות
שונות ,כמפורט בכתב התובענה.
בנוסף ,בתאריך  6.6.04הנאשמת נכנסה למאגר המידע של מע"מ ושלפה מידע עבור הורי
בעלה ,בנושאי נדל"ן לצורך אימות גוש וחלקה עבורם.

 . 3הנאשמת במעשיה אלו פגעה במשמעת שירות המדינה ,הפרה את הוראות סעיפים ,9.02 ,9.01
 9.03ו 12.01 -לכללי האתיקה לעובדי המדינה ,הוראות סעיפים  (7)|2לחוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א –  1981והוראות פיסקאות  65.194 ,65.13ו 65.195 -לתקשי"ר והתנהגה התנהגות
שאינה הולמת את תפקידה כעובדת מע"מ וכעובדת מדינה.
 . 4טיעונים לאמצעי המשמעת
עמדת התביעה
התובעת המלומדת בטיעוניה בפני בית הדין הדגישה כי ,על אף המודעות שהייתה לנאשמת
היא לא נקטה במשנה זהירות ועשתה שימוש במידע אליו הייתה לה גישה .יתרה מכך ,במספר
מקרים הנאשמת העבירה מידע זה לקרוביה ומכריה.
מדובר בעובדת ותיקה במערכת ,אשר שלפה מידע לסוגיו ומעשיה נמשכו כמחצית שנה.
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התביעה עותרת לאמצעי המשמעת הבאים:
א .נזיפה חמורה.
ב .הפקעת משכורת קובעת אחת.
ג .הורדה בדרגה אחת לפרק זמן של שנתיים.
ד .העברה לתפקיד ללא גישה למאגרי מידע למשך שנתיים.
התביעה הגישה לעיונו של בית הדין פסיקה לעניין רף הענישה ,בעבירות של שליפת מידע.
)בד"מ  ,143/02בד"מ  ,6/07בד"מ .(137/05
גישת המשרד
מפי נציגת המשרד שמענו כי ,מדובר בעובדת נורמטיבית ,חוות הדעת עליה חיוביות ,היא
נבחרה לעובדת מצטיינת בשנת  1989ואין בתיקה עבירות משמעתיות או פליליות.
המשרד מצטרף לעמדת התביעה ביחס לאמצעי הענישה.
טיעוני ההגנה
הסניגורית המלומדת טענה ,כי רובן של השאילתות מקורם בפרטי כתובות של מכרים אותם
רצתה להזמין הנאשמת לבת המצווה של בתה .פעולה זאת עשתה הנאשמת בתום לב וללא כל
כוונה זדונית .כך ,גם שליפת המידע עבור הורי בעלה.
לטענת ההגנה ,המקרה דנן שונה בנסיבותיו מהמקרים אותם הציגה התביעה.
הנאשמת זכתה להערכות חיוביות ואילולא הליכים אלו הייתה זוכה לקידום.
גם מצבה הכלכלי של הנאשמת אינו שפיר ,עליה לפרנס  4ילדים ולה הוצאות כספיות על בתה
הדיסלקטית.
בעלה של הנאשמת היה מובטל כחצי שנה ,כעת חזר לעבודה ,אולם יציבותה אינו מובטח.
הנאשמת הודתה במעשה ,הביעה חרטה וחסכה זמן שיפוטי יקר.
כל ענישה כלכלית יהא בה כדי לפגוע בנאשמת.
מפסיקתו של בית הדין בעבירות שעברה הנאשמת ניתן להסתפק בנזיפה חמורה בלבד.
דבר הנאשמת
הנאשמת הביעה חרטה כנה על מעשיה ,שלטענתה נעשו בתום לב.
 . 5החלטת בית הדין
בית הדין שקל בכובד ראש את טיעוני הצדדים ,לצורך קבלת החלטה לעניין מידתם של
אמצעי המשמעת הראויים במקרה דנן.
ואלה השיקולים שהנחו את בית הדין:
 −על עבירות המשמעת של שליפת מידע שלא כדין ,בית המשפט העליון אמר דברו בעניין:
"העבירות המשמעתיות של שליפת מידע ממאגרים שלא לצרכי התפקיד יוצרות פגיעה
קשה בתדמיתו של שירות המדינה .צא וחשוב מה מידת הפגיעה הצפויה לכל אדם
מהישוב ,שעה שמידע אישי אודותיו ,שנאסף על ידי אורגנים של השירות הציבורי
לצרכי תפקידם ,מועבר בשוק במידע כמוצר ,ועלול להגיע לרשות הרבים ואולי לשמש
את יריביו האישיים ומתחריו העסקיים של אותו אדם ,בנוסף לפגיעה בתדמיתו של
שירות המדינה נפגע אמונו של הציבור בשירות זה".
)עש"מ  1711/02נציבות שירות המדינה נ' יאיר אשואל )פ"ד נז),(920 (1
ובעש"מ  6348/01יפתח בן דוד נ' נציב שירות המדינה )פ"ד נו) ,(923 ,918 (2בית המשפט
הוסיף:
"ההישגים הטכנולוגיים של העידן המודרני הביאו עימם כתוצאת לוואי אפשרויות
נרחבות לפגיעה בפרטיות .מאגרי המידע המצויים בידי הרשויות בכלל ,ובידי מס
הכנסה ,בפרט ,נותנים בידי עובדי הציבור שיש להם גישה אליהם יכולת ועוצמה
לאסוף מידע רב על כל אדם מהציבור בישראל בכל היבט מתחומי חייו.
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חזונו האפוקליפטי של ג'ורג' אורוול בדבר "האח הגדול" עלול על נקלה להפוך
למציאות חיים אם לא ייושמו הגבולות לנגישות למאגרים ולשימוש בהם מעבר למטרה
המוגבלת שלשמה ניתנה הסמכות למופקדים על מאגרי המידע".
זאת ועוד ,הקלות ,הבלתי נסבלת ,בה ניתן להשיג מידע ולהפיצו ,מחייבים להציב מנגד
אמצעי מרתיע .על כן ,מדיניות ענישה ראויה מחייבת להחמיר עם עובד מדינה העובר עבירה
של שליפת מידע ,שלא כדין ולהטיל אמצעי משמעת חמורים על העבריינים .וזאת אף כדי
להרתיע עובדים אחרים מביצוע אותה עבירה.
ובמיוחד הדגיש בית המשפט העליון בעש"מ  7111/02דלעיל על מידרג החומרה של עבירת
המשמעת:
"בכל הנוגע לחומרתו של המעשה ולקביעת מדרג החומרה של עבירת המשמעת ,יש
מקום להחמיר עם עובד בנסיבות של שליפת מידע מהמאגר והעברתו לגורם חיצוני.
כמובן שחמורה במיוחד מסירת המידע לגורם חיצוני עבור תמורה כספית ,אך אין
להמעיט מהחומרה שבהעברת המידע לגורם שיכול לעשות בו שימוש ,אף אם העברת
המידע הייתה ללא תמורה.
בין היתר הנסיבות לחומרה ,יש לשקול גם את היקף מעשי שליפת המידע ,תכליתם
והשימוש שעשה בהם העובד .ככלל ,ועל דרך העיקרון ניתן לקבוע כי כאשר מדובר
בשליפת מידע שיטתית ובמיוחד כאשר השליפה נועדה למסירת המידע לגורם חיצוני
בנסיבות בהן המסירה אינה חד פעמית ,מן הראוי לשקול להטיל על העובד אמצעי
משמעת של פיטורין".
ובפסק דין שהתפרסם זה עתה ,נאמר:
"במובן הנורמטיבי ,הציפיות מעובד בגדרי עבודתו הן כי יעשה אותה כמשרת הציבור,
בלא עירוב מניעים אחרים ,כדי שלא יתקיים "איש הישר בעיניו יעשה" .נאמנות עובד
הציבור מתבטאת לא רק בהגבלות החוק ,אלא אף בנורמות המשפט הציבורי.
עובד הציבור שבידו מפתח למאגרי מוזהר בדין אזהרה חמורה שלא לחרוג מכלל
השימוש בהם".
)עש"מ  7797/07צוריאל מימון נ' נציבות שירות המדינה – טרם פורסם(.
הנאשמת עובדת ותיקה בשירות המדינה )משנת  (1986וקיימת צפיית המערכת והציבור
ממנה ,שתקפיד על ההוראות ותעשה שימוש ראוי במידע הרב המצוי ברשויות המס ושלו היא
נחשפת במסגרת עבודתה.
 −תכליתם של אמצעי המשמעת –
התכלית העיקרית של אמצעי המשמעת היא למנוע פגיעה משמעתית בתפקודו של שירות
המדינה או בתדמיתו של השירות ,שכן תדמית ראויה היא תנאי הכרחי לפעילות התקינה של
השירות.
כדברי בית המשפט העליון בעש"מ  5282/98מדינת ישראל נ' תמר כתב )פ"ד נב):(92 ,87 (5
"בדין המשמעתי אמצעי המשמעת אמור לשמש אמצעי מניעה יותר מאשר אמצעי
ענישה :התכלית העיקרית של אמצעי המשמעת היא כאמור למנוע פגיעה משמעותית
בתפקוד של שירות המדינה או בתדמית של שירות זה ,שכן תדמית ראויה היא תנאי
הכרחי לפעילות תקינה של השירות".
)ראה גם עש"מ  917/99מדינת ישראל נ' עבדאללה חמזה ,פ"ד נג).77 (3
עש"מ  57701/01פודלובסקי נ' נציבות שירות המדינה ,דינים עליון ,כרך ס'.(562 ,
זאת ועוד ,תכליתם של אמצעי המשמעת בנוסף לפגיעה בכל נאשם ,היא להרתיע עובדי מדינה
אחרים מפני ביצוע עבירות משמעת הפוגעות בתדמיתו ובתפקודו של שירות המדינה.
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נסיבות אישיות
אל פני אלה ,כל מקרה ומקרה ידון לגופו ,תוך התחשבות בנסיבותיו האישיות של כל נאשם
ונאשם לחומרא ולקולא.
הנאשמת עובדת מסורה ,במשך כל שנות שירותה במדינה לא נמצא דופי ,לכך השפעה ממתנת
על מידתם של אמצעי המשמעת) ,ראה עש"מ  1827/02אברהם ספיר נ' מדינת ישראל ,דינים
עליון ,כרך סא .(268
גם מצבה הכלכלי של הנאשמת הובהר היטב לבית הדין.
בית הדין ,התרשם מהחרטה הכנה שהביעה הנאשמת ,ושוכנענו כי ,הטיבה להפנים את
התנהגותה הפסולה.
סוף דבר
לנוכח מקבץ השיקולים ומדיניות הענישה של בית הדין על מידרגות החומרה בעבירה של
שליפות מידע שלא כדין ,בית הדין סבור שהעברת הנאשמת לתפקיד שאין בו גישה למאגרי
מידע היא מחמירה מדי עם הנאשמת וניתן להשיג את תכליתו של חוק המשמעת גם באמצעי
משמעת אחרים.
בית הדין החליט להשית על הנאשמת את אמצעי המשמעת הבאים:
א .נזיפה חמורה.
ב .הפקעת משכורת קובעת אחת ,שתנוכה ב 10-תשלומים שווים ורצופים.
ג .הורדה בדרגה לפרק זמן של שנה.
זכות ערעור מסורה לצדדים על פי הוראת סעיף ) 43א( לחוק.
ניתן היום י' בכסלו התשס"ח –  ,20.11.07בהיעדר הצדדים להם יועבר גזר הדין באחת מדרכי
המסירה המקובלות.

)(-
_______________
עו"ד ניצה אדן-ביוביץ
מ"מ אב בית הדין
יו"ר

)(-
________________
עו"ד אביבה יובל

)(-
________________
אהובה איתן

חברת בית הדין

חברת בית הדין
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 .15בד"מ  – 66/07דיווח כוזב ואי ביצוע ספירת מלאי
תמצית פסק הדין
במסגרת הסדר טיעון הרשיע בית הדין את הנאשם ,המועסק כאשנבאי בבית דואר בעבירות לפי
סעיף  (2) ,(1)17ו (3)-לחוק המשמעת.
הנאשם לא ביצע מאזן שבועי בקופתו כמתחייב על פי הנהלים ונמצאו גרעונות גדולים .וכן ,דיווח
כי ביצע ספירת מלאי ,אולם בפועל לא עשה כן.
בית הדין ציין בגזר הדין את אופי העבירות .בשל עברו המשמעתי של הנאשם ,חוסר המוטיבציה
אותה גילה הנאשם בעבודתו והנזקים שגרם לחברת הדואר ,בית הדין בלב כבד כיבד את הסדר
הטיעון.
בית הדין השית על הנאשם אמצעי משמעת של :נזיפה חמורה ,הפקעת משכורת קובעת אחת,
והורדה בשתי דרגות למשך שנה.
ניתן ביום ט"ו בכסלו התשס"ח – .25.11.2007
ההרכב :עו"ד ניצה אדן-ביוביץ ,מ"מ אב בית הדין
מר אשר פרי-הר
ד"ר יצחק הגר
ב"כ הנציבות :עו"ד שלומי נמיר
ב"כ הנאשם :עו"ד יוסף שילוח
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-

יו"ר
חבר בית הדין
חבר בית הדין

ט"ו בכסלו התשס"ח
 25בנובמבר 2007
בד2007-1519 .
בד"מ 66/07
בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
בפני :

עו"ד ניצה אדן-ביוביץ – מ"מ אב בית הדין
מר אשר פרי-הר
ד"ר יצחק הגר

התובע:

עו"ד שלומי נמיר

-

יו"ר
חבר בית הדין
חבר בית הדין

הנאשם:
ב"כ הנאשם:

עו"ד יוסף שילוח

נציג המשרד :מר יוסי אביב
גזר – דין
ההליך
 . 1בתאריך ב' בכסלו התשס"ח –  12.11.07בית הדין ,במסגרת הסדר טיעון ,הרשיע את הנאשם,
המשמש בתפקיד אשנבאי ,בבית הדואר ,במודיעין ,בעבירות לפי סעיף  (2) ,(1)17ו (3) -לחוק
שירות המדינה )משמעת( ,התשכ"ג – .1963
 . 2באלה האישומים:
אישום ראשון –
בחודשים אפריל ,מאי ויוני  2006הנאשם לא ביצע מאזן שבועי בקופתו ,כמתחייב על פי
הנהלים של רשות הדואר.
ביום  8.6.06נמצא גירעון על סך  ₪ 11,600בקופת המלאי שבאחריות הנאשם ,מדובר בגירעון
במלאי כרטיסי חיוג בשווי של  ,₪ 5,045בולים בשווי של  ₪ 3,379ומעטפות ,ציוד משרדי ועוד
בשווי של .₪ 3,176
במעשיו אלו ,הנאשם התרשל בתפקידו וגרם לנזק כספי בסך  ₪ 11,600לרשות הדואר בגין
האירוע המתואר ,ולא ביצע את המוטל עליו על פי נוהל מספר " 3-03-02טיפול בגירעונות
ובעודפים".
אישום שני –
בתאריכים  30.4.06ו 21.5.06 -הנאשם דיווח לגזברות רשות הדואר ,על ידי הגשת דו"חות
מלאי ,כי ביצע ספירות מלאי בקופתו על אף שלא ביצע ספירה בפועל.
במעשיו אלו דיווח הנאשם דיווח כוזב לגזברות רשות הדואר.
 . 3טיעונים לכיבודו של הסדר הטיעון:
הצדדים הסכימו במסגרת הסדר הטיעון כי ,יוטלו על הנאשם אמצעי משמעת של:
א .נזיפה חמורה.
ב .הפקעת משכורת קובעת אחת שתנוכה ב 10 -תשלומים קבועים ורצופים.
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ג .לעניין הרכיב השלישי עתרה התביעה להורדה בשתי דרגות למשך שנה ואילו ההגנה עתרה
להורדה בדרגה אחת למשך שנה.
עמדת התביעה
התובע המלומד ציין ,שמדובר בנאשם בעל ותק רב אשר היה עליו להיות מודע לנוהלי הדואר.
כן ,הנאשם ביצע את העבירות נשוא הדיון ,לאחר שהורשע בבית דין זה ,בהליך משמעתי
קודם והועבר מתפקידו.
התביעה מבקשת לכבד את הסדר הטיעון ברף הגבוה שכן לטענתה הורדה בשתי דרגות,
תהווה אמצעי משמעת מרתיע לכלל ציבור העובדים.
נציג המשרד
נציג חברת הדואר הודיע לבית הדין ,שהנאשם מועסק משנת  ,1997דרגתו  +16מינהלי.
הנאשם עובד בעייתי וחסר מוטיבציה.
חברת הדואר מצטרפת לרכיבי הענישה להם עותרת התביעה.
טיעוני ההגנה
הסניגור המלומד טען כי ,הנאשם הודה במיוחס לו ,לקח אחריות על מעשיו וחסך זמן שיפוטי
יקר.
הנאשם עבר תאונת דרכים ,נפגע קשה ונאלץ לצמצם את משרתו ל 5-שעות עבודה ביום,
ונגזרת ישירה מכך הינה ירידה במשכורתו .כך ,מצבו הכלכלי של הנאשם קשה.
ההגנה הסבירה כי ,תוצאות המעשים בהם הורשע הנאשם מקורם בחוסר תשומת לב של
הנאשם ולא זלזול בנוהלי הדואר.
ההגנה מבקשת מבית הדין לכבד את הסדר הטיעון כפי ,שהוצג ברף הנמוך שלו.
דבר הנאשם
הנאשם הביע צער על מעשיו והביע נכונות למלא את תפקידיו על הצד הטוב יותר ובהקפדה
על הנוהלים.
 .4החלטת בית הדין
בית הדין שקל שורה של שיקולים בבואו להחליט אם לאמץ את הסדר הטיעון:
תכלית אמצעי המשמעת
התכלית העיקרית של אמצעי המשמעת היא למנוע פגיעה משמעתית בתפקודו של שירות
המדינה או בתדמיתו של השירות .כך גם ,אמצעי המשמעת המוטלים אמורים ליצור
הרתעה בקרב עובדי המדינה.
ועל כך נאמר ,בעש"מ  7111/02נציבות שירות המדינה נ' יאיר אשואל )דינים עליון ,כרך
סג:(764 ,
"כאמור ,שמירה על תדמית ראויה של השירות הציבורי מהווה תנאי הכרחי
לשמירה על תפקוד נאות של שירות זה .בנוסף לשמירה קפדנית על תדמית
השירות ,נועד ההליך המשמעתי למנוע פגיעה בתפקוד של שירות המדינה .אשר
על כן ,בבואו להטיל אמצעי משמעת יבחן בית הדין ,בין היתר ,האם אמצעי
המשמעת המוטלים יוצרים הרתעה מספקת בקרב עובדי המדינה ,כן יבחן האם
די באמצעי המשמעת האמורים כדי להשיב על כנו את אמון הציבור במערכת
השירות הציבורי ,המהווה אף הוא תנאי הכרחי לתפקודו של השירות .בבוא בית
הדין לגזור דינו של נאשם בעבירה משמעתית אין הוא מתייחס לאמצעי המשמעת
כאל עונש גרידא ,שכן עליו מהו האמצעי ההולם את התכליות האמורות של הדין
המשמעתי".
על העבירות
הנאשם הואשם במעשים ,שהסבו נזק כספי לחברת הדואר.
הנאשם עובד ותיק בחברת הדואר ,פגע במעשיו גם באמון המערכת בו.
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בעניין זה בית המשפט העליון פסק בעש"מ  1804/01מדינת ישראל נ' אלקריף )דינים
עליון כרך ס':(391 ,
"החומרה במעשים מן הסוג שבו הורשעה המשיבה ,אינה נעוצה בהיזק כספי ולא
בחוסר בממון בקופת המדינה ,אלא במעילה באמון הכרוכה במעשים אלה .קשת
המעשים הנכללים בעבירות של מעילה באמון היא מגוונת ומבטאת מידות חומרה
שונות .היא כוללת עבירות חמורות כגניבה ממעביד ,מעשי מרמה או זיוף וכן
הפרת אמונים ואף מעשים שאינם פליליים במובהק ,אשר היסוד של מעילה
באמון הוא היסוד הדומיננטי בהם .בהם עוצמת הפיתוי הקלות בה ניתן להערים
על המערכת בכל הנוגע לקבלת טובות הנאה שלא כדין ,יש להקפיד על כך
שאמצעי המשמעת שיוטלו על עובד שסטה מן השורה יהוו תגובה הולמת
ומרתיעה .מידת החומרה של אמצעי המשמעת ההולם תלויה באופי המעשים
האסורים בנסיבות ביצוע המעשים ,בהיקפם ובתפקידו של העובד".
ובעש"מ  10129/01מדינת ישראל נ' טליה בת צ'רלס גניש )דינים עליון ,כרך סא(204 ,
נפסק:
"כבר נאמר לא כאחת בפסיקתו ,כי עובד הציבור הוא נאמן הציבור ,החומרה
במעשים מן הסוג שבו הורשעה המשיבה ,אינה נעוצה בהיזק הכספי ואף לא
בחסר בממון קופת המדינה ,אלא במעילה באמון הכרוכה במעשים אלה .קשת
המעשים הנכללים בעבירות של מעילה באמון היא מגוונת ומבטאת מידות חומרה
שונות .היא כוללת עבירות חמורות כגניבה ממעביד ,מעשי מרמה או זיוף וכן
הפרת אמונים ואף מעשים שאינם פליליים במובהק ,אשר היסוד של מעילה
באמון הוא היסוד הדומיננטי בהם .בשל עוצמת הפיתוי והקלות בה ניתן להערים
על המערכת בכל הנוגע לקבלת טובות הנאה שלא כדין".
נסיבות אישיות
מדובר בעובד אשר חוות דעת הממונים עליו אינן חיוביות ,הוא פועל שלא בהתאם
לנוהלים.
לנאשם עבר משמעתי )בד"מ  .(3/04הוא הורשע בעיכוב מאות דברי דואר ,במשך
כשנתיים .בית הדין הטיל על הנאשם את אמצעי המשמעת של :נזיפה חמורה ,הפקעת
מחצית משכורת קובעת ,הורדה בדרגה אחת לפרק זמן של שנתיים והעברה לתפקיד
אשנבאי למשך חמש שנים .הנאשם בתפקידו כאשנבאי ביצע את העבירות נשוא כתב
תובענה זה.
לצד אלה ,בית הדין שקל אף את מצבו הכלכלי של הנאשם ואת מצבו הרפואי בעטייה של
תאונה דרכים בה היה מעורב.
לעניין כיבודו של הסדר הטיעון
שיקול הדעת אם לכבד הסדר טיעון ,לדחותו באופן מלא או לשנותו במידה זו או אחרת,
מסור לשיקול דעתו של בית הדין.
ככלל ,בית הדין מכבד הסדרי טיעון שנקשרים בין הצדדים ,זולת אם הוא מגיע למסקנה
כי ,צריך היה להגיע להסדר טיעון שונה ,כדי לשרת בצורה טובה יותר את תכלית דיני
המשמעת ,תוך איזונה עם נסיבות העבירה והנסיבות האישיות.
ראה בעניין זה עש"מ  4592/97אליהו סבג נ' נציבות שירות המדינה
)פ"ד נא) ,(593 (5שם נקבע:
"לעיתים קרובות יש עניין בעריכת הסדר טיעון ,ולפיכך יש גם בדרך כלל עניין
לציבור בקיום הסדר טיעון .לכן ,אין זה ראוי שבית הדין יסטה מהסדר טיעון אלא
אם יש לכך טעם טוב לסטות מהסדר הטיעון ,אם אמצעי המשמעת סוטים במידה
משמעותית מן האמצעים הראויים בנסיבות המקרה ,או אם הם בלתי סבירים
באופן בולט ,עד שהעניין הציבורי הדורש לסטות מן ההסדר גובר על העניין
הציבורי בקיום הסדרי טיעון".
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ובע"פ  1958/98פלוני נ' מדינת ישראל )דינים עליון ,כרך סג' (577 ,נאמר:
"בהיעדר פגם או פסול בהודיה שניתנה במסגרת הסדר טיעון ,ירשיע בית
המשפט את הנאשם על פי הודייתו ויגזור את עונשו .בהתקיים איזון ראוי בין
האינטרס הציבורי הפרטני והאינטרס הציבורי הרחב שהתביעה מייצגת מצד
אחד ,לבין טובת ההנאה שניתנה לנאשם מצד אחד ,יכבד בית המשפט את הסדר
הטיעון .בית המשפט ישווה לנגד עיניו ,בין היתר ,את המגמה העקרונית לעידוד
הסדרי הטיעון".
"בנסיבות שבהן יראה לדחות את הסדר הטיעון ,יגזור בית המשפט עונש שהיה
גוזר אילו היה בא לפניו הסדר טיעון שקול ומאוזן ,מן הראוי הוא שגם לאחר
דחיית הסדר הטיעון ,כך שהעונש אשר יטיל לא יחרוג במידה קיצונית ובלתי
פרופורציונלית ,מהעונש שעליו הסכימו הצדדים.
 . 5סוף דבר
לאחר ששקלנו את מכלול הנסיבות דלעיל ובמיוחד עברו המשמעתי ,חוות הדעת השליליות,
חוסר המוטיבציה אותה גילה הנאשם בעבודתו והנזקים שגרם לחברת הדואר ,בית הדין
התלבט אם ראוי הנאשם שלפנינו להזדמנות נוספת לפני שיפוטר מן השירות .בסופם של
דברים בלב כבד ,הכף הכריע לאישורו של הסדר הטיעון.
בית הדין מטיל על הנאשם את אמצעי המשמעת הבאים:
א .נזיפה חמורה.
ב .הפקעת משכורת קובעת אחת ,שתנוכה ב 10-תשלומים שווים ורצופים.
ג .הורדה בשתי דרגות למשך שנה.
ניתן ביום ט"ו בכסלו התשס"ח –  ,25.11.2007בהעדר הצדדים להם יועבר גזר הדין באחת מדרכי
המסירה המקובלות.
)(-
_______________
עו"ד ניצה אדן-ביוביץ
מ"מ אב בית הדין
יו"ר

)(-
________________
אשר פרי-הר

)(-
________________
ד"ר יצחק הגר

חבר בית הדין

חבר בית הדין
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 .16בד"מ  – 109/01אי התייצבות לראיון אישי ,ולחקירה ,ושיבוש מהלך העבודה
תמצית פסק הדין
בהכרעת דין מפורטת בית הדין הרשיע את הנאשם ,שהועסק בתקופה האמורה בכתב התובענה,
כראש מדור בדיקות במעבר הגבול ניצנה ,באגף המכס ומע"מ ,בעבירות לפי סעיף  (2) ,(1)17ו(3)-
לחוק המשמעת .בכך ,ששיבש את מהלך העבודה ,סירב להגיע לראיונות אישיים עם הממונים
וסירב להתייצב לחקירות אליהן זומן כדין .כמו כן ,הנאשם זוכה מכך שלא נכח במשמרתו במועד
מסוים ,הופיע ללא בגדי ייצוג ,לא הופיע למשמרות על פי סידור העבודה ,ואי התייצבות לוועדות
רפואיות.
לאחר שבית הדין שקל שורה של שיקולים ,תוך ציון חשיבות קבלת מרות הממונים ,במערכת
שירות המדינה ונסיבותיו האישיות המיוחדות של הנאשם.
בית הדין השית על הנאשם את אמצעי המשמעת הבאים:
נזיפה חמורה ,הפקעת מחצית משכורת קובעת והקפאת דרגה לחצי שנה.
ניתן ביום י"ב בכסלו התשס"ח – .23.11.2007
ההרכב :עו"ד ניצה אדן-ביוביץ ,מ"מ אב בית הדין
מר אלי אשל
מר מייק לוין
ב"כ הנציבות :עו"ד ג'פרי ונדל
ב"כ הנאשם :עו"ד אלכסנדר ספינרד
ועו"ד קטי ברנגולס
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-

יו"ר
חבר בית הדין
חבר בית הדין

כ"ג באב התשס"ז
 7באוגוסט 2007
בד2007-1087 .
בד"מ 109/01
בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
בפני :

עו"ד ניצה אדן-ביוביץ ,מ"מ אב בית הדין
מר אלי אשל
מר מייק לוין

התובע:

עו"ד ג'פרי ונדל

-

יו"ר
חבר בית הדין
חבר בית הדין

הנאשם:
ב"כ הנאשם:

עו"ד אלכס ספינרד

נציג המשרד:

מר משה כהן
הכרעת – דין

התובענה וההליך
 . 1בתאריך  23.8.2001הוגשה תובענה מתוקנת נגד הנאשם ,שהועסק בתקופה הרלבנטית לכתב
התובענה ,כראש מדור בדיקות במעבר הגבול ניצנה ,באגף המכס ומע"מ.
כתב התובענה מייחס לנאשם עבירות לפי סעיף  (2) ,(1)17ו (3)-לחוק שירות המדינה )משמעת(,
התשכ"ג – ) 1963להלן – החוק(.
 . 2בתאריך ב' בטבת התשס"ה –  14.12.2004ניתנה החלטה של בית הדין בטענת "אין להשיב
לאשמה" ,לפיה נמחקו מספר אישומים מכתב התובענה.
 . 3ואלה האישומים:
אישום ראשון
בתקופה שבין מרץ  2000לחודש יולי  ,2000הנאשם גרם לשיבוש במהלכי מערך העבודה
במסוף ,כלהלן:
ביום  ,30.3.00במהלך העבודה השוטפת במסוף ,התבקש הנאשם על ידי הממונה עליו ,מר
אברהם לוגסי ,כי יתן סיוע במחלקת המטענים .הנאשם סירב לבקשת הממונה עליו ,ובכך גרם
להפסקת העבודה במחלקת המטענים.
ביום  ,7.7.00בעת ביצוע בדיקות ביטחוניות לטובין אשר הועברו לרשות הפלשתינאית דרך
המסוף ,הנאשם גרם לשיבוש חמור במהלך העבודה התקין במסוף .בכך ,שנטל את מפתחות
משרד המטענים ומפתחות המשקף ולא איפשר פתיחתם ובתוך כך מנע מן העובדים אשר נכחו
במקום מלבצע את הבדיקות הדרושות ,וגרם עקב כך ,לעיכוב במשלוחי תרופות לתחומי
הרשות הפלשתינאית.
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ניסיונות הממונה על הנאשם ,מר אברהם לוגסי ,להניעו מלשבש את מהלך העבודה התקין
במסוף עלו בתוהו .הנאשם לעג לממונה עליו וניתק את הטלפון בפניו בעת שהאחרון ניסה
לשוחח עימו.
כתוצאה ממעשהו זה של הנאשם שובשה העבודה במסוף למשך כ 4-שעות.
במעשיו ובהתנהגותו ,הנאשם פגע במשמעת שירות המדינה ,לא קיים את המוטל עליו כעובד
מדינה ,התנהג התנהגות באופן שאינו הולם את תפקידו כעובד מדינה ,התנהג באופן העלול
לפגוע בתדמיתו ובשמו הטוב של שירות המדינה ,הפר את הוראות פיסקאות ,42.212 ,42.211
 42.224 ,42.222 ,42.221 ,42.213לתקשי"ר ,והוראות  4.01 ,2.09 ,2.02 ,2.01 ,1.02לכללי
האתיקה לעובדי מדינה ,הודעה מס' מז.81/
אישום שני
ביום  30.3.00הנאשם שובץ לעבודה באולם היוצאים .בשעה  13:30נמצא משרד אולם
היוצאים פתוח לרווחה ,כשהוא אינו מאוייש על ידי הנאשם ,אשר לא נכח במשמרתו.
בהתנהגותו הנאשם פגע במשמעת שירות המדינה ,לא קיים את המוטל עליו כעובד מדינה,
התנהג באופן שאינו הולם את תפקידו כעובד מדינה ,הפר את הוראות פיסקאות ,42.211
 42.213 ,42.212לתקשי"ר ,והוראות  2.02 ,2.01 ,1.02 ,4.02 ,4.01לכללי האתיקה לעובדי
מדינה ,הודעה מס' מז.81/
אישום שלישי
בחודש מרץ  2000הנאשם זומן פעמיים לראיון אישי ,אך לא התייצב אליו ,כפי שיפורט להלן:
ביום  13.3.00זומן הנאשם לראיון אישי אצל הממונה עליו ,מר לוגסי אברהם ,אך לא התייצב
כנדרש ואף סירב לזימון.
ביום  14.3.00זומן הנאשם לראיון אישי אצל גובה מכס מעברים ,מר יום טוב זוהר ,אך לא
התייצב כנדרש לראיון ,אשר אמור היה להיערך ביום .23.3.00
בהתנהגותו הנאשם פגע במשמעת שירות המדינה ,לא קיים את המוטל עליו כעובד מדינה,
התנהג באופן שאינו הולם את תפקידו כעובד מדינה ,הפר את הוראות פיסקאות ,42.211
 42.224 ,42.221 ,42.212לתקשי"ר ,והוראות  2.02 ,2.01 ,1.02לכללי האתיקה לעובדי מדינה,
הודעה מס' מז.81/
אישום רביעי
בימים  29.3.00ו 30.3.00-הופיע הנאשם במקום עבודתו במסוף ללא בגדי ייצוג ,זאת על אף
שנתבקש על ידי הממונה עליו לעשות כן.
בהתנהגותו כמפורט לעיל ,פגע הנאשם במשמעת שירות המדינה ,לא קיים את המוטל עליו
כעובד מדינה ,התנהג באופן שאינו הולם את תפקידו כעובד מדינה ,הפר את הוראות
פיסקאות  42.212 ,42.211 ,42.222 ,42.221לתקשי"ר ,והוראות  2.07 ,2.01 ,1.02לכללי
האתיקה לעובדי מדינה ,הודעה מס' מז.81/
אישום חמישי
בין החודשים אפריל  2000לחודש דצמבר  ,2000בתאריכים הבאים הנאשם נהג שלא על פי
סידור העבודה ובניגוד להנחיות הממונה עליו בנוגע לשעות עבודתו ,כל זאת ללא קבלת אישור
כלשהו מאת הממונה או מי מטעמו.
א .ביום ) 15.4.00שבת( ,הנאשם פקד את מקום עבודתו ,וזאת על האיסור החל עליו שלא
לעבוד בשבתות.
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ב .ביום  ,28.4.00הנאשם נעדר ממקום עבודתו ,וזאת בניגוד לרשום בסידור העבודה ליום
זה ,ובניגוד להנחיות הממונה עליו.
ג .ביום  ,29.4.00הנאשם נעדר ממקום עבודתו ,וזאת בניגוד לרשום בסידור העבודה ליום
זה.
ד .ביום  ,1.5.00הנאשם פקד את משמרת הבוקר במקום עבודתו ,כל זאת בניגוד לסידור
העבודה של אותו יום ,לפיו היה על הנאשם הלתייצב למשמרת הצהריים.
ה .בוטל.
ו .ביום  ,26.5.00הנאשם פקד את מקום עבודתו מן השעה  18:09ועד השעה  ,08:10וזאת על
אף האיסור החל עליו שלא לעבוד בלילות ובשבתות.
ז .ביום  ,27.5.00הנאשם פקד את מקום עבודתו מן השעה  17:52ועד השעה  ,08:00וזאת על
אף האיסור החל עליו שלא לעבוד בלילות ובשבתות.
ח .ביום  ,30.5.00הנאשם פקד את מקום עבודתו מן השעה  19:05ועד השעה  ,06:53וזאת על
אף האיסור החל עליו שלא לעבוד בלילות.
ט .ביום  ,2.6.00הנאשם פקד את מקום עבודתו מן השעה  07:45ועד השעה  ,17:59וזאת על
אף שלא היה רשום בסידור העבודה ליום זה.
י .ביום  ,7.6.00הנאשם עבד עד השעה  18:00במקום השעה  ,16:00וזאת על אף האיסור
החל עליו לבל יעבוד לאחר השעה  ,16:00ובניגוד לרשום בסידור העבודה ליום זה.
יא .ביום  8.6.00הנאשם פקד את משמרת הלילה במקום עבודתו מן השעה  17:55ועד השעה
 ,08:06וזאת על אף האיסור החל עליו שלא לעבוד בלילות.
יב .ביום  ,10.6.00הנאשם פקד את משמרת הלילה במקום עבודתו מן השעה  17:56ועד
השעה  ,08:13וזאת על אף האיסור החל עליו שלא לעבוד בלילות.
יג .ביום ) 17.6.00שבת( ,הנאשם פקד את מקום עבודתו מן השעה  07:59ועד השעה ,15:56
וזאת על אף האיסור החל עליו שלא לעבוד בשבתות.
יד .ביום ) 24.6.00שבת( ,הנאשם פקד את מקום עבודתו מן השעה  08:51ועד השעה ,18:35
וזאת על האיסור החל עליו שלא לעבוד בשבתות.
טו .ביום ) 30.6.00יום שישי( ,הנאשם פקד את מקום עבודתו מן השעה  17:33ועד השעה
) 07:40שבת( ,וזאת על אף האיסור החל עליו שלא לעבוד בלילות ובשבתות.
טז .בתאריכים  6,5,4,3,2לחודש יולי  ,2000הנאשם שובץ לעבודה באולם הנוסעים של
המסוף ,אך לא אייש את עמדתו ,זאת בניגוד לרשום בסידור העבודה לימים אלה.
יז .ביום  ,19.7.00הנאשם פקד את מקום עבודתו מן השעה  12:22ועד השעה  ,18:21וזאת על
אף שלא היה רשום בסידור לאותו יום.
יח .ביום  13.12.00הנאשם התייצב לעבודה במעבר ניצנה בניגוד לקבוע בסידור העבודה ליום
זה ,לפיו היה עליו להתייצב לעבודה במעבר רפיח.
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יט .ביום  14.12.00הנאשם התייצב לעבודה במעבר ניצנה בניגוד לקבוע בסידור העבודה ליום
זה ,לפיו היה עליו להתייצב לעבודה במעבר רפיח.
בהתנהגותו הנאשם פגע במשמעת שירות המדינה ,לא קיים את המוטל עליו כעובד מדינה,
התנהג באופן שאינו הולם את תפקידו כעובד מדינה ,הפר את הוראות פיסקאות ,42.211
 42.221 ,42.213 ,42.212לתקשי"ר ,והוראות  4.01 ,2.02 ,2.01 ,1.02לכללי האתיקה לעובדי
מדינה ,הודעה מס' מז.81/
אישום שישי
ביום  ,17.3.00עת שנתבקש הנאשם ע"י הממונה עליו לתת לו את מפתחות הרכב הממשלתי
מסוג מזדה ,אשר היו בחזקת הנאשם ,סירב האחרון להפקיד בידיו של הממונה את המפתחות
הנ"ל ,וכן נתן לממונה דיווח כוזב כאילו המפתחות מצויות על הקולר בחדר הבודקים
שבמסוף.
בשל סירוב הנאשם לתת לממונה עליו את מפתחות רכב המזדה ,הממונה נאלץ לנסוע ברכב
חלופי.
בהתנהגותו הנאשם פגע במשמעת שירות המדינה ,לא קיים את המוטל עליו כעובד מדינה,
התנהג באופן שאינו הולם את תפקידו כעובד מדינה ,הפר את הוראות פיסקאות ,42.211
 42.224 ,42.222 ,42.221 ,42.212לתקש"יר ,והוראות  20.9 ,2.02 ,2.01 ,1.02לכללי האתיקה
לעובדי המדינה ,הודעה מס' מז.81/
אישום שביעי
בוטל.
אישום שמיני
בתקופה שבין ינואר  1999לחודש יוני  ,1999הנאשם לא הופיע בפני ועדות רפואיות שנקבעו לו.
הנאשם זומן כדין על ידי לשכת הבריאות המחוזית ת"א להופיע בפני ועדה רפואית שנקבעה
לימים  13.6.99 ,5.1.99ו 19.7.99-אך לא התייצב בפני ועדה זו ואף סירב לעשות כן.
בהתנהגותו הנאשם פגע במשמעת שירות המדינה ,לא קיים את המוטל עליו כעובד מדינה,
התנהג באופן שאינו הולם את תפקידו כעובד מדינה ,הפר את הוראות פיסקאות ,33.246
 42.212 ,33.247לתקשי"ר ,והוראות  2.01 ,1.02לכללי האתיקה לעובדי מדינה ,הודעה מס'
מז.81/
אישום תשיעי
בחודש יולי  ,2000הנאשם סירב להיחקר ,ולא התייצב לחקירות אליהן זומן כדין.
א .הנאשם זומן כדין על ידי קב"ט מחוז דרום להופיע לחקירה אשר נקבעה ליום  ,24.7.00אך
לא התייצב כפי שנדרש ואף סירב לעשות כן.
ב .הנאשם זומן כדין על ידי קב"ט מחוז דרום להופיע לחקירה אשר נקבעה ליום  ,26.7.00אך
לא התייצב כפי שנדרש ואף סירב לעשות כן.
ג .ביום  27.7.00שוחח מנב"ט מכס ומע"מ ,מר טיבי יורם ,עם הנאשם באמצעות הטלפון
וזימנו לחקירה .הנאשם סירב לזימון ולא התייצב להיחקר.
ד .ביום  30.7.00קב"ט המכס ומע"מ ,מר אבי חדד ,התקשר אל הטלפון הנייד שברשות
הנאשם .הנאשם השיב לשיחה ,ומשהזדהה הקב"ט בשמו והזכיר את עניין החקירה,
הנאשם ניתק את הטלפון.
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ה .ביום  ,30.7.00הנאשם התקשר אל מזכירתו של מנב"ט המכס ומע"מ ,הגב' שרית
ליברהבר ,והודיע לה כי ,לא יתייצב לחקירה.
ו .ביום  31.7.00הנאשם הודיע למנב"ט המכס ומע"מ ,מר טיבי יורם ,כי לא יתייצב
לחקירה.
בהתנהגותו הנאשם פגע במשמעת שירות המדינה ,לא קיים את המוטל עליו כעובד מדינה,
התנהג באופן שאינו הולם את תפקידו כעובד מדינה ,הפר את הוראות פיסקאות ,42.211
 42.245 ,42.212לתקשי"ר ,והוראות  2.01 ,1.02לכללי האתיקה לעובדי מדינה ,הודעה מס'
מז.81/
 .4פרשת התביעה
מר ניסים דבורה – חוקר באגף החקירות ,בנציבות שירות המדינה.
באמצעותו הוגשה הודעת הנאשם – מוצג ת.1/
בהודעתו הנאשם ציין ,שהוא נפל קורבן להתנכלות של המערכת .וכי באישומים
המיוחסים לו אין ממש.
"אני משוכנע שהכל נעשה נגדי מגמתית על מנת לסלק אותי מהעבודה".
כל טענותיו לעיין בתיקו האישי נדחו.
הנאשם נשלח לוועדה רפואית שקבעה שהוא כשיר לעבוד בשירות.
)בהודעה עמ'  ,1שורות  ;12 – 11עמ'  ,3שורות  ;24 – 21עמ'  ,4שורות .(19 – 18
מר אבי חדד – קב"ט מחוז דרום ,באגף מכס ומע"מ.
העד גבה עדות מהנאשם – מוצג ת – 7/ת.8/
הנאשם לא השיב על שאלות החוקר ,חזר וטען:
"אינני מוכן להיחקר מעבר לכך ,עד שתענו לי על כל השאלות ,כפי שכתבתי אליכם
במכתבי אליכם מיום  ,30.7.00אשר יועד למר טיבי יורם ,כמו כן כל ההתכתבויות
עליהם טרם קיבלתי תשובות".
)בהודעה עמ'  ,1שורות .(8 – 5
אישום ראשון
מר אברהם לוגסי – בשנים  2002 – 2000ממונה מכס רפיח וניצנה.
העד העיד בבית הדין על קבלת הפנים הצוננת לה זכה בהגיעו למקום העבודה ,שכן,
העובדים לא קיבלו שמנהל מבחוץ הגיע כדת וכדין ...הם רוצים מנהל מתוכם ,הם יקבעו
מי יהיה המנהל במעברי הגבול".
)בפרוטוקול עמ'  ,32שורות .(39 – 33
על היכרותו עם הנאשם העיד:
"אני כשהגעתי לעבודה רציתי להתחיל עם כל העובדים בצורה טובה והתחלתי כמו
כל מנהל רגיל לראיין את העובדים .התחלתי עם הראיונות של העובדים ,היחיד
שלא הגיע לראיון היה מר מיכאלי .הוא בפירוש אמר אני לא מכיר בך כמנהל ,אני
לא מגיע אליך ,אם תרצה תפנה לעורך דין שלי ,כבר אז היה לו עו"ד ,לפני שאני
אכנס בשנת  '98היו לו לא מעט תלונות דרך המנהלים שלו במקום העבודה שלו,
מאז שנת  '98הבן אדם יש לו בעיות משמעת עם הנהלת המכס .לא איתי זה התחיל
מה שיש לי כתבתי אותם אז ,לא היום .לדעתי מדובר בעובד בעייתי ולא ממושמע".
)בפרוטוקול עמ'  ,32שורות .(39 – 33
העד העיד על האירוע ביום :30.3.00
"מהות התלונה הייתה שהגעתי לעובד ביקשתי ממנו שיתן סיוע למסוף המטענים
ברפיח ,העובד סירב כהרגלו .העובד לא מוכן ללכת לעבוד .הוא מגיע רק למקום
העבודה".
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)בפרוטוקול עמ'  ,33שורות .(20 – 19
"מכוח זה שאני ממונה במקום מכוח זה שבאולם הנוסעים לא הייתה עבודה
ובמטענים היה עומס של עבודה ולפעמים צריך לווסת את העובדים מאחד לאחד".
)בפרוטוקול עמ'  ,43שורות .(23 – 22
" ...עובד שלא עושה מה שהממונה אומר לו ללכת לעזור בחצי שעה ,שעה,
במטענים לדעתי זה הפרת משמעת בוטה".
)בפרוטוקול עמ' ,43שורות .(34 – 33
מוצג ת – 11/מכתב תלונה של העד על האירוע.
לגבי האירוע ביום  ,7.7.2000העד העיד:
"בתאריך  7.7.2000החליטו להכניס תרופות ממצרים לעזה ,התערבו בזה כל גורמי
הביטחון והנהלת המכס והחליטו להעביר את המטען לעזה למרות הלחימה
שהייתה בתוך עזה .אני ביקשתי מהעובדים לפתוח את מסוף המטענים על מנת
לבדוק את מטען התרופות ,כל מטען עובר שיקוף ונכנס לרצועה .העובדים שהיו שם
במטענים הסכימו ,אבל אדון מיכאלי שהיה תורן ביום שישי ולא היה לו שום קשר
למטענים החליט שזה הזמן לעשות סדר בבלאגן ולקח מפתח של משקף המטענים
ולא נתן לעובדי המטענים ,לבדוק את הסחורה.
במשך כ 4-שעות התנהל דין ודברים בינו לביני ,ביני לבין יום טוב ,בינו לבין עמי
והוא כל הזמן ענה בחוצפה רבה ,ניתק את הטלפונים והמשיך לעשות הכל כאילו
הבית שלו ,הוא לא ייתן לסחורה הזאת לעבור למרות שיש החלטה של הנהלת
המכס .לאחר דין ודברים הסחורה עברה ונמנעה תקרית דיפלומטית ,התערבו לא
מעט נשים וגורמים על מנת להכניס את מטען התרופות לפלשתינאים .שוב גם כאן
מדובר בעובד בעייתי מאוד שעושה בתוך מקום העבודה כמו בבית שלו".
)בפרוטוקול עמ'  ,34שורות .(18 – 7
מוצג ת – 12/מכתבו של העד בעניין.
מר יום טוב זוהר – שימש בתקופה הרלבנטית לכתב התובענה גובה מכס מעברים.
כמי שהיה ממונה על מר לוגסי ,העיד על דרך מינוי לממונה מכס רפיח וניצנה:
"עד שנת  2000שימש כממונה מר שמוליק מייזליק עד שנתיים לאחור .משנת 2000
בעקבות העברתו של שמוליק מייזליק כממונה מע"מ רמלה ,רואיין מועמד מבין
שורת מועמדים בשם לוגסי אברהם שהגיע מצה"ל .עד כמה שזכור לי הוא הופנה
ע"י ארגון "צדק" – אותו ארגון שבו יש פנסיונרים של צה"ל המחפש תעסוקה
ותפקידים לאנשי צבא שפרשו משירות הקבע.
לוגסי רואיין על ידי וע"י סגני לפני כן מר ניסים חדד ,והועבר לראיון להנהלת
המכס למר חיים אוהב ציון ,סגן נהל המכס ואף למנהל המכס ,והנהלת המכס
החליטה לגייסו ,הוא נמצא המתאים לתפקיד.
...
...
הנהלת המכס אישרה את מינויו לתפקיד ממונה על מעבר המכס בניצנה ורפיח.
הממונה על המעברים האלה ישב ברפיח שהוא המעבר הכי גדול".
)בפרוטוקול עמ'  ,56שורות .(28 – 17
העד תיאר בתמצית את העבודה במעברי רפיח וניצנה:
מעבר רפיח כפי שציינתי קודם הוא מעבר גבול לנוסעים ,לכלי רכב ,אוטובוסים
ומטענים .בחלוקה הזו אולמות הנוסעים מתחלקים ל .2-אולם נוסעים לתיירים
וישראלים שיצאו ממצרים ואולם נוסעים נוסף בו עבדנו עפ"י ההסכם עם
הפלסטינים – לפלסטינים בלבד.
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...
היקף הפעילות באותה תקופה עלה על  24שעות –  7ימים בשבוע ,למעט אגף
המטענים שעבד  6ימים בשבוע ,ללא שבת .מעבר הגבול רפיח נסגר רק יומיים
בשנה.
...
ההיקף ברור ,צריך לעשות בדיקת מטענים – מדור אחד לניצנה לעומת כמות
מוכסים שצריך באולם נוסעים ישראלי ובאולם נוסעים פלסטיני.
...
בניצנה היו צריכים עד  4איש ,וברפיח היו צריכים לאייש את כל העמדות שציינתי,
שזה  7ימים בשבוע .זה בסביבות  25 – 20איש.
...
עבודה יומיומית של הבודקים במטענים היא אותה עבודה גם בניצנה וגם ברפיח,
למעט ברפיח שבו יש אולמות נוסעים והבדיקה היא שונה".
)בפרוטוקול עמ'  ,56שורות .(48 – 30
לגבי האירוע ביום  7.7.00העד אישר שלא נכח באותו אירוע .אולם העד קיבל דיווח על
האירוע במוצג ת.12/
)בפרוטוקול עמ'  ,57שורות .(11 – 1
על דרך טיפולו באירועים של הפרת משמעת בכלל ועל עניינו של הנאשם בפרט ,העיד:
"אין ולא היה באפשרותי לטפל ב"און ליין" בזמן אמת באירוע מול עובד ,למעט אם
האירוע בוצע אם הייתי במעבר .כל תלונה שנתקבלה או בביקורי הראשון או
בביקורו של סגני אם היה לפני ,העובד היה מזומן והיינו מבררים את תלונת
הממונה נגדו .במקביל כל תלונה שהגיעה מהממונה הועברה לידיעת סגן מנהל
המכס לענייני מינהל ,ולאחר בירור שלי או של סגני עם העובד במידה ולא
השתכנענו מטיעוניו להפרת המשמעת ,ביקשתי מסגן מנהל המכס שיטפל בהפרת
המשמעת בתוקף תפקידו גם כאחראי על טוהר המידות והביטחון באגף .במקרה
של מיכאלי ,לצערי ,כל ניסיון הידברות עם העובד ,אם בזימון העובד לאור תלונה
במטה המעברים ואם כאשר אני פקדתי את המעבר ,סירב העובד לשתף פעולה
בטענה שהוא הממונה במקום ,אינו מכיר בנו ,וכל הידברות איתו רק באמצעות
עורך דינו .המשמעות שאם הייתי צריך לברר תלונה עם עובד שלי ,במקום להידבר
עם העובד היה מפנה אותי לעו"ד .לטעמי זו התנהגות מוזרה ולא מקובלת וכמעט
בכל התלונות זה מה שנעשה .גם באותם מקרים שזימנתי את העובד באמצעות
הממונה ועם הממונה ,סירב להופיע ולא הופיע ,גם בלי להודיע".
)בפרוטוקול עמ'  ,57שורות .(30 – 19
לטענת העד היו תלונות נגד הנאשם עוד משנת  .1997גם משהועבר הנאשם למעבר רפיח
טען "שזה לא לכבודו ולמעמדו  ...שזה העלבה".
גם בתקופה שמר לוגסי היה הממונה ,הנאשם החליט "שהוא הממונה במקום ולא
הממונה שהנהלת המכס מינתה".
)בפרוטוקול עמ'  ,57שורות .(44 – 34
העד הוסיף והעיד כי ,לאור התנהגותו המוזרה של הנאשם – הסתגרות בחדר במסוף ,הוא
פנה להנהלת המכס וביקש להפנות את הנאשם לוועדה רפואית ,אשר בסופו של יום לא
פסלה את הנאשם מלעבוד.
)בפרוטוקול עמ'  ,64שורות  ;50 – 47עמ'  ,65שורות .(5 – 1
מר עמי סגל – סגן מנהל המכס.
העד העיד על פגישה בתחילת שנת  2000עם העובדים במסוף רפיח ,לאחר שהתעוררו
בעיות בתפקוד המעבר .העד החליט עם נציג מנציבות שירות המדינה לראיין את העובדים
באופן אישי "ולשמוע את הבעיות וההערות" .בהגיע תורו של הנאשם הוא הודיע על
סירובו לדבר עם העד:
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"הוא אמר לי :אני לא מתכוון לדבר איתך .פניתי לעורך דין ואני מתכוון לתבוע את
המכס בשורה של דברים ,ואם אתה רוצה לדבר איתי זה רק דרך עורך דין".
)בפרוטוקול עמ'  ,66שורות .(19 – 13
על האירוע ביום  7.7.00העיד:
"ביום המדובר התקשר אלי מר לוגסי שהיה הממונה על מעבר רפיח ,ואמר לי
שהנאשם נעל את מכשיר השיקוף לבדיקת המטענים ,מדובר במפתח שנועל את
המכשיר עצמו והוא מסרב לאפשר לבצע את העבודה באותו יום שישי .אני ביקשתי
לדבר עם מר מיכאלי ,הוא לא היה מוכן לבוא לטלפון .ביקשתי לקבל את מס'
הפלאפון האישי .בפעם הראשונה הוא ענה לפלאפון ,וכשהוא זיהה שאני מחפש
אותו הוא ניתק את הפלאפון .מספר ניסיונות נוספים שעשיתי כדי שיענה לטלפון
הוא לא ענה .ביקשתי טלפון של עובד אחר שהיה באותו מקום ,פניתי לעובד
וביקשתי שיודיע למיכאלי שיאפשר את העבודה או שאני אאלץ לקרוא למשטרה
במקום כדי שיקחו ממנו את המפתח .לאחר זמן ,אני לא זוכר אם זה שעה או יותר
או פחות ,הנאשם צילצל אלי ורצה לנהל איתי בטלפון איזה שהוא מו"מ .לא
הסכמתי לשום דבר .הדבר היחידי שאמרתי לו זה שיחזיר כרגע את המפתח כדי
שעבודה תקינה תתנהל .צריך לזכור שלמקום הזה יש רגישות מאוד גבוהה בעניין
היחסים עם הפלשתינאים.
עד כמה שאני זוכר הייתה להם דרישה להעביר תרופות בסיוע הומניטרי .יותר
מאוחר דווח לי שהוא החזיר את המפתח והעבודה התבצעה במקום".
)בפרוטוקול עמ'  ,67שורות .(15 – 4
אישום שני
מר אברהם לוגסי – העד העיד על האירוע נשוא אישום זה ,כדלקמן:
"ב 30.3-היה סידור עבודה כמו כל בוקר שבו מר מיכאלי ועובד נוסף ,בשם ארז היו
אמורים להיות באולם הנוסעים שבו עוברים פלשתינאים .בבדיקה שערכתי לא נמצא
שם אף עובד ,משרדי המכס פתוחים לרווחה וכל אחד יכול להיכנס ולעשות במשרדי מה
שהוא רוצה.
מסתבר שעובד אחר הלך לאכול ומר מיכאלי היה צריך להישאר במשרד ולעבוד ,אך
מיכאלי החליט לא לשבת שם בעמדה שנקבעה לו".
)בפרוטוקול עמ'  ,34שורות .(28 – 24
מוצג ת – 13/תלונת העד בכתב על התנהגותו של הנאשם.
אישום שלישי
מר אברהם לוגסי – העיד על זימונו של הנאשם לראיון אישי אצלו ביום  13.3.00ועל
סירובו של הנאשם להתייצב כנדרש:
"בנושא ראיונות אישיים ,זימנתי את מר מיכאלי מספר פעמים בעל פה לבוא
לראיון אצלי במשרד .כמובן ,שהעובד סירב ,ביקשו ממנו להגיש לו את זה בכתב.
כתבתי מכתב והגישו לו את המכתב ,מסרו לו את המכתב זימון ראיון אישי בפני
מנהל המכס בניצנה ורפיח ,העובד לא הגיע לראיון".
)בפרוטוקול עמ'  ,34שורות .(36 – 34
מכתב הזימון לתאריך  – 13.3.2000מוצג ת.14/
ובאשר לזימונו של הנאשם לראיון אישי אצל גובה מכס מעברים ,מר יום טוב זוהר ,העד
הוסיף:
"הגיע אלי מכתב של יום טוב זוהר ובו זימון לראיון בפני יום טוב זוהר לתאריך 23.3
בנתניה שייערך על ידי ועל ידי יום טוב ,כמובן שרק אני הגעתי העובד החליט לא
להגיע משיקוליו שלו".
)בפרוטוקול עמ'  ,34שורות .(48 – 47
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עוד ציין העד:
"אם אני זוכר הוא טען לאחר הפגישה לא לפני הפגישה הוא טען אם אני זוכר
שהוא לא הרגיש טוב או שהוא חולה ,אבל עובד שנקרא לממונה עליו בנתניה ,גם
אם חולה ,יכול להרים טלפון ולהודיע שהוא לא יגיע".
)בפרוטוקול עמ'  ,46שורות .(11 – 9
מר יום טוב זוהר – העיד על זימונו של הנאשם ביום  14.3.00לראיון אצלו .העד הניח
שהנאשם קיבל את הודעת הזימון – מוצג ת:15/
"אני בטוח שהנאשם קיבל את הזימון .יש שם ממונה".
)בפרוטוקול עמ'  ,59שורות .(28 – 27
הנאשם לא הגיע לפגישה והעד ניסה לברר את סיבת ההיעדרות:
"ביררתי מה קרה שהוא לא הגיע .אם אני זוכר טוב ...ניסינו לברר מה קרה ואם
הוא חולה ,אני לא זוכר מה הייתה התשובה .יכול להיות שמקרה ספציפי זה לאור
מקרים כ"כ רבים זכרוני סלקטיבי .כמה שזכור לי במקרה זה הגיע אלי לוגסי
למשרד והנאשם שהיה צריך להגיע לא הגיע .מבירור שערכנו באותה תקופה
הנאשם טען שהיה חולה .בכל מקרה ומקרה שדיברנו איתו ,הוא אמר רק לפנות
אליו דרך העורך דין שלו .גם לגבי פגישה שזימנתי עם הנהלת המכס היה אותו
דבר ,הוא דרש להיפגש רק באמצעות עורך הדין שלו".
)בפרוטוקול עמ'  ,59שורות .(45 – 39
אישום רביעי
מר אברהם לוגסי – העיד על החובה להגיע למקום העבודה בבגדי ייצוג:
"אכן נכתב מכתב מתאריך  30.3.2000העובד נדרש להגיע למקום העבודה עם בגדי
ייצוג שמסופקים לו על ידי הנהלת המכס פעם אחת בשנה והעובד כמובן לא הגיע
בבגדי הייצוג בתאריכים שאוזכרו במכתב .מדובר בחולצה לבנה ומכנסיים שחורות,
בגדים שמייצגים את העובדים במעברי הגבול .גם העובדים יזוהו וגם אנו מייצגים
את מדינת ישראל כלפי אלה שנכנסים".
מוצג ת – 16/מכתב תלונה מיום  30.3.2000של העד לוגסי לגובה המעברים בנושא בגדי
ייצוג.
מר אברהם אוזנה – מעריך מכס בכיר.
העד נשאל לגבי גישת ההנהלה על החובה להגיע לעבודה בבגדי ייצוג:
"לא הייתה גישה מחמירה ללבוש בגד אחיד .כלומר :הייתה דרישה ללבוש חולצה
לבנה ,אבל לא החמירו בגישה ולא נקטו בצעדי ענישה".
)בפרוטוקול עמ'  ,94שורות .(4 – 3
אישום חמישי
מר אברהם לוגסי הגיש דו"חות נוכחות של הנאשם – מוצג ת 18/א' – ד' .וכך הסביר:
"לגבי דו"חות העבודה ,דו"חות אלה נערכים במחשב על ידי האמרכלית ,למה הוא לא
חתם על חודש אפריל ,בחודש אפריל הבחור הגיע מתי שהוא רוצה לעבודה הוחלט
להוריד לו איזה יומיים הכל כתוב במסמכים ,החליטו להוריד לו יומיים מדו"ח העבודה
החודשי והבחור לא הסכים ,ולכן לא חתם על דו"ח העבודה ,האמרכלית הכינה את דו"ח
העבודה כמו כל יתר העובדים לפי הנחיות שלי והנחיות הנהלת המכס ,גם על היומיים
שהחליטו להוריד אותם ,יש מכתבים בנושא הזה ,יש אישורים של הנהלת המכס ,לא
נעשו בעניינו שום דבר לאחר יד ,זה תכנון התייעצות על מנת להבין למה עובד מגיע
בצורה כזו לעבודה".
)בפרוטוקול עמ'  ,36שורות .(39 – 33
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העד הוסיף כי ,החליט להוציא את הנאשם מסידור העבודה במשך שבוע ,החל מתאריך
:5.4.00
"לאור זאת שהעובד הודיע לי בפגישה מתאריך  30.3.00שהוא לא מוכן לשמש בתפקיד
בודק במעבר הגבול ולא מוכן לבוא בבגדי ייצוג ולא מוכן לעשות את המוטל עליו על ידי
המנהלים שלו ,החלטתי שהחל מתאריך  5.4.00אני מוציא אותו מסידור העבודה כי אין
צורך בעובד כזה לא ממושמע ואין מוכן לבצע את עבודתו בהתאם לנהלים ולכללים".
)בפרוטוקול עמ'  ,35שורות .(16 – 13
לאחר מכן ,הוחלט שלא לשבץ את הנאשם במשמרות צהרים ,ערב ושבת:
"לאחר מכן הייתה החלטה נוספת לשבץ אותו אך ורק למשמרת בוקר משעה 08:00
בבוקר עד השעה  ,16:00ללא משמרות צהריים ולא משמרות ערב ולא משמרת שבת.
אבל היו מקרים מפורטים בדו"חות שהגשנו שהעובד הגיע למרות שלא היה רשום
בסידור העבודה למשמרת אחרת של צהריים או בשבתות לאחר שאסרנו עליו לעבוד
בזמן זה".
)בפרוטוקול עמ'  ,35שורות .(32 – 28
מוצג ת – 19/מזכר מיום  4.5.00של העד לאמרכלית ,בדבר עבודתו של הנאשם בניגוד
להנחייתו של העד לוגסי.
בחקירתו הנגדית העד העיד ,שלמרות ההוראה שניתנה לנאשם שיעבוד רק במשמרת בוקר,
האחראי על סידור העבודה "לא עשה בחלק מהזמן מה שביקשתי ממנו לעשות .הוא חבר
שלו .הוא חבר ועד".
)בפרוטוקול עמ'  ,48שורות .(15 – 12
וכן :אישר העד כי ,חרף ההוראה שניתנה לנאשם "יכולה להיות טעות שאחראי סידור עבודה
שיבץ אותו )הכוונה :לנאשם – נ.א.ב( בשישי שבת".
)בפרוטוקול עמ'  ,49שורות .(24 – 22
אישום שישי
העד אברהם לוגסי העיד על האירוע:
"זה מכתב שרשמתי אותו בתאריך  20.3.00ובו כתבתי ליום טוב על האירוע שהיה
בתאריך  .17.3ביקשתי את מפתחות הרכב מהעובד ,העובד סירב לתת לו את מפתחות
הרכב שבדרך כלל העובדים שמגיעים עם הרכב אמורים לשים אותם בחדר במקום
מרכזי ,מפתחות הרכב והרכבים לא של אף עובד ,והממונה רשאי לקבל את מפתחות
הרכב על מנת להחליט מי יסע עם איזה רכב .העובד סירב ונסע עם הרכב הקטן בלילה".
)בפרוטוקול עמ'  ,37שורות .(7 – 3
"לא בדקתי אצלו בכיסים .המפתחות היו צריכים להיות על הטלוויזיה בחדר ההמתנה,
אם הם לא נמצאים אז צריך להיות אצל מי שבא אחרון עם האוטו ...הוא נסע עם אותו
הרכב באותו יום בערב .מכאן אני מסיק שהמפתחות היו אצלו".
)בפרוטוקול עמ'  ,52שורות .(8 – 4
מוצג ת – 20/מכתב תלונה של העד בעניין ,מיום  20.3.00אל גובה מכס מעברים.
העד אישר בבית הדין את תוכן מכתב התלונה" :כל מה שכתוב הוא נכון".
)בפרוטוקול עמ'  ,51שורה .(47
העד דחה את הטענה ,שהמפתחות היו במקומם" :שקר וכזב".
)בפרוטוקול עמ'  ,51שורות .(50 – 48
אישום שמיני
גב' כוכבה שילו – סגנית מנהל תחום משאבי אנוש.
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במסגרת תפקידה העדה הייתה מעורבת בזימונו של הנאשם לוועדות רפואיות בשנת
.1999
 −לגבי זימונו של הנאשם לוועדה רפואית ביום  ,5.1.99העידה העדה:
"יש פה לפחות מזכר אחד שלי שאני שלחתי לגובה מכס מעברים לזוהר יום טוב
שמצורף לזה הזמנת לוועדה רפואית ,ליום  .5.1.99יש להודיע לעובד ויש עליו
להמציא אישורים רפואיים בהתאם לאמור בהזמנה .את המזכר הזה שלי שלחתי
בנוסף לזה בדואר ובפקס ,וגם אני שוחחתי עם האמרכלית של מר מיכאלי ,גב'
נורית".
)בפרוטוקול עמ'  ,81שורות .(25 – 22
מזכרה של העדה לזימונו של הנאשם לתאריך הנ"ל – הוגש כמוצג ת.43/
 −הנאשם הוזמן לוועדה רפואית ליום  13.6.99באמצעות מכתב הזמנה – מוצג ת.34/
על כך העדה הסבירה:
"הנסיבות הן שהוזמן לוועדה רפואית ולא הופיע יכול להיות שזו הייתה פעם שניה
או שלישית ואנו שלחנו מכתב הזה לעובד באמצעות הממונה שלו בצירוף הזמנה
חדשה להופיע לוועדה רפואית  13.6.99ואז ווידאתי שהוא אכן קיבל את המכתב
הזה וכתבתי בכתב ידי טלפונית וכן זה נשלח בדואר ובפקס".
)בפרוטוקול עמ'  ,81שורות .(41 – 38
 −לעניין זימונו של הנאשם לוועדה רפואית ביום  ,19.7.99נשלחה הזמנה לנאשם – מוצג
ת 45/ומוצג ת .36/העדה זכרה ,שהיא שלחה את מכתב הזימון לנאשם.
)בפרוטוקול עמ'  ,82שורות .(20 – 18
מר עזרא גולן – מנהל כח-אדם.
העד העיד בבית הדין על הרקע לשליחתו של הנאשם בפני ועדה רפואית:
"בתקופת עבודתו קיבלנו תלונות מהממונים עליו לוגסי ויום טוב זוהר אילן אוהד
קיבלנו מספר תלונות על התנהגות מוזרה של מר מיכאלי ,והם כתבו שהוא מתנה
בצורה מוזרה וחריגה ,הקב"ט שלנו הביא לנו גם מסמכים על העובד שיש לו
התנהגות מוזרה ויש חששות והוא משתמש בנשק ואז כאילו מסוכן ,אני לפי
הוראות התקשי"ר הייתה חובה לדווח ללשכת הבריאות אם הוא כשיר והוא יכול
לשאת נשק ,עם כל ההתנהגויות ואם הוא יכול להמשיך במקום העבודה".
)בפרוטוקול עמ'  ,72שורות .(7 – 3
לאחר שהנאשם לא התייצב בפני הוועדה הרפואית ביום  ,5.1.99העד פנה אל הנאשם
במכתב – מוצג ת ,30/ודרש הסברים לאי התייצבותו.
העד הוסיף" :כמובן שלא קיבלתי הסברים".
)בפרוטוקול עמ'  ,72שורות .(23 – 9
במוצג ת 31/חוזר העד ומבקש את התייחסותו של הנאשם לאי התייצבותו "ועד כה לא
קיבלנו תשובה".
)בפרוטוקול עמ'  ,72שורות .(26 – 25
העד העיד כי ,בסופם של דברים פנה ביום  21.6.99ללשכת הבריאות המחוזית – מוצג
ת:33/
"פניתי ללשכת הבריאות בעניין מיכאלי ,הודעתי להם שהעובד זומן ללשכת
הבריאות להופיע בפני וועדה רפואית שלוש פעמים ולא הופיע .ולא הוסבר על ידי
מר מיכאלי על אי הופעתו בוועדה הרפואית .פעם שניה זומן לתאריך  18.3.99וגם
לא הופיע והמציא תעודת מחלה .פעם שלישית זומן לתאריך  13.6.99ולא הופיע,
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לטענתו הוא קיבל את ההזמנה שלושה ימים לפני כן ולא היה לו זמן להתארגן.
יצויין כי ההזמנה האחרונה נשלחה בתאריך  .27.5.99אנחנו כותבים שאין הצדקה
לטיעוניו".
)בפרוטוקול עמ'  ,72שורות .(42 – 37
העד ציין כי ,בירוריו העלו שמכתבי הזימונים לוועדה הרפואית נמסרו לנאשם על ידי
האמרכלית נורית אלוש.
)בפרוטוקול עמ'  ,73שורות .(10 – 9
אישום תשיעי
מר אבי חדד – קב"ט דרום של אגף מכס ומע"מ.
לעניין סירובו של הנאשם להופיע לחקירה בפניו מספר פעמים העיד העד:
"בעקבות תלונות שהתקבלו מהממונה מר לוגסי אברהם ,זימנתי את אבי מיכאלי
בתאריך  ,23.7.2000לחקירה בבית מכס יפו אצלו במשרד היחידה ,מסרתי לו
הזמנה ביד ,הוא חתם על קבלתה".
)בפרוטוקול עמ'  ,20שורות .(18 – 16
מוצג ת – 3/הזמנה לחקירה .הנאשם לא התייצב לחקירה ביום .24.7.00
)בפרוטוקול עמ'  ,21שורות .(33 – 32
לעניין זימונו של הנאשם לחקירה ביום  30.7.00העד העיד:
"הוא היה מתכונן להגיע בתאריך  30.7.00המתנתי לו במשרד ראיתי שלא הגיע
במועד שנקבע התקשרתי אליו לפלאפון שלו ,והשיחה התנהלה לפי הזכ"ד
שכתבתי זה כולל תשובה של אבי להתקשרות שלי ,ומיד שהזדהתי כאבי ושאלתי
האם אתה מתכוון להגיע לחקירה מהצד השני הוא ענה כאילו הוא לא שומע
שאותי ,וניתק את הפלאפון ,ביצעתי מס' התקשרויות נוספות לאחר מכן ,והלא
הייתה תשובה".
)בפרוטוקול עמ'  ,21שורות .(39 – 37
העד הוסיף כי ,מבחינתו בשל סירובו המוחלט של הנאשם לשתף פעולה ,לא היה ביכולתו
לבדוק כראוי את התלונות ,שהוגשו כנגד הנאשם:
"למעשה לא הייתה לי אפשרות טובה שראויה לבדוק את כל התלונות שהוגשו כנגד
אבי ,בגלל סירובו המוחלט כמעט לשתף פעולה או להתייחס להזמנות שלנו ,וגם
שהגיע לחקירה הוא לא היה מוכן לענות לשאלות ששאלתי אותו ,להערכתי
התנהגותו השפיעה על המשך העבודה שלו שם ,בקטע שהיה נתק מוחלט למעשה
בינו לבין הממונה ,והייתה תחושה לנו יחידת הביטחון שאבי עושה כל אשר על
רוחו ,לא מתייחס לזימונים שונים החל מוועדה רפואית ,וכלה בהזמנה לחקירה,
ועל כן ,התלונות שנכתבו על ידי לוגסי לא קיבלו התייחסות מצידו של אבי ולא
להערכתי לא ניצל את ההזדמנות כדי להביע את דעתו ותשובותיו לגבי התלונות".
)בפרוטוקול עמ'  ,22שורות .(24 – 18
מר יורם טיבי – מנהל תחום ביטחון של אגף המכס ומע"מ.
העד העיד כי ,זימן את הנאשם לחקירה ליום  ,26.7.00אך הנאשם לא התייצב ,התקשר
ומסר שהוא לא מרגיש טוב ,אם כי לעבודה הוא הופיע:
"אותו יום שהוא התקשר ואמר שהוא לא מרגיש טוב ,הוא הגיע לעבודה ברפיח
בצהריים .זה אחרי שהוא לא הגיע לחקירה אצלנו ...ברור לי לחלוטין שיש כאן
התחמקות מחקירה".
)בפרוטוקול עמ'  ,35שורות .(39 – 35
ביום  27.7.00הנאשם זומן לחקירה ולא הגיע.
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)בפרוטוקול עמ'  ,35שורה .(49
ביום  30.7.00וביום  31.7.00הנאשם זומן ולא הגיע לחקירה.
)בפרוטוקול עמ'  ,35שורה .(50
במוצג ת 9/מודיע העד על אי התייצבותו של הנאשם לחקירה זו.
ביום  31.7.2000התקשר הנאשם לעד ומסר שלא יגיע לחקירה.
"למרות שהבהרתי לו שוב שאין שום קשר לטענותיו והוא חייב להגיע לחקירה.
הוא השיב שלא יגיע לחקירה ושהוא מצפה להנחיות מהנציבות".
)בפרוטוקול עמ'  ,36שורות .(5 – 3
העד אישר ,שהנאשם התייצב לחקירה ביום .1.8.00
)בפרוטוקול עמ'  ,36שורה .(22
 .5פרשת ההגנה
הנאשם
הנאשם סיפר בבית הדין על מגוון התפקידים אותם מילא במכס ,מאז החל עבודתו שם
בשנת .1982
בשנת  1986חזר לעבוד במכס רפיח ,שם שימש בתור אחראי משמרת וגם עסק בהערכה,
סיווג וצנזורה.
במוצג נ – 18/מכתבו של מר אילן אוהד ,ממונה מכס ומע"מ ,מיום  21.9.93צוין ,שהנאשם
משמש "כאחראי במעבר ניצנה ,בכפוף למילוי משמרות במסוף רפיח" ,במהלך עבודתו
"נתתי לדעתי את כל שביכולתי על מנת לקדם אינטרסים של האגף ,לשפר דברים
ובאחד מהערכות עובד אפשר לראות גם שהממונה מתייחס לזה שהייתי רציני בעבודה,
מסודר ,יעיל וממושמע".
)בפרוטוקול עמ'  ,96שורות .(28 – 1
היחס אל הנאשם השתנה מיד עם היבחרו ליו"ר ועד העובדים המקומי של מעברי גבול
מצרים.
בשנת  1988הכריז הוועד על עיצומים במקום העבודה ,הדבר היה לצנינים בעיני הממונה
מוטי ליפשיץ ,הוא סירב להמליץ לשלוח את הנאשם לקורס מעריכים והוסיף ,כדברי
הנאשם:
"אם זה היה תלוי בי לא הייתי נותן לך לעבוד במערכת".
)בפרוטוקול עמ'  ,96שורות .(40 – 36
בשנת  1991הממונה היה מר יהודה חתומה ,שגם הוא התנגד שהנאשם יוביל את מאבקם
של העובדים.
בשנת  1997מר שמואל מייזליק היה הממונה ,ועל המפגש הראשון בינו לבין הנאשם העיד
הנאשם:
"אני לא אשכח את הפגישה הראשונה שלי .איתו בעצם מעולם לא הכיר אותי ,וזה
מפגש הראשון בינינו ,אז הוא אמר לי אדון מיכאלי אני לא רוצה אותך בניצנה".
)בפרוטוקול עמ'  ,99שורות .(36 – 34
בשנת  2000מר לוגסי מתמנה כממונה ,ועל מאבקים נגד המינוי העיד הנאשם:
"גיוסו של מר לוגסי שנה לפני שהוא הגיע ,הוא עשה סיבוב מכס רפיח וכנראה
בניצנה .אז יכול להיות שהייתי נציג עובדים לא זוכר .נציג העובדים ברפיח
שהתארגנו לפעילות ארגונית כנגד היבחרו של מר לוגסי בתור ממונה שם בפה אחד
הצביעו שאני אנהל את המאבק במרץ .2000
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אחר כך נעשו בחירות ואז קיבלתי כתב מינוי מההסתדרות .הוא עשה סיבוב קודם
והגיע רשמית כעבור כשנה בשנת  .2000תגובת העובדים ונציגות העובדים כי שהוא
הגיע בפעם הראשונה הייתה התמרמרות ותפסו הסברים היינו וותיקים וידענו
שכניסת עובד מבחוץ זה בלתי חוקי ,כי לא נערך מכרז פנימי במערכת ולא נבדקו
אפשרויות פנימיות ,ומר מוטי אילון כאשר הביא את לוגסי שהוא לא הצליח
להיכנס אלינו לתחנות הוא כבר קבע באותה ישיבה שאף אחד לא מתאים להיות
אחראי או ממונה מצוות העובדים בניצנה ולכן הביאו את מר לוגסי .מר מוטי אילון
מנכ"ל מכס ומע"מ אמר את זה .זה היה במסוף רפיח .אז אני קמתי ומחיתי על
דבריו אמרתי לא יכול להיות שאתם מכניסים אדם לא נעשה מכרז פנימי ולא מכרז
חיצוני כפי שמחייב החוק ,ומביאים חבר של מישהו במערכת .התגובה הייתה
שאם אני לא אשתוק הוא יזרוק אותי בחוץ".
)בפרוטוקול עמ'  ,100שורות .(31 – 20
העובדים הכריזו על סכסוך עבודה ,מוצגים נ ,21/נ.22/
גירסת הנאשם לאישומים:
אישום ראשון
לגבי האירוע מיום  ,30.3.00הנאשם טוען כי ,מר לוגסי לא פנה אליו כלל "לא היה בינינו
שום דו שיח" ,ולא ניתנה לו שום הוראה כי ,יתן סיוע במחלקת המטענים.
)בפרוטוקול עמ'  ,202שורות .(6 – 1
לגבי האירוע מיום  7.7.00העיד הנאשם:
"שלילי ביותר .ההפך ,אמרתי גם לעמי סגל שהוא היה סמנכ"ל בנושא המכס
שאני בודק כל אפשרות מה לעשות כדי לשחרר את הסחורה .הויכוח בינינו היה
שלא היו מסמכים ופשוט הוא התעקש בכל זאת לשחרר את הסחורה ,והוא איים
עלי שהוא יביא לי משטרה.
...
אני יודע שלא היו שם משלוחי תרופות .כי את מי שלא שאלתי לא היה שן זכר של
תרופות ,וגם נתתי אופציה שנניח ויש תרופות ,אז ביקשתי מעמי סגל לדעת איך
אפשר לשחרר תרופות מבלי שיהיה מפקח טעם משרד הבריאות אשר יאשר את
הכנסת התרופות .לא מטעם הפלשתינאים ולא מטעם ישראל .מתוך כעס אני זוכר
שהטלפון נותק .אני לא זוכר אם אני ניתקתי או הוא ניתק .אבל לפי זכרוני הוא
ניתק ואפילו בעצבים".
)בפרוטוקול עמ'  ,108שורות .(15 – 7
אישום שני
הנאשם העיד כי ,על פי סידור העבודה של השבוע  – 1.4.00 – 26.3.00מוצג נ ,27/בתאריך
 30.3.00הוא הוצב באולם הפלשתינאים משעה  07:00עד לשעה  .16:00ולא כפי שנרשם
בכתב התובענה ,שהנאשם לא נכח במשמרתו באולם היוצאים.
)בפרוטוקול עמ'  ,109שורות .(22 – 2
אישום שלישי
הנאשם העיד כי ,לפני מועד הפגישה ביום  13.3.00הוא הודיע למר לוגסי ,שהוא מוכן
לשוחח איתו רק בנוכחות עובד נוסף או שיאפשר לו להקליט את השיחה ביניהם .והנימוק
לגישתו:
"זה מכיוון שלפני כן היו לי גם ידיעות מאנשים ,בעיקר מהעובדים שלנו ,שכנראה
הכירו את מר לוגסי לפני ,שהוא מסוגל לדבר על  Xולכתוב על  – Yכלומר לכתוב
פרוטוקול על משהו אחר .מעבר לזה ,בתקופה של שמואל מייזליק ,כאשר שוחחתי
עם הממונה מר מייזליק ואחר כך עם יום טוב זוהר שהיה גובה מכס של כל
המעברים היבשתיים בארץ ,דבריי סולפו ובעקבות הדברים שסולפו הוציאו אותי
מניצנה ,יש להדגיש שהייתי אחראי על מעבר ניצנה .נלקח ממני הרישיון לנשק,
הנשק נלקח ממני ,כנ"ל נלקח ממני רישיון הנהיגה ואסרו עלי לנהוג ברכב
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ממשלתי .אני חושב שבן אדם חולני יכול לדמיין את הדמיון הפרע שמר יום טוב
זוהר כתב עלי ולא רק זה ,אלא גם הפיץ שמועה וכתב מכתבים שכביכול אני אמרתי
לו שאני פוחד ממייזליק כי הוא רוצה להרוג אותי ומחפש אותי עם שני אקדחים
באשקלון .אז למדתי לקח ובגלל זה כתבתי לו מכתב בקשר לנושא".
)בפרוטוקול עמ'  ,109שורות .(38 – 30
במוצג נ 28/הנאשם כותב למר אברהם לוגסי שאין בדעתו להיענות לבקשתו להגיע
לפגישה עימו ,לאחר שלוגסי סירב לתנאים שהציב הנאשם.
באשר לזימונו של הנאשם ביום  14.3.00לראיון אצל מר יום טוב זוהר ביום ,23.3.00
הנאשם טען כי ,לא קיבל כל הזמנה ורק לאחר שהוגשה התובענה נגדו נודע לו על הזימון
הנ"ל.
)בפרוטוקול עמ'  ,110שורות .(15 – 11
אישום רביעי
על חובת לבישת בגדי ייצוג העיד הנאשם:
"בשנת  '96נכנסו מטענים ונתנו בגדי יצוג אחרים .חולצת טריקו כחולה שכתוב
מכס ומע"מ .וזה היה רק לבודקים פועל ולבודקי מטענים .אני הייתי צריך ללבוש
חולצה מכופתרת בכל צבע שהיא ,רק לא בהיר".
)בפרוטוקול עמ'  ,110שורות .(45 – 43
בימים המיוחסים לנאשם שלא לבש בגדי ייצוג ,גירסתו כי ,לבש חולצה מכופתרת .לא
העירו לו או למי מהעובדים בנושא.
)בפרוטוקול עמ'  ,111שורות .(5 – 2
אישום חמישי
הנאשם הגיש לבית הדין סידורי עבודה באולם נוסעים לחודשים אפריל–יולי  – 2000מוצג
נ ,31/נ ,32/נ 33/ו-נ ,34/ומוצג נ = 17/ת.17/
מכאן ,ניתן להיווכח כי ,הנאשם שובץ במשמרות לילה ובשבתות.
הנאשם חוזר וטוען כי ,עבד על פי סידור העבודה שנקבע לו.
 −ביום ) 15.4.00שבת( – הנאשם פקד את מקום עבודתו ,על פי סידור העבודה )מוצג נ.(31/
)בפרוטוקול עמ'  ,112שורות .(50 – 48
 −ביום  28.4.00וביום  29.4.00הנאשם עבד ,על פי דו"ח הנוכחות לחודש אפריל 2000
שהגיש) .מוצג נ.(37/
 −ביום  1.5.00הנאשם התייצב לעבוד במקומו של יהודה רזיאל .גם על פי מוצג
ת 17/ב .שמו של יהודה רזיאל מחוק ביום זה .הנאשם אף העיד ,שלא העירו לו על כך,
שהגיע לעבודה.
)בפרוטוקול עמ'  ,113שורות .(36 – 23
 −יום  – 9.5.00נמחק על פי בקשת התובע.
)בפרוטוקול עמ'  ,114שורות .(34 – 33
 −יום  – 26.5.00הנאשם הסביר בבית הדין כיצד יש לקרוא את השעות הנקובות בסידור
העבודה ,וכתוצאה מקריאה לא נכונה נולד האישום .שכן ,ביום זה עבד על פי סידור
עבודה מעודכן )מוצג ת 17/ב(.
)בפרוטוקול עמ'  ,114שורות .(42 – 37
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 −יום  ,27.5.00הנאשם העיד שעבד על פי סידור העבודה שנקבע לו.
)בפרוטוקול עמ'  ,114שורות .(45 – 43
 −לגבי יום  – 30.5.00הנאשם העיד שעבד על פי סידור העבודה )מוצג ת 17/ב(.
)בפרוטוקול עמ'  ,115שורות .(5 – 2
 −יום  2.6.00הנאשם הסביר ,שלא היה משובץ ,אך החליף עובד אחר מאיר מנדל ,על פי
בקשתו של אחראי על סידור העבודה ראובן ארז.
)בפרוטוקול עמ'  ,115שורות .(14 – 6
 −על יום  7.6.00העיד הנאשם:
"חתומה יהודה שהיה גם ממונה מעברי גבול מצריים ביקש ממנו שאני אעבוד עד
שעה  19:00כיוון שהם רצו לחסוך ברכבו ולא לשלוח אותי לבד עם הרכב ...אני זוכר
שהיה עובד שרצה לצאת מוקדם אבי אוזנה והוא שוחרר מוקדם ואני המשכתי
לעבוד במקומו".
)בפרוטוקול עמ'  ,115שורות .(20 – 15
 −יום  – 8.6.00הנאשם טוען שעבד על פי סידור העבודה שנקבע לו.
)בפרוטוקול עמ'  ,115שורות .(24 – 21
 −יום  – 10.6.00הנאשם עבד על פי סידור עבודה ,וכנראה עקב טעותה של התביעה בקריאת
השעות בלוח סידור העבודה ,צמח האישום.
)בפרוטוקול עמ'  ,115שורות .(28 – 25
 −יום  – 17.6.00הנאשם העיד שנתבקש ע"י האחראי על סידור העבודה להחליף עובד אחר.
)בפרוטוקול עמ'  ,115שורות .(42 – 34 ;32 – 29
 −יום  – 24.6.00על פי סידור העבודה – מוצג נ ,32/הנאשם שובץ בעבודה.
)בפרוטוקול עמ'  ,115שורות .(52 – 43
 −יום  – 30.6.00על פי עדות הנאשם החליף את מר חתומה רזיאל יהודה ,אשר שובץ בסידור
העבודה – מוצג ת 17/ג.
 −בתאריכים  6 – 2לחודש יולי  – 2000על פי מוצג נ – 38/דו"ח נוכחות לחודש
יולי  ,2000הנאשם עבד בימים אלו ועל פי מוצג נ 33/אף שובץ בעבודה.
ועוד הסביר הנאשם:
"קודם כל את סידור העבודה הזה לא ראיתי .למיטב זכרוני גם לא היו סידורי
עבודה לאולם הנוסעים ,כי באותה תקופה הנוסעים היו מעטים מאוד ,וזה גם לא
הצדיק את הצבת העובדים באולם הנוסעים .מי שישב באולם הנוסעים זה היה
אחראי המשמרת שדאג לנווט את העבודה לפי הצורך .מעבר לזה ,התקן והתפקיד
שלי היה סגן ממונה ,ושימשתי גם כאחראי משמרת .אם להציב עובד באולם
הנוסעים על פי מיטב הבנתי זה בודקי מכס של מסלול אדום ומסלול ירוק באולם
המכס ,שבעצם מי שצריך לאייש את העמדות האלה הם בודקי מכס ולא עובדים
בכירים כמוני".
)בפרוטוקול עמ'  ,117שורות .(39 – 34
 −יום  – 19.7.00הנאשם העיד ,שביטל את יום החופשה שלו לאחר שפגישה בענייני הוועד
נדחתה .לכן ,נשאר במסוף רפיח ועבד על פי אישורו של האחראי על המסוף מר יהודה
חתומה.
)בפרוטוקול עמ'  ,123שורות .(9 – 2

290

במוצג נ 34/צויין שהנאשם בחופשה.
 −יום  – 13.12.00הנאשם נתן הסבר מפורט על השינוי שחל בסידור העבודה באותו יום ,עקב
התרעות על ציר פילדלפי והעובדים בהוראת חתומה יהודה עבדו באותו יום בניצנה .אולם
"כל האנשים שהיו בניצנה אושר להם ימי עבודה ולא הוגשה לגביהם תלונה חוץ
מתלונה לגבי".
)בפרוטוקול עמ'  ,123שורות .(24 – 12
 −יום  – 14.12.00כנ"ל ,היו התרעות והעובדים שבו לעבוד במסוף ניצנה.
)בפרוטוקול עמ'  ,123שורות .(49 – 47
אישום שישי
הנאשם כפר בעובדה שבמפתחות הרכב הממשלתי מסוג מאזדה היו בחזקתו באותו יום –
 .17.3.00שכן ,ביום לפני קרות האירוע המדובר בתובענה לא היה בעבודה ולכן:
"כי מי שעבד בפועל בתאריך  16.3לקח את הרכב הביתה ומסיע את העובדים
למחרת .ודבר שני ,אפילו אם הייתי נוהג אני בוודאות יודע שלא נשאלתי על
המפתחות ובוודאי לא כפי שהוא מצייר בתלונתו ,שאני לקחתי את המפתחות
במקום.
הייתה שם ארונית ואני הייתי תולה את המפתחות שם .וכל אחד יכל היה לקחת
את המפתחות .בנוסף ,מי שהיה אחראי על המפתחות והרכבים הוא היה צריך
לענות על השאלה איפה המפתחות ולא אני .יש אחראי על הרכבים שהוא אחראי
על המפתחות לאחר שתולים אותן".
)בפרוטוקול עמ'  ,124שורות .(23 – 17
בדו"ח הנוכחות לחודש מרץ  – 2000מוצג נ – 39/יום  16.3נרשם כיום היעדרות.
אישום שמיני
הנאשם העיד בבית הדין כי ,לא ידע מדוע זומן לוועדה רפואית .על כן ,בתאריך 20.12.98
שלח עורך דינו מכתב אל מר עזרא גולן ,מנהל תחום משאבי אנוש ,בו הוא ביקש פירוט
מלא על הסיבה להזמנתו לבדיקה רפואית ונתונים עליהם מבוססת החלטת הנהלת
המכס .עוד ציין ב"כ הנאשם במכתבו כי ,ללא מסירת המידה המבוקש ,אין בכוונתו של
הנאשם להופיע לבדיקה "ובמקרה זה ,הנכם מתבקשים לראות במכתבי זה הודעה על
סיבת אי-הופעתו של מרשתי בפני הוועדה ,כפי שנדרש בהזמנה".
)מוצג נ.(40/
 −לגבי זימונו של הנאשם ליום  – 5.1.99הנאשם העיד כי ,שובץ לעבודה בתאריך 4.1.99
משעה  17:00עד למחרת בשעה  11:00בבוקר ,כך שלא התאפשר לו להתייצב בפני הוועדה
אף אם היה רוצה.
סידור העבודה לתאריכים הנ"ל – מוצג נ.41/
 −לגבי זימונו של הנאשם ליום  – 13.6.99הנאשם טען בבית הדין כי ,את הזימון לוועדה
הרפואית קיבל בו ביום –  .13.6.99כראיה ,הגיש הנאשם את מכתב ההזמנה – מוצג נ,42/
עם חותמת "נתקבל ."13.6.99
כך ,שהנאשם לא יכל להגיע לוועדה אם רצה.
)בפרוטוקול עמ'  ,125שורות .(32 – 21
 −לגבי הזימון לוועדה הרפואית ביום  – 19.7.99הנאשם העיד כי ,קיבל את הזימון לוועדה.
אולם בתאריך  14.7.99ביקש במכתבו אל מר עזרא גולן ,לדחות את מועד זימונו לוועדה
בחודש ימים ,כדי שיוכל לברר את הסיבות לזימונו  -מוצג נ.43/
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בשיחה טלפונית בין הנאשם לבין מר עזרא גולן ביקש הנאשם לברר על התשובה למכתבו:
"אז הוא אמר לי תשובה תקבל ושאלתי אותו מה עלי לעשות ,כי אני פשוט לא
מעוניין לגשת לוועדה רפואית ,אז הוא אמר לי תקבל תשובה ,אם אתה רוצה אל
תלך .כראיה אישרו לי את יום העבודה הזה ,ולא הייתה שום בעיה לקבל את
התשלום עבורו".
)בפרוטוקול עמ'  ,125שורות .(45 – 33
 −רק ביום  21.7.99בקשתו לעיון בתיק האישי נענתה על ידי מר גולן – מוצג נ.44/
אישום תשיעי
על זימונו של הנאשם לחקירה ביום  24.7.00על ידי קב"ט מחוז הדרום.
הנאשם העיד כי ,כבר ביום  11.7.00נחקר על ידי מר עמיר קרון ,קב"ט המכס המחוזי
והשיב על שנשאל:
"לא התחמקתי משום שאלה ,ההפך רציתי להפנות את תשומת לבו להתנהגות של
הממונים ,ואף אמרתי שההתנהגות שלהם גובלת בפלילי ועליו כקב"ט לדאוג לכך
שהאנשים האלה גם ייחקרו".
)בפרוטוקול עמ'  ,126שורות .(27 – 25
בהמשך ,עם קבלת הזימון ליום  24.7.00התקשר הנאשם למר אבי חדד וביקש ממנו
להעביר את החקירה למר יורם טיבי:
"מכיוון שעד כמה שהבנתי מר קרון כבר חקר אותי על נושאים שהנהלת המכס
הגישה או דרשה ממנו ,ואת האמת לא רציתי שמר חדד ייכנס לתמונה .כי ידעתי
שמר אבי חדד הוא שליח של מר ניסים חדד ,שהוא הסגן של מר יום טוב זוהר,
שבעצם היה לו אינטרס שאני יפוטר ממקום העבודה .מכיוון שיש לזה היסטוריה
בכניסתו של יום טוב זוהר לתפקיד ,אני מצאתי הזדמנות ,כך חשבתי לפחות,
לפתור את בעיית ניצנה .מר ניסים חדד עשה הכל לפי מיטב הבנתי על מנת
להכשיל אותי בתפקידו".
)בפרוטוקול עמ'  ,126שורות .(44 – 39
לגבי זימונו של הנאשם ליום  ,26.7.00הנאשם טען בבית הדין כי ,באותו יום היה חולה,
הגיש אישור מחלה לאמרכלות ואף הודיע למזכירה של יחידת החקירות.
במועד  27.7.00לא התייצב הנאשם לחקירה ,מר יורם טיבי התקשר אליו ,הנאשם על פי
עדותו נכח אז במרפאה והודיע לו על מצבו הרפואי.
בתאריך  30.7.00הנאשם שלח למר טיבי מכתב – מוצג נ ,47/בו הוא מפרט את הסיבות
המאלצות אותו ,שלא להתייצב לחקירה.
בסיכומו של המכתב ,הנאשם מציין כדלקמן:
"כך שאדון טיבי יורם – קב"ט מכס ומע"מ אני מסרב להיחקר אצלך פשוט אני
דורש שנהנו לי את כל התשובות שציינתי ואז כמובן אם יהיה צורך אלך לחקירה,
אבל זה יהיה גוף חיצוני ולא אתן שאתם תחליטו דברים מראש ולכם זה לא משנה
אם אני צודק או לא ,גזר הדין כבר נתתם מראש .זאת הרגשתי עם הניסיון שצברתי
אתכם ,לצערי הרב".
לגבי יום  – 30.7.00הנאשם מכחיש כי ,זומן לחקירה .באותו יום שהה הנאשם בחופשה,
שוחח עם מזכירתו של מנב"ט המכס והמע"מ:
"אני רוצה להוסיף שאני זוכר שקיבלתי עם הגב' שרית בטלפון ואפילו התלוצצתי
ואמרתי לה :תראי היום אני בחופשה מאולצת ,ואם מר טיבי רוצה שאגיע אז יום
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העבודה לא ישולם וחבל .אז אם הוא יכול שימתין עוד יום יומיים לא יקרה שום
דבר .אני אמרתי בהלצה :אני לא בורח לגרוזיה".
)בפרוטוקול עמ'  ,127שורות .(49 – 46
לגבי יום  – 31.7.00הנאשם העיד כי ,מר יורם טיבי התקשר אליו והודיעו כי הוא מזמן
אותו לחקירה בו ביום .הנאשם אישר את בואו למחרת היום .ואכן ביום  1.8.00הנאשם
התייצב לחקירה.
)בפרוטוקול עמ'  ,128שורות .(12 – 5
בנעילת עדותו הנאשם ציין כי:
"לפני שמר יום טוב זוהר נכנס לתמונה אני הייתי עובד מצטיין .ומי כמוני יודע
כמה תרמתי למערכת על מנת לתקן את הדברים המעוותים שהיו אצלנו במערכת".
)בפרוטוקול עמ'  ,128שורות .(47 – 46
מר אוהד אילן – מנהל מכס מעברי גבול יבשתיים.
העד נדרש להסביר את תפקידו של הנאשם ותחום אחריותו.
על פי מוצג נ ,18/החתום על ידי העד ,הנאשם שימש כאחראי במעבר ניצנה:
"הוא לא אחראי על המעבר ...בתחום מסוים הוא אחראי".
)בפרוטוקול עמ'  ,120שורות (29 – 26
מר יהודה חתומה רזיאל – מרכז מעברי גבול מצרים.
העד העיד ,שבתקופה בה היה הממונה ,הנאשם שימש כאחראי מסוף ניצנה בתקן של סגן
מרכז מעברי הגבול.
)בפרוטוקול עמ'  ,139שורות .(13 – 5
העד אישר שהמינוי נעשה בידיעתו של מר אילן אוהד.
)בפרוטוקול עמ'  ,139שורות .(46 – 42
העד הגיש לבית הדין טופס הערכת עובד ליום  ,24.5.95שרשם על הנאשם – מוצג נ,51/
בין היתר ,נאמר שם:
"העובד מקצוען בתחום ...עובד חרוץ ,אינו פוחד מעבודה ומספיק את כל הדרוש...
ראה את מקום עבודתו כקודש הקודשים מחשיב אותו ושומר עליו מכל משמר ומוכן
לתרום את כל שידרש".
בשנת  1994הומלץ הנאשם ל"עובד מצטיין" ,מטעם יחידתו – מוצג נ.53/
העד העיד גם על מינוי של מר אברהם לוגסי ועל הסיבות לעזיבתו:
"מר לוגסי הגיע למצב שהוא לא יכול לנהל את התחנה ולקח את יו"ר הוועד מר ארז
ראובן לשיחה אצל מנהל המכס ,הם חתמו הסכם ,יו"ר הוועד מכר את העובדים
והבטיח שהוא יגונן על מר לוגסי .מר לוגסי התחזק קצת בזכות זה ואז לא נותר לי
ברירה אלא לנהל מאבק משפטי ,ניהלתי מאבק משפטי על הפרעה לעובד ציבור
בעת מילוי תפקידו ,ואף הוצאתי צו מניעה מבית הדין לענייני עבודה בבאר שבע
שימנע את השיבוץ של לוגסי כמנהל מעברי הגבול ,ניסו להגיע איתי למו"מ ,דין
ודברים מחוץ לכותלי בית המשפט ,לא נעתרתי.
ובסופו של דבר רצה הגורל והאל שלוגסי אפילו לא עבר את המבחנים של נש"מ
לעבוד בתפקידים ,למרות הכל בהמלצת הנהלת המשרד ביקשו ממנו להגיש תביעה
נגד המשרד על הבטחה שלטונית ,הוא תבע את המשרד ואני ביקשתי להיות צד
לנתבעת כי הייתי בתמונה מראש על מנת למנוע הכשרת השרץ על ידי גושפנקה של
בית המשפט .וכתוצאה מכך הוא הועף מהמערכת".
)בפרוטוקול עמ'  ,140שורות .(33 – 24
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העד העיד ,שבמהלך התקופה הזאת הוא והנאשם היו מתעלמים ממר לוגסי) .בפרוטוקול
עמ'  ,141שורות .(12 – 11
על פי עדותו של העד ,הנאשם נפל בין הפטיש לסדן:
"אבי שימש כאחד הדומיננטיים בתחנה ,כטבע מעצם היותו חבר ועד ועל מנת יראו
וייראו לקחו אותו כשעיר לעזאזל".
)בפרוטוקול עמ'  ,141שורות .(24 – 22
לגבי חובת בגדי ייצוג – אישום רביעי ,העיד העד:
"מעולם לא אכפו את הנוכחות בעבודה עם בגדי ייצוג ,מלבד לפני ביקורים שהיו
מודיעים לעובדים לבוא עם בגדי ייצוג .אדרבא ,כשהעובדים קיבלו את התקציב
לרכישת בגדי עבודה ,איפשרו להם להגיע לספק ולבחור בגדים כרצונם ,אפילו בגדי
ילדים .לא היתנו בזה לבחור לפי צבע".
)בפרוטוקול עמ'  ,141שורות .(39 – 36
ועוד ,מלבד הנאשם לא הוגש נגד מי מהעובדים תלונה על אי לבישת בגדי ייצוג.
)בפרוטוקול עמ'  ,141שורות .(42 – 41
לגבי אישום ראשון – אירוע מיום  ,7.7.00העיד העד:
"אני זוכר שאבי מיכאלי התקשר אלי ,אני הייתי חבר וועד והוא היה חבר וועד .הוא
שובץ ביום שישי כאחראי על צוות בודקים באולם הנוסעים.
לא עידכנו אותנו בתור וועד העובדים על פתיחת מסוף המטענים ביום שישי ,לא
היקצו כ"א שיתפעל את המטענים ובפועל התקילו את אבי מיכאלי בפתאומיות,
יבוא דחוף ,שגם אילו הוא היה רוצה לאשר את הייבוא ,היה מדובר בתרופות
שחייבות לעמוד בתקנים ,באישור משרד הבריאות ,להגיע בקירור –  1001דברים
על מנת לשמור על בריאות הציבור וזה לא היה כך .ולכן היה צריך למנוע את הייבוא
שלו על ידי המערכת".
)בפרוטוקול עמ'  ,142שורות .(52 – 47
לעניין אישום שישי הסביר העד כי ,האחראי על מפתחות הרכב במסוף היה מר ראובן
ארז .אולם בתקופתו של מר לוגסי:
"כולם שיכפלו מפתחות ,הייתה חגיגה גדולה ...את המפתחות המקוריים היו
תולים על מסמר על הקיר .אם אחד העובדים היה עצבני הוא היה לוקח את
המפתחות ולא היית מוצא אותם".
)בפרוטוקול עמ'  ,143שורות .(28 – 25
מר יהודה אדי – מרכז מעברי גבול.
העד אישר את נוהל העברת תרופות כנדרש מאישום ראשון ,אירוע מיום :7.7.00
"לפני שאתה מביא יבוא המעריך צריך לעבור על הניירת ,לוודא שיש את כל
הרישיונות ,משרד הבריאות צריך להביא לי את האישור לתרופות כי אחרת אנחנו
לא לוקחים אחריות על תרופות ,אנחנו לא רופאים .משרד הבריאות באים לשם
ובודקים איזה תרופות מביאים ובימי שישי שבת אין נציג כזה .אין מטענים".
)בפרוטוקול עמ'  ,148שורות .(29 – 24
מר משה אברהם – ממונה פרוייקטים הערכה.
העד העיד כי ,הנאשם כיו"ר ועד העובדים נאבק לטובת העובדים ו"בהנהלה הרבה שמו
לו רגליים" ,בשל כך.
)בפרוטוקול עמ'  ,149שורות .(30 – 28
מר צביקה מעוז – מרכז.
העד העיד לגבי אישום רביעי ,כי ,לא הייתה חובה במסוף רפיח או ניצנה ללבוש בגדי
ייצוג .הוא מעולם לא לבש בגדי ייצוג ולא הוגש נגדו כתב אישום.
)בפרוטוקול עמ'  ,149שורות .(50 – 45
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 .6סיכומי הצדדים
הצדדים הגישו לבית הדין את סיכומיהם בכתב ,צד צד על פי גישתו.
להלן עיקרי הסיכומים:
א .סיכומי התביעה
 −התביעה סבורה ,שהרימה את הנטל המוטל עליה בהרשעתו של הנאשם בעבירות לפי סעיף
 (2) ,(1)17ו (3)-לחוק.
 −התביעה דוחה את טענת הנאשם לכך ,שלא ציית להוראות הממונה עליו ,מר לוגסי ,בשל
הפסול שנדבק במינויו של מר לוגסי.
ככלל ,הנחת היסוד בניהול שירות המדינה כי ,הנחיות הניתנות על ידי הממונים יבוצעו על
ידי הכפופים להם.
 −לגבי האישום החמישי בתובענה ,בנוגע לטענת ההגנה על שינויים שנעשו בין העובדים על
סידורי העבודה ,התביעה סבורה כי ,שינויים אלו היו צריכים לקבל אישור הממונה או
ראש הצוות ולא ניתן להסתפק על סידור עבודה פרטי בין העובדים.
 −לגבי האישום השמיני ,בקשתו של הנאשם לדעת מראש בדיוק על איזה סוג מחלה הוא
ייבדק על ידי הוועדה הרפואית – התביעה סבורה כי ,הנאשם מקבל הזמנה מהוועדה
הרפואית ,חובה עליו למלא אחר ההזמנה ,אפילו בלי קשר לתשובות מלאות על מקור
הבדיקה.
ב .סיכומי הסניגוריה
 −ההגנה סבורה ,שהנאשם פעל באופן המעורר כבוד ובוודאי שלא ביצע עבירות משמעת.
מקור כתב התובענה ב"אובססיה אישית" ונקמנות של מר לוגסי ,אשר הגעתו למכס
בחטא יסודה וסיום תפקידו נקבע בבית הדין האיזורי לעבודה.

 −לגבי האישום הראשון – הוראותיו של מר לוגסי כדין הוראות שניתנו בחוסר סמכות ,ועל
כן ,הנאשם לא היה חייב לפעול על פיהן .הנאשם לא שיבש את מהלך העבודה במסוף הוא
הקפיד על יישום ההליך התקין ופעל כפי שנדרש מעובד מדינה מסור ואחראי ,הדואג
לאינטרסים של מדינת ישראל.
 −אישום שני – ההגנה הוכיחה ,שהנאשם לא היה צריך להיות נוכח באולם היוצאים באותו
יום ,על פי סידור העבודה.
 −אישום שלישי – על פי הפסיקה ,סירובו של עובד לציית להוראת הממונים עליו אינו
מהווה הפרת משמעת אם הסירוב הינו מטעמים סבירים .הנאשם לא התייצב לפגישה עם
מר לוגסי מטעמים סבירים .לפגישה עם מר זוהר יום טוב ,הנאשם מעולם לא זומן
לפגישה שכזאת.
 −אישום רביעי – ההגנה טוענת כי ,לא הייתה כל חובה לבוא ולעבוד בבגדי ייצוג.
 −אישום חמישי – הנאשם התייצב לעבודה על פי סידור עבודה מאושר .מר לוגסי אישר
לנאשם לעבוד במשמרות לילה ובשבתות ולא כפי שנכתב בכתב התובענה.
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 −אישום שישי – אישום זה חסר שחר ומבוסס על ספקולציות בלבד של מר לוגסי.
 −אישום שמיני – הנאשם נתן הסברים מפורטים מדוע לא התייצב בפני ועדה רפואית.
 −אישום תשיעי – הנאשם התייצב למספר חקירות ובמועדים אחרים ,מדובר בעיכוב
בהתייצבות עד אשר יתאפשר לנאשם לעיין בתיקו האישי.
 −ההגנה טוענת לזכות את הנאשם ,בשל טעמים של הגנה מן הצדק ,אם ימצא בית הדין
שהנאשם עבר עבירה כלשהי.
 .7הערכת עדויות ,ממצאים ,מסקנות וניתוח משפטי
 −הנאשם יליד שנת  ,1953בעל וותק של כ 25-שנים בשירות המדינה.
בתקופה הרלבנטית לכתב התובענה הנאשם שימש כראש ענף )מכס( )מוצג נ ,(3/במסגרת
תפקידו היה אחראי תחום במעבר ניצנה ולא אחראי על המעבר.
)מוצג נ 18/ועדותו של עד התביעה אילן אוהד(.
 −לטענתו של הנאשם עם היבחרו ליו"ר ועד העובדים המקומי של מעברי גבול מצרים,
השתנה יחס ההנהלה אליו ושאיפת הממונים עליו )מוטי ליפשיץ ושמואל מייזליק(,
במהלך השנים לראותו מחוץ למערכת.
 −בית הדין דוחה את טענת הנאשם כי ,התובענה הוגשה על רקע התנכלות אישית .ההגנה
לא הביאה בפנינו ראיות המוכיחות טענה זו .מטבע הדברים ,עקב מעורבותו של הנאשם
כיו"ר ועד העובדים הוא מצוי בעימותים מול מעבידיו .ברם ,בית הדין גם לא מצא קשר
כלשהו בין פעולותיו של הנאשם כיו"ר ועד העובדים לבין מילוי חובותיו לציות בעבודה
כסדרה.
 −למינויו של מר אברהם לוגסי ולהוראות שניתנו על ידו -
ההגנה טוענת כי ,משהוכרז סכסוך עבודה הרי שסירוב להוראותיו של מר לוגסי אינו יכול
להניב תוצאות משמעתיות.
על פי מוצג נ 21/ו-נ – 22/הודעה על שביתה ,כי העניינים שבגינם הוכרז סכסוך העבודה
אינם נוגעים למינויו של מר לוגסי.
הנושאים שבסכסוך נוגעים לשינויים בסדרי העבודה ,שלדעת העובדים ,נעשו ע"י הנהלת
המכס תוך התעלמות מארגון העובדים ומוועד העובדים.
בהקשר זה ראה עש"מ  1/86יחזקאל קוקה נ' יו"ר רשות השידור )פ"ד מ) ,(406 (2שם פסק
בית המשפט העליון מפורשות ,כי:
"אף אם מוכרז סכסוך עבודה על-פי החלטתה של המסגרת הארגונית המתאימה
שנקבעה לכך ,אין הדבר מתיר כל מעשה וכל מחדל.
המסגרת הארגונית מחליטה ,מה הביטוי שניתן לסכסוך העבודה.
אין להעלות על הדעת ,שכל פרט או אף יושב-ראש הועד יחליטו מעת לעת מה
הביטוי שייתנו לסכסוך העבודה ובאילו סנקציות יחליטו לנקוט".
זאת ועוד:
"ככל שמדובר על עובד ,שחוק שירות המדינה )משמעת( חל עליו ,נובע מכך,
שלצורך יצירת פטור מאחריות משמעתית לא די בכך ,שמי שעבר עבירת משמעת
מבקש לייחס סכסוך פלוני אל הרקע הכללי של סכסוך העבודה .אם תתקבל טענה
זו ,יוכל כל עובד לבחור לפי רצונו בדרך ,שבה יבטא את קיומו של סכסוך ,גם אם
הצעד שינקוט לא יהיה תולדה של החלטה ארגונית אלא בחירה אישית למען
נוחותו או החלטה לעשות מעשה ,שצבור העובדים טרם החליט לאמצו או אף אינו
מוכן לאמצו".
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 −בית הדין דן בהחלטתו מיום  14.12.04בטענת ההגנה כי ,הממונה על הנאשם מונה
לתפקידו שלא כדין ועל כן הוראותיו לנאשם נעשו בחוסר סמכות ומימלא לא נעברה כל
עבירה מצידו של הנאשם ,וכך קבע:
ככלל ,הנחת היסוד בניהול שירות המדינה כי ,הנחיות הניתנות על ידי הממונים יבוצעו על
ידי הכפופים להם.
כך ,נפסק בער"מ  11/82עיריית תל אביב נ' רובין )פ"ד לו):(579 (3
"משמע ,העובד בשירות כאמור נתון למרותם של הממונים עליו וחייב לקיים
הוראותיהם .המשמעת היא מרכיב יסודי בשירות הציבורי כאמור ,ובלעדיה לא ייכון
השרות ולא יוכל לקיים את המוטל עליו בהתאם לחוקים ,המגדירים חובותיה
וסמכויותיה של הרשות המקומית .עובר לקבלה לשרות מסורה בידי המועמד
האפשרות לשקול מראש ,אם הוא נכון לקבל על עצמו את העבודה אשר למען ביצועה
הוא מגיש את מועמדותו.
אולם אחרי שנתקבל לשירות ,שומה עליו לקיים הוראות הממונים עליו ,לרבות
ההוראות בדבר אופי תפקידו ואופן ביצועו .במלים אחרות ,אחרי תחילת העבודה
הופך העובד לחלק מן המערכת בה נקבעים תפקידיו על-ידי המוסמכים לכך בתוך
המסגרת ,אליה נתקבל".
עקרונות המנהל התקין מחייבים קבלת החלטות על ידי הגורמים המוסמכים לכך על פי
דין .מבלי להכריע בשאלת מינויו של מר לוגסי ,אולם גם אם נפל בה פסול עדיין אין בזאת
כדי להכריז על בטלות הוראותיו כממונה ועל אי חוקיותן.
זה מכבר זנחה שיטת המשפט הישראלי את עקרון הבטלות המוחלטת וכיום נוהג עיקרון
הבטלות היחסית:
"כיום הפסיקה מבחינה בין הכלל המחייב רשות מינהלית לנהוג בדרך מסוימת,
לבין התוצאה הנובעת מהפרת הכלל .התוצאה הנובעת מהפרת הכלל תלויה בנסיבות
המקרה :מהות הכלל שהופר; הנזק שנגרם כתוצאה מהפרת הכלל והנזק שייגרם
כתוצאה מביטול ההחלטה המינהלית; השאלה מי תוקף את ההחלטה המינהלית,
באיזה מועד ובאיזו דרך; ועוד .זוהי ,על רגל אחת ,תורת הבטלות היחסית.
תורה זאת מבקשת לשקלל את הגורמים הנוגעים לעניין ,כדי להגיע לתוצאה היא
שההחלטה המינהלית בטלה מעיקרה; לעתים ההחלטה תהא בטלה כלפי אדם
מסוים ,בהליכים מסוימים ,ולא תהא בטלה כלפי אדם מסוים ,בהליכים מסוימים,
ולא תהא בטלה על פי אנשים אחרים; לעתים ההחלטה תהא ניתנת לביטול ממועד
מסוים; לעתים היא תעמוד בתוקפה על-אף הפגם שנפל בה; ועוד ,לפי נסיבות
העניין".
)בג"צ  3081/95ד"ר ג'ובראן רומיאו נ' המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית
בישראל ואח' ,פ"ד נ).(194 ,177 (2
בעש"מ  318/04אפרים מנוס נ' נציב שירות המדינה )פ"ד נח ) ,(470 (3בית המשפט העליון
קבע ,שחובת המשמעת תיפסק ,רק אם מבחינה מהותית ,בהתעלם מכל פגע בהליך
המנהלי ,היא אינה חוקית באופן גלוי וברור:
"ואמנם ,יש והחלטה שניתנה על-ידי גורם שאינו מוסמך לכך ,תהיה ניתנת לביטול
על-ידי בית המשפט במסגרת הליך הביקורת השיפוטית על החלטות המנהל .בתוך
כך ,יבחן בית המשפט את מכלול השיקולים והנסיבות המעורבים במתן הוראת
המנהל המדוברת מחד ואת נסיבות תקיפתה מאידך ,ויחליט ,לאחר שקילתם של
אלו ,האם תקפה היא או שמא בטלה ,האם יש להתנותה בתנאים מסוימים אם לאו.
משכך ,מנקודת מבטו של עובד הציבור ,החלטה שניתנה על-ידי גורם שסמכותו
לתיתה מוטלת בספק ,אינה יכולה להיות "בלתי חוקית באופן גלוי וברור" שכן עדיין
יכול ובסופו של הליך ביקורת שיפוטית ,יימצא כי החלטה כזו תקפה .חובת
המשמעת תיפסק ,רק אם מבחינה מהותית – בהתעלם משאלת כל פגם שיכול ונפל
בהליך המנהלי – הנחיית הממונה אינה חוקית באופן גלוי וברור".
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במקרה דנן ,שאלת מינוי של הממונה על הנאשם כשלעצמו ,איננו בלתי חוקי באופן גלוי
וברור ,רק בהליך שיפוטי יקבע הדבר .לפיכך ,חייב היה הנאשם למלא אחר הוראותיו של
הממונה לוגסי ובמקביל לפנות לגורמים המוסמכים לטפל בסוגיית מינויו.
כדברי בית המשפט העליון:
"לעובד שמורה הזכאות לערער על ההחלטה ולהציג דעתו השונה לפני מי שנתן את
ההוראה או הממונים עליו או לפני מוסדות הביקורת של הרשות ,אך הערעור אינו
פוטר מחובת מילוי ההוראה".
)ער"מ  1/82עיריית תל-אביב נ' אלי רובין ,פ"ד לו).(579 (3
ובעש"מ  28/90-27צבי צור נ' נציבות שירות המדינה )פ"ד מד) (575 (3פסק בית המשפט
העליון:
"למותר לציין ,כי אין להשלים עם "עשיית דין עצמית" אם העובד אינו מרוצה
מהתפקיד המוטל עליו .פתוחות לפניו הדרכים המקובלות להעלות השגותיו על כך,
בדרך הנאותה והמקובלת ,לפני בעלי הסמכות במשרדו ,ואם לא יבוא על סיפוקו גם
אז הרי פתוחה לפניו הדרך לפרוש בהסדר הולם ,מוסכם ומכובד מעבודתו ולחפש את
עתידו המקצועי במשרה ההולמת לדעתו את כישוריו ,במסגרת אחרת .עתה ברור
ומובן ,שכל עוד מועסק הוא בתפקידו הנוכחי ,שומה עליו למלא את חובותיו כראוי,
ואל לו להתנהג בדרך הפוגעת במופגן בסדרי עבודה תקינים והעלולה לחבל במוסר
העבודה במקום עבודתו".
 −עתה נעבור לאישומים המיוחסים לנאשם בכתב התובענה.
בית הדין בחן בקפידה את חומר הראיות שבאו בפניו תוך התייחסות ,לרמת ההוכחה
ובחינת היסוד הנפשי הנדרשים בדין המשמעתי.
 −הממצאים ,המסקנות והחלטת בית הדין לגבי כל אישום ואישום:
לעניין האישום הראשון
 −הנאשם מכחיש שקיבל הוראה ממר לוגסי ,ביום  ,30.3.00במהלך העבודה לסייע במחלקת
מטענים .לגירסת הנאשם ,אילו ניתנה הוראה כאמור ,ההוראה היא בניגוד לכללי אגף
המכס וניתנה בחוסר סמכות של מר לוגסי ,שכן מינויו היה בלתי חוקי.
עד התביעה מר לוגסי העיד בבית הדין כי ,ביקש מהנאשם שיסייע במסוף המטענים ברפיח
והוא "סירב כהרגלו" .בתגובה שלח העד מכתב תלונה  -מוצג ת.11/
עד ההגנה מר יהודה חתומה רזיאל העיד ,שבמהלך התקופה בה מר לוגסי היה ממונה ,היו
הוא והנאשם מתעלמים ממנו.
בית הדין נותן אמון בדברי העד לוגסי ,שנתן לנאשם הוראה לסייע במסוף המטענים ,עקב
לחץ שנוצר באולם.
כאמור ,קבע בית הדין ,שהוראותיו של מר לוגסי שרירות וקיימות אף אם נפל פסול בדרך
מינויו .כך ,גם הטענה ,שההוראה ניתנה בניגוד לכללי אגף המכס ,לא הוכחה בפנינו ויתכן
וגמישות ניהולית הכרחית במצבים מסויימים ועל העובד להישמע להוראות הממונים
עליו.
בית הדין קובע כי ,הנאשם עבר עבירת משמעת.
 −באשר לאישום לפיו הנאשם שיבש את מהלך העבודה התקין ,ביום  ,7.7.00במסוף כשנטל
את מפתחות משקף המטענים וגרם לעיכוב במשלוחי תרופות לתחומי הרשות
הפלסטינאית.
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עד התביעה מר לוגסי העיד בבית הדין כי ,על פי החלטת גורמי הביטחון והנהלת המכס,
הוחלט להעביר משלוחי תרופות ממצרים לעזה .במשך כ 4-שעות התנהל דין ודברים בין
העד ,מר זוהר יום טוב ומר עמי סגל לבין הנאשם ,על מנת ,שיאפשר לבדוק את המטענים.
הנאשם ניתק את הטלפונים "והמשיך לעשות הכל כאילו הבית שלו" .בסופם של דברים,
"הסחורה עברה ונמנעה תקרית דיפלומטית".
מכתב תלונה בעניין שלח העד לוגסי – מוצג ת.12/
העד יום טוב זוהר העיד ,שלא נכח באותו אירוע ,ברם קיבל דיווח על האירוע.
העד מר עמי סגל העיד ,שמיד לאחר שנודע לו ממר לוגסי על סירובו של הנאשם לאפשר
ביצוע העברת הסחורה ,הוא ביקש לדבר עם הנאשם .הנאשם סירב ,וגם ניסיונות העד
לשוחח עם הנאשם בפלאפון לא צלחו.
רק לאחר שהעד הודיע לנאשם באמצעות עובד אחר ,שיאלץ לקרוא למשטרה ,החזיר
הנאשם את המפתחות והעבודה בוצעה במקום.
הנאשם טען בפנינו ,שלא סירב לציית להוראות הממונים אלא ,שלא ניתן על פי התקנות
לשחרר תרופות ללא נציג של משרד הבריאות.
עד ההגנה מר חתומה רזיאל העיד בבית הדין כי ,כחברי ועד העובדים הוא והנאשם לא
עודכנו בפתיחת המסוף ביום שישי .מה גם ,שהיה מדובר בהעברת תרופות ,שחייבות
לעמוד בתקנים ובאישור משרד הבריאות .גם עד ההגנה מר יהודה אדי אישר את נוהל
העברת תרופות ועל הצורך באישור משרד הבריאות.
למעשה ,הנאשם מבקש לחסות בצילה של הגנת הצידוק.
סעיף  34יג לחוק העונשין ,התשל"ז –  1977קובע סייג לאחריות פלילית מחמת הגנת
הצידוק:
"לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה באחד מאלה:
...
) (2עשהו על-פי צו של רשות מוסמכת שהיה חייב לפי דין לציית לה ,זולת אם הצו
הוא בעליל שלא כדין".
השופט יעקב קדמי ,בספרו על הדין בפלילים )הדין בראי הפסיקה ,חלק א' ,עמ' – 185
 ,(188מציין ,שהמדובר ב"הוראה" שמבחינה ארגונית פורמלית על מקבלה לציית לה
ולמלאה .ככלל – אין מקבל ההוראה חייב בבדיקת חוקיותה הסובסטנטיבית של
ההוראה; אדרבא ,הכלל הוא – כי יש לציית לפקודה שהיא חוקית מבחינה פורמלית ,כל
עוד אין היא בלתי חוקית בעליל מבחינה סובסטנטיבית .אשר על כן ,יש לציית לפקודה גם
אם מבחינה סובסטנטיבית הינה בלתי חוקית ,אך זאת ,בכפוף לסייג ,שאין היא "בלתי
חוקית בעליל".
ואלה סימני ההיכר של פקודה בלתי חוקית בעליל:
"סימן היכרה של פקודה "בלתי חוקית בעליל" מן הדין שיתנוסס כדגל שחור מעל
לפקודה הנתונה ,ככתובת אזהרה האומרת "אסור"! לא אי חוקיות פורמלית ,נסתרת
או נסתרת למחצה ,לא אי חוקיות המתגלה רק לעיני חכמי משפט חשובה כאן ,אלא
הפרת חוק גלויה ומובהקת ,אי חוקיות ודאית והכרחית המופיעה על פני הפקודה
עצמה ,אי חוקיות הדוקרת את העין ומקוממת את הלב".
)ראה ע"פ  203 – 279/58עופר נ' תובע צבאי ראשי ,פסקים עליון ,מ"ד .(362
וכפי שחזר בית המשפט בבג"צ  425/89ג'מאל עבד אל קאדר מחמוד צופאן נ' הפרקליט
הצבאי הראשי )פ"ד מג):(718 ,(4
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"פקודה שאי חוקיותה מזדקרת לעין כל מתוכה ,ללא צורך בהתערבות "חיצונית"
בעניין זה; ואשר גם אחרון החיילים יצביע עליה בתור שכזאת ללא היסוס ומבלי
שיזקק לדבר הסבר נוסף כלשהו".
השאלה היא ,אם על רקע המציאות היה אדם סביר מבחין בסימני ההיכר של פקודה
"בלתי חוקית בעליל" ,אם לאו )ביד"צ מר ,3/57/מלינקי פי"מ יז .(214 ,90
אף אם נניח ,כגירסת הנאשם כי ,ההוראה שניתנה לו לשחרר מטעני תרופות ,ללא נציג
משרד הבריאות אינה על פי ההנחיות הרי ,שעדיין הנאשם אינו פטור מלמלא אחר
ההוראה ,שניתנה לו על ידי הממונים עליו.
יש לאבחן בין חוקיות ההחלטה לבין חובת העובד לקיימה .הנאשם כעובד השירות נתון
למרותם של הממונים עליו וחייב לקיים את הוראותיהם .כמי שנתקבל לשירות המדינה
הפך הנאשם להיות חלק מן המערכת וקיבל על עצמו את הוראות התקשי"ר ואת סמכות
הממונים עליו ליתן לו הוראות בנוגע לביצוע תפקידו בענייני מכס.
היה ולעובד השגות ,טענות או אי שביעות רצון מהחלטה כלשהי שניתנה לו ,פתוחה בפניו
הדרך לפתוח בהליכים מקובלים .אך כל אלה אינם פוטרים אותו מן החובה לקיים את
ההוראות ,כלשונן וכרוחן.
כאמור לעיל ,אין שירות המדינה יכול להתנהל ללא משמעת ולא יעלה על הדעת ,שעובד
יעשה הישר בעיניו ויחליט אימתי לציית להוראות הממונים עליו ואימתי לסרב להם.
כבר קבע בית המשפט העליון כי ,חובת המשמעת חלה על קיום אותן הוראות שאינן בלתי
חוקיות בעליל או באופן בלתי ברור וגלוי.
לדעת בית הדין לא קמה במקרה דנן ,לנאשם הגנת הצידוק .אותם סימני ההיכר של
פקודה בלתי חוקית בעליל שקבעה הפסיקה ,אינם מתגלים בהוראה שניתנה לנאשם .מעל
פקודה בלתי חוקית בעליל מתנוסס "דגל שחור" "כתובת אזהרה האומרת אסור" ולא אי
חוקיות המתגלה רק "לעיני חכמי משפט" אלא הפרת חוק גלויה ומובהקת ,אי חוקיות
ודאית והכרחית המופיעה על פני הפקודה עצמה" ,אי חוקיות הדוקרת את העין
ומקוממת את הלב".
בית הדין לא מצא ,שההוראה שניתנה לנאשם הינה בגדר "פקודה בלתי חוקית בעליל".
אף אם היו בה פגמים ,עדיין אלה לא הפכו את הוראה לבלתי חוקית בעליל.
בנסיבות אלו ,בית הדין קובע כי ,היה על הנאשם לאפשר העברת הסחורה ,באי ביצוע
המוטל עליו פגע הנאשם במשמעת שירות המדינה .עבירה לפי סעיף  (1)17לחוק ,שעניינו
מעשה או התנהגות הפוגעים במשמעת שירות המדינה.
על אלה כבר אמר בית המשפט העליון את דברו:
"מהי 'פגיעה במשמעת' אליה מתייחס סעיף  ?(1)17לא אמצא כאן תיאור כל
יסודותיו וסימני האיפיון של המושג 'משמעת' .יספיק לצורך הנושא שבפנינו אם
אומר ,כי המשמעת היא בעיקרה מערכת הנורמות ,הנהלים והנהגים ,המסדירה
אופן פעולתה של מסגרת אירגונית ,בעלת מעמד מיוחד ,והקובעת סדריה ,ובכלל
זה חובותיהם וסמכויותיהם של המשרתים בה ,בזיקתם זה לזה ובזיקתם
למסגרת עצמה ,קיום המשמעת – ביטויה בהתנהגות על-פי המערכת
המתוארת".
)עש"מ  3/75אלפונסו דבוש נ' נציבות שירות המדינה ,פ"ד ל).(231 (1
כן ,הפר הנאשם את הוראות התקשי"ר וכללי האתיקה של עובדי המדינה בדבר מרות,
סדר ומשמעת.
הוראות פיסקאות  42.222 ,42.221 ,42.213 ,42.212 ,42.211ו 42.224-לתקשי"ר והוראות
סעיפים  2.09 ,2.02 ,2.01 ,1.02ו 4.01-לכללי האתיקה של עובדי המדינה .כל אלה ,עבירה
על סעיף  (2)17לחוק.
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וכן ,בהתנהגותו עבר הנאשם על סעיף  (3)17לחוק ,התנהגות שאינה הולמת את תפקידו
כעובד מדינה או התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו או בשמו הטוב של שירות המדינה.
בעניין זה ,נאמר בפסיקתו של בית המשפט העליון כי,
"תכליתה של עבירה זו לשקף את התפיסות הבסיסיות המונחות ביסוד השירות
הציבורי .התוכן שיוצק הגוף הממונה על המשמעת בנורמה המוגדרת "כהתנהגות
בלתי הולמת" נקבע על פי אמות המידה הראויות והמקובלות באותו גוף או
קבוצה מקצועית ,ותלוי בנסיבות ובערכים משתנים.
עוד נקבע בפסיקתו כי "התנהגות שאינה הולמת" היא מושג בעל ריקמה פתוחה
אשר ניתן לכלול בו מגוון של התנהגויות שאינן ייחודיות למקצוע או לתפקיד
מסויים ,אלא כאלה שעל פי טיבן יש בהן כדי "להעכיר את האווירה  ,לשבש את
יחסי העבודה ,לערער את יחסי האמון מצד הציבור או לחבל בדרך אחרת בתפקוד
התקין של הארגון".
)ראה ער"מ  1351/95ליאון פינקלשטיין נ' התובע בבית הדין המקומי למשמעת של
עובדי עיריית ירושלים ,פ"ד מט) ;578 ,573 (5עש"מ  3849/03מיכל אלבז נ' נציבות
שירות המדינה ,פ"ד נח) ;880 (2בג"צ  7074/93סויסא נ' היועץ המשפטי לממשלה
ואח' ,פ"ד מח).(779 ,749 (2
לענין אישום שני
על פי עדותו של עד התביעה לוגסי ,ביום  30.3נעדר ממשמרתו באולם הנוסעים .העד
דיווח על האירוע במוצג ת.13/
הנאשם הגיש לבית הדין את סידור העבודה באולם נוסעים  /ניצנה ,לשבוע – 1.4.00
-) 26.3.00מוצג נ ,(27/המאושר על ידי מר לוגסי ,לפיו הוא שובץ באולם הפלסטינאים ולא
באולם נוסעים ,בין השעות  07:00עד לשעה .16:00
מפי עד ההגנה יהודה חתומה רזיאל למד בית הדין כי" ,הנוכחות באולם נוסעים היא על
פי קריאה".
ראה גם מוצג נ – 26/פירוט הצבת העובדים במעבר רפיח.
לאור הראיות שבפנינו ,בית הדין מזכה את הנאשם מאישום זה.
לענין אישום שלישי
העד אברהם לוגסי העיד על זימונו של הנאשם לראיון אישי אצלו ביום  ,13.3.00מוצג
ת – 14/מכתב הזימון חרף זאת הנאשם לא התייצב כנדרש .הנאשם אישר בעדותו בפנינו
כי ,קיבל את הזימון ,אולם הוא חשש מתוצאות הפגישה לאחר ניסיונו בעבר ,שדבריו
סולפו ונרשמו בתיקו האישי ,דברים שמעולם לא נאמרו על ידו.
כלשונו:
"אני לא רציתי עוד תיק על הגב שלי".
)בפרוטוקול עמ'  ,132שורה .(37
על כן ,במכתבו מוצג נ 28/הוא מודיע למר לוגסי ,שאין בדעתו להיענות לבקשה ולהגיע
לפגישה ,לאחר שמר לוגסי סירב לתנאים שהציב הנאשם נוכחות עובד נוסף או אפשרות
להקליט את השיחה.
בית הדין קובע כי ,התנהגות של הנאשם מהווה הפרת חובת משמעת.
שירות המדינה הוא בעל מבנה אירגוני – מינהלי – הירארכי .והמשמעת היא מרכיב
יסודי ,בלעדיו אין קיום לשירות .על כן ,חובה על העובדים לקיים את הוראות הממונים
עליהם .במקרה דנן ,הנאשם לא יכל היה לפטור עצמו מלהתייצב לפגישה עם הממונה
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למרות חששותיו .במקרה שכזה לעובד שמורה הזכות ונפתחות הדרכים המקובלות
להעלות את השגותיו.
באשר לזימונו של הנאשם לראיון אצל מר יום טוב זוהר ביום  ,23.3.00מר זוהר העיד
בבית הדין שהוצאה לנאשם הודעת זימון – מוצג ת 15/והוא "בטוח" שהנאשם קיבל את
הזימון.
העד הוסיף כי ,לפי מיטב זכרונו ,בירור שערך על היעדרותו של הנאשם העלה ,שהנאשם
טען שהיה חולה או שהנאשם דרש להיפגש רק באמצעות עורך דינו.
גירסת הנאשם הייתה כי ,לא קיבל הזמנה לראיון עם מר זוהר ורק לאחר שהוגשה
התובענה נגדו נודע לו על הזימון הנ"ל.
בית הדין התרשם מעדותו של מר זוהר ,ומעדיפה על פני גירסתו של הנאשם .עדותו של
העד זוהר בבית הדין הייתה אמינה ולא מצאנו שהיא נבעה מטעמים שאינם ממין העניין.
בית הדין מרשיע את הנאשם בסעיף אישום זה.
עבירות לפי סעיף  (2) ,(1)17ו (3)-לחוק.
לעניין אישום רביעי
העד לוגסי במכתבו מיום  – 30.3.00מוצג ת ,16/מציין כי ,הבהיר לנאשם שעליו להגיע
לעבודה בבגדי ייצוג :חולצה לבנה ומכנסיים שחורים .בתאריכים  29.3.00ו30.3.00-
הנאשם הופיע במקום עבודתו במסוף ללא בגדי ייצוג.
הנאשם העיד על חובת לבישת בגדי ייצוג ,בתקופה הנדונה:
"חולצה מכופתרת בכל צבע שהיא ,רק לא בהיר".
)בפרוטוקול עמ'  ,110שורות .(45 – 43
הנאשם טען כי ,בתאריכים הנ"ל לבש חולצה מכופתרת ,לא העירו לו או למי מהעובדים
בעניין.
עד התביעה אברהם אוזנה העיד כי ,גישת ההנהלה לא הייתה מחמירה בלבוש בגד אחיד
ולא נקטו בצעדי ענישה "הייתה דרישה ללבוש חולצה לבנה".
)בפרוטוקול עמ'  ,94שורות .(4 – 3
עד ההגנה יהודה חתומה רזיאל העיד כי ,מעולם לא אכפו את חובת בגדי הייצוג ,מלבד
ביקורים שעליהם קיבלו העובדים הודעה מראש .לא זו אף זו ,העובדים קיבלו תקציב
לרכישת בגדי עבודה אך ,איפשרו להם לרכוש בסכום זה אפילו בגדי ילדים.
עד ההגנה צביקה מעוז העיד בבית הדין כי ,לא הייתה חובה במסוף רפיח או ניצנה ללבוש
בגדי ייצוג .הוא עצמו לא הגיע לעבודה בבגדי ייצוג ולא ננקטו נגדו כל אמצעי משמעת.
בית הדין ,מתוך מכלול העדויות והראיות שהובאו בפניו אינו יכול לקבוע דבר וחצי דבר
לגבי החובה המוטלת על העובדים במסוף רפיח – ניצנה ,להגיע לעבודה בבגדי ייצוג.
התביעה לא הגישה כל מסמך מטעם הנהלת המכס בדבר חובת בגדים ייצוגיים ,צבעם
וגיזרתם ,בתקופה האמורה.
מתוך עדויות העובדים ,הנהלת המכס לא אכפה הוראה שכזו .מה גם ,לא ברור מה צבעה
של החולצה )לבן ,צבע כהה או כל צבע לפי בחירת העובד( ומה צורתה של החולצה –
מכופתרת אם לאו.
בנסיבות אלו ,לא נותר לבית הדין אלא ,לזכות את הנאשם מהאישום.
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לענין אישום חמישי
עד התביעה לוגסי טען בעדותו כי ,הנאשם עבד בניגוד לאיסור המוטל עליו שלא לעבוד
במשמרות לילה ובשבתות.
מתוך מוצג ת17/א–.ה .סידורי עבודה באולם נוסעים לחודשים
אפריל-אוגוסט  ,2000הנאשם מוצב לעבודה במשמרות לילה ובשבתות .על גבי הדפים
נרשם "מעודכן" בכתב ידו של מר אברהם לוגסי.
על כך הגיב העד לוגסי בחקירתו ציין ,שלמרות ההוראה שניתנה לנאשם שיעבוד רק
במשמרות בוקר ,האחראי על סידור העבודה "לא עשה בחלק מהזמן מה שביקשתי",
וכן ,אישר כי "יכול להיות טעות שאחראי סידור עבודה שיבץ את הנאשם בשישי
שבת".
)בפרוטוקול עמ'  ,48שורות .(15 - 12
גם הנאשם הגיש לבית הדין סידורי עבודה באולם נוסעים לחודשים
אפריל-יולי ) 2000מוצג נ – 31/נ 34/ומוצג נ = 17/ת ,(17/כאשר בין סידורי העבודה
שהציגה התביעה וסידורי העבודה שהציג הנאשם בשבועות מסוימות ישנו שוני ,בחלקם
של המסמכים הן של התביעה והן של ההגנה נרשם "מעודכן" ,כך ,שלגירסת התביעה
שלא אומתה ,כי מסמכי ההגנה הינם תכנון גרידא של סידור העבודה ,אין על מה לסמוך.
בעקבות אי הבהירות בין המסמכים שהוגשו על סידורי העבודה ,התביעה נדרשה לבדוק
את הסוגיה ,ברם תוצאות הבדיקה לא הובאו לידיעת בית הדין.
הנאשם הוכיח בפנינו אחת לאחת ,שבכל המועדים המצויינים בכתב התובענה התייצב
לעבודה ,על פי סידור עבודה שאושר .
בית הדין קובע כי ,התביעה לא הצליחה להרים את נטל ההוכחה המוטל עליה ,ובית הדין
מזכה את הנאשם מאישום זה.
לענין אישום שישי
על פי כתב התובענה ביום  17.3.00הנאשם נתבקש על ידי הממונה לוגסי לתת לו את
מפתחות הרכב הממשלתי מסוג מזדה ,הנאשם סירב ונתן לממונה דיווח כוזב כאילו
המפתחות מצויות על הקולר בחדר הבודקים שבמסוף.
עד התביעה לוגסי העיד כי ,רשם מכתב תלונה על הנאשם – מוצג ת ,20/לפיו ביקש
מהנאשם את המפתחות לרכב ,הוא השיב לו שהמפתחות במקומם על הקולר המיועד
לכך ,אך הממונה לוגסי לא מצא את המפתחות.
לוגסי בהגינותו בבית הדין הוסיף כי ,מאחר והנאשם השתמש ברכב באותו יום הוא הסיק
שהמפתחות אצלו.
גירסת הנאשם הייתה שכלל לא היה בעבודה ביום הקודם לאירוע ולכן המפתחות לא
נמצאו אצלו ,אלא במקומם הרגיל על קולר המיועד לכך.
זאת ועוד ,לא הובאה בפני בית הדין כל ראיה ושביב ראיה כי ,הנאשם נהג ברכב
הממשלתי באותו יום.
הנאשם הצליח לעורר בנו ספק סביר לענין החזקת המפתחות אצלו ובמכלול הראיות
שבפנינו ,בית הדין נותן אמון בגירסתו של הנאשם ומזכה אותו מאישום זה.
לענין אישום שמיני
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על פי כתב התובענה הנאשם זומן כדין על ידי לשכת הבריאות המחוזית תל אביב להופיע
בפני ועדה רפואית ,שנקבעה לו ליום  13.6.99 ,5.1.99ו ,19.7.99-אך לא התייצב בפני
הוועדה ואף סירב לעשות כן.
 −לגבי זימון לועדה ליום  – 5.1.99אין מחלוקת בין הצדדים שהנאשם קיבל את הזימון
לוועדה רפואית באותו יום.
הנאשם לא התייצב כאמור ולא נתן הסברים לכך.
)עדותו של מר עזרא גולן ,עדותה של גב' כוכבה שילו ומוצג ת.(30/
הנאשם טען בפנינו כי ,ביום המדובר שובץ לעבודה )מוצג נ – 41/סידור עבודה( ,כך שלא
התאפשר לו להופיע בפני הוועדה ,אם היה רוצה.
מכל מקום ,הנאשם העיד כי ,לא ידע את סיבת זימונו לוועדה הרפואית .עוד ביום
 20.12.98הודיע ב"כ של הנאשם למר עזרא גולן כי ,כל עוד לא יתקבלו פרטים על הסיבה
להזמנתו לבדיקה רפואית ,הנאשם לא יופיע בפני הוועדה )מוצג נ.(40/
לעניין תהליך הפנייה לוועדה רפואית ,נקבע בפיסקה  33.241לתקשי"ר ,לאמור:
")א( נראה לממונה או למנהל היחידה כי יעילותו של עובד בעבודה נפגמה
כתוצאה ממצב בריאותו או כתוצאה מהיעדרויות מרובות או ממושכות לרגל
מחלה ,חייב הוא להסב לכך את תשומת לב האחראי .האחראי יפנה אל לשכת
הבריאות המחוזית ,בצירוף פירוט הנסיבות ,לשם קביעת כושרו הבריאותי של
העובד להמשיך בעבודתו הנוכחית או בשירות; מנהל היחידה יודיע אישית
ובמכתב שיימסר לידיו של העובד על פי החלטתו לפנות אל לשכת הבריאות כדי
לבדוק את מצב בריאותו"...
לבית הדין לא הוגשה ראיה כי ,המשרד פעל בהתאם להוראת התקשי"ר והודיע לנאשם
אישית ובכתב ,על החלטתו לפנות אל לשכת הבריאות ,על מנת ,לבדוק את מצבו
הבריאותי .זאת כדי ,שיהיה סיפק בידי העובד להכין עצמו לקראת זימונו לוועדה
רפואית.
כמו כן ,הנאשם פעל בהתאם לחוות דעת משפטית שניתנה לו .בעוד המשרד כלל לא מצא
לנכון להשיב על מכתב פנייתו של ב"כ הנאשם .עד התביעה גולן בעדותו בבית הדין נדרש
להסביר את התנהלות המשרד והוא השיב" :מה אני יכול לעשות".
)בפרוטוקול עמ'  79שורות .(4-1
בית הדין סבור ,שהמשרד פעל בחוסר הגינות שעה ,שלא הודיע לנאשם את הסיבות
לפנייתו ללשכת הבריאות ומנע ממנו עיון בתיקו האישי.
כיום ,עם התקבל חוק חופש המידע ,התשנ"ח –  ,1998שתכליתו היא להנהיג שקיפות
באשר לפעולת הרשויות הציבוריות .זכות הפרט לקבל מידע במיוחד הנוגע לו אישית הינה
מעקרונות היסוד .בבג"צ  142/70שפירא נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין )פ"ד
כה) ,(331 ,323 (1בית המשפט העליון פסק:
"הכלל הוא שמסמכים שנתקבלו בידי הרשות תוך כדי שימוש בסמכות שהוענקה
לה על-פי דין ,צריכים להיות גלויים ופתוחים לפני הצד הנוגע בדבר; ואין הרשות
נשמעת לאמור שמשנכנס המסמך לתיקיה ,שוב אין הצד הנוגע בדבר רשאי עוד
לראותו".
וכן ,בע"א  6926/93מספנות ישראל בע"מ נ' חברת החשמל בע"מ )פ"ד מח):(794 ,749 (3
"הנה הינה היא הדוקטרינה :מסמכי רשות הציבור פתוחים הם ,כעיקרון ,לפני
הנוגע בדבר; וסירוב כי יישמע מפי רשות ,לאפשר לאותו נוגע בדבר לעיין במסמכים
– הן על דרך הכלל והן על דרך הפרט – הנטל הוא על הרשות לייסד סירובה".
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פרופ' זאב סגל בספרו – הזכות לדעת באור חוק חופש המידע ,ההוצאה לאור של לשכת
עורכי הדין ,תש"ס –  ,2000בעמ'  128מצדד בטעמים לזכות הנדונה:
"הטעמים התומכים בזכות העיון הפרטית מצדיקים לאפשר ל"נוגע בדבר" לעיין
בחומר שבידי הרשות הציבורית כבר בשלב ההשגה בפני הרשות .הדבר עשוי למנוע,
לא אחת ,את הצורך להתדיין בפני בית המשפט .באותה רוח מתבקשת הענקת את
זכות העיון גם במקום שמדובר במתן זכות לשימוע בפני רשות ,בטרם קבלת החלטה
מינהלית ,בעניין הגשת כתב אישום".
רוח הדברים יפה אף לענייננו.
בנסיבות אלה ,בית הדין מזכה את הנאשם מהאישום על אי התייצבות בפני הוועדה
הרפואית ,ביום .5.1.99
 −לגבי זימונו של הנאשם לוועדה רפואית ביום  – 13.6.99הנאשם הציג בפני בית הדין את
מכתב הזמנה מוצג נ ,42/ממנו עולה כי ,הוא הועבר לנאשם ביום  13.6.99יום זימונו
לוועדה ,כאמור.
בית הדין מקבל את גירסת הנאשם ,שלא היתה בידו שום אפשרות להגיע לוועדה בדוחק
הזמן הנתון.
בית הדין מזכה ,איפוא ,את הנאשם מאישום זה.
 −לגבי זימונו של הנאשם לוועדה רפואית ביום  – 19.8.99מתוך הראיות והעדויות שהוצגו
בבית הדין עולה כי ,הנאשם לא התעלם מזימונו לוועדה .בתאריך  14.7.99הוא ביקש דחיה
של כחודש ימים ,כדי שיוכל לברר את הסיבות לזימונו לוועדה גבס )מוצג נ.(43/
בתאריך  15.7.99השיב לו מר עזרא גולן ,כי עליו להתייצב בפני הוועדה בתאריך האמור
וכי "אין לקשור בין הוועדה הרפואית לבקשתך לעיון במסמכים או בתיקך האישי"
)מוצג ת.(36/
בתאריך  ,21.7.99נענה מר גולן לבקשתו של הנאשם מיום  ,14.7.99ואיפשר לו לעיין
ולצלם מסמכים מתיקו האישי )מוצג נ.(44/
ובתאריך  ,5.8.99לראשונה משיב מר עזרא גולן לעו"ד עמי שחף המייצג את הנאשם ,את
הסיבות שגררו את המשרד לפנות אל לשכת הבריאות ,על מנת ,לקבוע את כושרו
הבריאותי של העובד ואת המשך העסקתו בשירות )מוצג ת40/א.(.
ביום  29.12.99הנאשם התייצב בפני הוועדה הרפואית ונמצא כשיר לעבודה באגף המכס
)מוצג נ.(45/
לאור התנהלות המשרד כפי שהובאה לעיל ,הפגיעה בזכויות היסוד של הנאשם וביכולתו
להגיע לוועדה רפואית מצוייד כראוי ,בית הדין מזכה את הנאשם מהאישום המיוחס לו.
לענין אישום תשיעי
לענין זימונו של הנאשם לחקירה אצל מר טיבי יורם ואבי חדד.
בתאריך  24.7.00זומן הנאשם לחקירה ולא התייצב .מוצג ת – 3/הזמנה לחקירה ביום
 .24.7.00הנאשם לא הכחיש שקיבל את ההזמנה אך ,הודיע למר חדד ,שכבר נחקר ביום
 11.7.00ע"י מר עמיר קרון ,קב"ט המכס המחוזי ומסר לו עדות מפורטת.
הנאשם טען ,שתלונות שהגיש נגד הממונים עליו לא נחקרו והוא מרגיש נרדף על ידי
המערכת ,ואיבד את אמונו בה.
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 −בתאריך  26.7.00הנאשם קיבל הזמנה לחקירה ,לא התייצב ומסר שהוא אינו חש בטוב.
לגירסת הנאשם הגיש אישור מחלה .העד יורם טיבי ערך בירור ובאותו יום הנאשם הופיע
לעבודה חרף ,הודעתו על מצב בריאותו.
לגישת העד טיבי "ברור לי לחלוטין שיש כאן התחמקות מחקירה".
)בפרוטוקול עמ'  ,35שורות .(39-35
 −בתאריך  27.7.00לא הגיע הנאשם לחקירה ,מר טיבי התקשר אליו על פי עדותו הנאשם
הוא שהה במרפאה באותו מועד.
 −בתאריך  30.7.00הנאשם מודיע למר טיבי במכתבו – מוצג נ ,47/שהוא מסרב להיחקר
אצלו מחמת העובדה ש"גזר הדין כבר נחתם מראש".
 −בתאריך  31.7.00זומן הנאשם לחקירה ,ושוב לא התייצב ,בעודו מודיע למר טיבי כי "לא
יגיע לחקירה ושהוא מצפה להנחיות מהנציבות".
הנאשם טען שהוזמן לחקירה בו ביום ואישר את בואו לחקירה למחרת היום ואכן ביום
 1.8.00התייצב לחקירה.
בית הדין קובע כי ,היה על הנאשם להתייצב לחקירות ,הסברי הנאשם לאי הופעתו אינם
משכנעים את בית הדין ,אליבא דנאשם שהוא עצמו העיד כי ,סירב להיחקר משום ,שאינו
נותן אמון בחוקרים ,שהם חלק מן המערכת המתנכלת לו.
יהיו נימוקי הנאשם אשר יהיו ,חובה היה עליו להופיע לחקירות אליהן הוזמן .כאשר,
בסופו של דבר הנאשם התייצב לחקירה ושמר על זכות השתיקה ,בעת חקירתו.
בכך ,הפר הנאשם את משמעת שירות המדינה ,הפר את הוראת פיסקה  45.245לתקשי"ר
)כנוסחה אז( והתנהג התנהגות שאינה הולמת עובד מדינה ,עבירות לפי סעיף  (2) ,(1)17ו-
) (3לחוק.
 −באשר לטענה של הגנה מן הצדק –
הסניגור המלומד טען לתחולת הדוקטרינה של הגנה מן הצדק משום ,שההליכים נמשכו זמן
רב והנאשם כבר נענש בכך ,שהועבר מתפקידו ונגרמו לו נזקים כלכליים.
בית הדין התייחס בהחלטתו מיום כ"ז באייר התשס"ג –  28.5.03לטענת ההגנה ודחה אותה.
נימוקים אלה עומדים בעינם ובית הדין חוזר ודוחה את טענת ההגנה "להגנה מן הצדק".
 .8דעת מיעוט
מקורה העיקרי של התובענה ,הוא מינויו הפסול של מר אברהם לוגסי ,כממונה על המעברים
ברפיח וניצנה.
העובדים בחרו בנאשם להנהיג את המאבק נגד המינוי ,שהפך בסופו של דבר ל"מלחמה" של
הנהלת המכס נגד הנאשם.
בתיק שלפנינו נראה ,שהנהלת המכס החליטה לעשות הכל כדי ,להביא לפיטוריו של הנאשם.
מנגד ,הנאשם איבד אמון במערכת וראה בה "אויב" שמנסה לפגוע בו בכל דרך אפשרית.
גירסת הנאשם היתה אמינה לאורך כל עדותו בפני בית הדין.
אני מצטרף לדעת חברי להרכב אך מזכה את הנאשם אף משאר האישומים.
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באישום הראשון ,הנאשם טוען כי ,בהתאם להוראות ,אין להעביר תרופות ללא נציגות משרד
הבריאות .מעבר תרופות ללא פיקוח של משרד הבריאות עלול לגרום לאסון .הנאשם פעל
מתוך אחריות מירבית בכך ,שסירב לבצע הוראות בניגוד לנהלים .על כך יש לזכותו.
באישום השלישי ,לגבי הראיון עם מר לוגסי ,הנאשם ביקש שהראיון יוקלט ,או לחלופין
שאחד מחבריו ישתתף עימו בראיון .בקשתו של הנאשם נראית לי סבירה ,נוכח יחסי
החשדנות בין שניהם ,האוירה הקשה ורצונה של המערכת כולה לעשות הכל כדי להיפטר
ממנו .באשר לזימונו של הנאשם אל מר זוהר יום-טוב ,טוען הנאשם כי לא קיבל את ההזמנה.
במקרה זה ,עומדת לפנינו ,גירסה מול גירסה .לפחות מחמת הספק לא ניתן להאשים את
הנאשם על בסיס זה .לכן ,יש לזכות את הנאשם מאישום זה.
באישום התשיעי ,מואשם הנאשם כי ,סירב להתייצב לחקירות בפני הקב"טים של המכס .יש
לציין כי ,ב 11.7.00 -התייצב הנאשם לחקירה ,ולאחר דין ודברים בינו לבין החוקרים הוא
התייצב בסופו של דבר לחקירה גם ב.1.8.00-
בין שתי החקירות הנ"ל לא התייצב הנאשם פעמיים לחקירות אליהן זומן ודרש להיחקר על
ידי גוף חיצוני" .לא אתן שאתם תחליטו דברים מראש שלכם זה לא משנה אם אני צודק או
לא .גזר הדין כבר נחתם מראש" .כותב הנאשם במכתבו מיום  30.7.00למר טיבי .לדעתי ,לא
ניתן להתעלם מנימוקיו הסבירים של הנאשם ועל כן יש לזכותו גם מאישום זה.
זאת ועוד ,בית הדין חייב להגן ולתמוך בעובדים המתריעים על שחיתויות ,מינויים לא
חוקיים ,קידום עובדים שלא כדין וכו' .במידה ולא נעניק גיבוי לעובדים היוצאים באומץ נגד
מחדלי המערכת ,נאותת לשאר העובדים שיש לשחק "ראש קטן" ולא להתריע על עוולות.
 .9סוף דבר
לנוכח הממצאים והמסקנות לעיל ,בית הדין הגיע לכלל מסקנה כי ,קיים יסוד בדין המצדיק
את הרשעתו של הנאשם בעבירות ,כפי שיפורטו להלן:
אישום ראשון – בית הדין מרשיע את הנאשם בעבירות לפי סעיף  (2) ,(1)17ו (3)-לחוק.
אישום שני – בית הדין מזכה את הנאשם מאישום זה.
אישום שלישי – בית הדין מרשיע את הנאשם בעבירות לפי סעיף  (2) ,(1)17ו (3)-לחוק.
אישום רביעי – בית הדין מזכה את הנאשם מאישום זה.
אישום חמישי – בית הדין מזכה את הנאשם מאישום זה.
אישום שישי – בית הדין מזכה את הנאשם מאישום זה.
אישום שמיני – בית הדין מזכה את הנאשם מאישום זה.
אישום תשיעי – בית הדין מרשיע את הנאשם בעבירות לפי סעיף  (2) ,(1)17ו (3)-לחוק.
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 .10ראיות וטיעונים לאמצעי המשמעת
המועד לשמיעת ראיות וטיעונים לאמצעי המשמעת לגבי המעשים והעבירות שבהם הורשע
הנאשם נקבע ליום כ"ו בתשרי התשס"ח –  ,8.10.2007בשעה .10:00
ניתן ביום י"ב באלול התשס"ז –  ,26.8.2007שלא בנוכחות הצדדים ,להם תועבר הכרעת הדין
באחת מדרכי המסירה המקובלות.

)(-
_______________
ניצה אדן ביוביץ
מ"מ אב בית הדין
יו"ר

)(-
________________
אלי אשל

)(-
________________
מייק לוין

חבר בית הדין

חבר בית הדין
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י"ב בכסלו התשס"ח
 22בנובמבר 2007
בד2007-1510 .
בד"מ 109/01
בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
בפני :

עו"ד ניצה אדן-ביוביץ ,מ"מ אב בית דין
מר אלי אשל
מר מייק לוין

התובעת:

עו"ד ג'פרי ונדל

-

יו"ר
חבר
חבר

הנאשם:
ב"כ הנאשם:

עו"ד קטי ברנגולס
עו"ד אלכס ספינרד

נציג המשרד:

גב' כוכבה שילו
גזר – דין

ההליך
 . 1בתאריך י"ב באלול התשס"ז –  26.8.07בית הדין בהכרעת דין מפורטת הרשיע את הנאשם,
שהועסק בתקופה הרלבנטית לכתב התובענה ,כראש מדור בדיקות במעבר הגבול ניצנה ,באגף
המכס ומע"מ ,בשלושה אישומים בעבירות לפי סעיף  (2) ,(1)17ו (3)-לחוק שירות המדינה
)משמעת( ,התשכ"ג – ) 1963להלן – החוק( .כן ,בית הדין זיכה את הנאשם מששה אישומים
ועוד מספר אישומים ומחקו בהחלטת בית הדין לטענה "אין להשיב לאשמה" )החלטה מיום
.(14.12.04
זאת על פי הפירוט הבא:
אישום ראשון
בתקופה שבין מרץ  2000לחודש יולי  ,2000הנאשם גרם לשיבוש במהלכי מערך העבודה במסוף,
כלהלן:
ביום  ,30.3.00במהלך העבודה השוטפת במסוף ,התבקש הנאשם על ידי הממונה עליו ,מר אברהם
לוגסי ,כי יתן סיוע במחלקת המטענים .הנאשם סירב לבקשת הממונה עליו ,ובכך גרם להפסקת
העבודה במחלקת המטענים.
ביום  ,7.7.00בעת ביצוע בדיקות ביטחוניות לטובין אשר הועברו לרשות הפלשתינאית דרך המסוף,
הנאשם גרם לשיבוש חמור במהלך העבודה התקין במסוף .בכך ,שנטל את מפתחות משרד
המטענים ומפתחות המשקף ולא איפשר פתיחתם ובתוך כך מנע מן העובדים אשר נכחו במקום
מלבצע את הבדיקות הדרושות ,וגרם עקב כך ,לעיכוב במשלוחי תרופות לתחומי הרשות
הפלשתינאית.
ניסיונות הממונה על הנאשם ,מר אברהם לוגסי ,להניעו מלשבש את מהלך העבודה התקין במסוף
עלו בתוהו .הנאשם לעג לממונה עליו וניתק את הטלפון בפניו בעת שהאחרון ניסה לשוחח עימו.
כתוצאה ממעשהו זה של הנאשם שובשה העבודה במסוף למשך כ 4-שעות.

309

בית הדין הרשיע את הנאשם בכך ,שפגע במשמעת שירות המדינה ,לא קיים את המוטל עליו כעובד
מדינה ,התנהג התנהגות באופן שאינו הולם את תפקידו כעובד מדינה ,התנהג באופן העלול לפגוע
בתדמיתו ובשמו הטוב של שירות המדינה ,הפר את הוראות פיסקאות ,42.213 ,42.212 ,42.211
 42.224 ,42.222 ,42.221לתקש"יר ,והוראות  4.01 ,2.09 ,2.02 ,2.01 ,1.02לכללי האתיקה לעובדי
מדינה.
אישום שני
ביום  30.3.00הנאשם שובץ לעבודה באולם היוצאים .בשעה  13:30נמצא משרד אולם היוצאים
פתוח לרווחה ,כשהוא אינו מאוייש על ידי הנאשם ,אשר לא נכח במשמרתו.
בית הדין זיכה את הנאשם מהאישום.
אישום שלישי
בחודש מרץ  2000הנאשם זומן פעמיים לראיון אישי ,אך לא התייצב אליו.
ביום  13.3.00זומן הנאשם לראיון אישי אצל הממונה עליו ,מר לוגסי אברהם ,אך לא התייצב
כנדרש ואף סירב לזימון.
ביום  14.3.00זומן הנאשם לראיון אישי אצל גובה מכס מעברים ,מר יום טוב זוהר ,אך לא התייצב
כנדרש לראיון ,אשר אמור היה להיערך ביום .23.3.00
בית הדין הרשיע את הנאשם בכך ,שלא קיים את המוטל עליו כעובד מדינה ,התנהג באופן שאינו
הולם את תפקידו כעובד מדינה ,הפר את הוראות פיסקאות 42.224 ,42.221 ,42.212 ,42.211
לתקש"יר ,והוראות  2.02 ,2.01 ,1.02לכללי האתיקה לעובדי מדינה.
אישום רביעי
בימים  29.3.00ו 30.3.00-הופיע הנאשם במקום עבודתו במסוף ללא בגדי ייצוג ,זאת על אף
שנתבקש על ידי הממונה עליו לעשות כן.
בית הדין זיכה את הנאשם מאישום זה.
אישום חמישי
בין החודשים אפריל  2000לחודש דצמבר  ,2000בתאריכים שפורטו בכתב התובענה הנאשם נהג
שלא על פי סידור העבודה ובניגוד להנחיות הממונה עליו בנוגע לשעות עבודתו ,כל זאת ללא קבלת
אישור כלשהו מאת הממונה או מי מטעמו.
בית הדין זיכה את הנאשם מהאישום.
אישום שישי
ביום  ,17.3.00עת שנתבקש הנאשם ע"י הממונה עליו לתת לו את מפתחות הרכב הממשלתי מסוג
מזדה ,אשר היו בחזקת הנאשם ,סירב האחרון להפקיד בידיו של הממונה את המפתחות הנ"ל ,וכן
נתן לממונה דיווח כוזב כאילו המפתחות מצויות על הקולר בחדר הבודקים שבמסוף.
בשל סירוב הנאשם לתת לממונה עליו את מפתחות רכב המזדה ,הממונה נאלץ לנסוע ברכב
חלופי.
בית הדין זיכה את הנאשם מהאישום הזה.
אישום שביעי
בוטל.
אישום שמיני
בתקופה שבין ינואר  1999לחודש יוני  ,1999הנאשם לא הופיע בפני ועדות רפואיות שנקבעו לו.
הנאשם זומן כדין על ידי לשכת הבריאות המחוזית ת"א להופיע בפני ועדה רפואית שנקבעה
לימים  13.6.99 ,5.1.99ו 19.7.99-אך לא התייצב בפני ועדה זו ואף סירב לעשות כן.
בית הדין זיכה את הנאשם מהאישום.
אישום תשיעי
בחודש יולי  ,2000הנאשם סירב להיחקר ,ולא התייצב לחקירות אליהן זומן כדין.
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הנאשם זומן כדין על ידי קב"ט מחוז דרום להופיע לחקירה אשר נקבעה ליום  ,24.7.00אך לא
התייצב כפי שנדרש ואף סירב לעשות כן.
הנאשם זומן כדין על ידי קב"ט מחוז דרום להופיע לחקירה אשר נקבעה ליום  ,26.7.00אך לא
התייצב כפי שנדרש ואף סירב לעשות כן.
ביום  27.7.00שוחח מנב"ט מכס ומע"מ ,מר טיבי יורם ,עם הנאשם באמצעות הטלפון וזימנו
לחקירה .הנאשם סירב לזימון ולא התייצב להיחקר.
ביום  30.7.00קב"ט המכס ומע"מ ,מר אבי חדד ,התקשר אל הטלפון הנייד שברשות הנאשם.
הנאשם השיב לשיחה ,ומשהזדהה הקב"ט בשמו והזכיר את עניין החקירה ,הנאשם ניתק את
הטלפון.
ביום  ,30.7.00הנאשם התקשר אל מזכירתו של מנב"ט המכס ומע"מ ,הגב' שרית ליברהבר ,והודיע
לה כי לא יתייצב לחקירה.
ביום  31.7.00הנאשם הודיע למנב"ט המכס ומע"מ ,מר טיבי יורם ,כי לא יתייצב לחקירה.
בית הדין הרשיע את הנאשם בכך ,שפגע במשמעת שירות המדינה ,לא קיים את המוטל עליו כעובד
מדינה ,התנהג באופן שאינו הולם את תפקידו כעובד מדינה ,הפר את הוראות פיסקאות ,42.211
 42.245 ,42.212לתקשי"ר ,והוראות  2.01 ,1.02לכללי האתיקה לעובדי מדינה.
ראיות לאמצעי המשמעת
 . 2מטעם ההגנה העידו עדי האופי הבאים:
מר יהודה רזיאל )חתומה(  -העד היה ממונה על הנאשם בתחילת שנות ה .90-חוות דעתו על
הנאשם היתה טובה מאוד ,מדובר בעובד מסור ומקצועי ,שזכה אף בפרס "עובד מצטיין"
בשנת .1992
העד סבור ,שהיות הנאשם יו"ר ועד העובדים היה לו לרועץ ,כאשר נלחם על זכויות העובדים
מול הנהלת המכס.
גב' ענת שרה – ראש מדור גביה ואכיפה ,מכס אשדוד.
העדה מכירה את הנאשם זה כחמש שנים ,מאז הועבר ליחידה בה היא עובדת .היא העידה כי,
הנאשם עושה עבודתו נאמנה ומסביר פנים לקהל הפונים.

 . 3טיעונים לאמצעי המשמעת
עמדת התביעה
התביעה עותרת לאמצעי המשמעת של :נזיפה חמורה ,הפקעת משכורת קובעת אחת ,שתנוכה
ב 10-תשלומים שווים ורצופים והקפאת דרגה אחת לשנה.
התובע המלומד הבהיר לבית הדין כי ,התביעה הביאה בחשבון את התמשכות ההליכים וכן
כי ,הנאשם הועבר כבר באוגוסט  2001לתפקיד אחר ,במע"מ אשדוד.
גישת המשרד
מפי נציגת המשרד שמענו ,שהנאשם הגיש תביעת נזיקין על נזקי גוף אשר נגרמו לו כתוצאה
מעבודתו במעבר ניצנה ובהמשך להחלטת הוועדה הרפואית אשר קבעה כי ,הוא אינו יכול
לעבוד בשמש .עוד שמענו שלנאשם רקע בעייתי וחוות דעת בינוניות .המשרד מצטרף לאמצעי
המשמעת להם עתרה התביעה ומבקשת להשאיר את העובד בתפקידו במע"מ אשדוד.
טיעוני ההגנה
בראשית דבריה הסנגורית המלומדת ציינה כי ,העברה מתפקיד הינו אמצעי משמעת חמור
שנגזר במקרים קיצוניים ואין הוא הולם למקרה שלפנינו.
לגבי הרקע הבעייתי של הנאשם ציינה ההגנה ,שהדבר לא הוכח בפני בית הדין .הנאשם נפגע
מהפן הכלכלי כאשר הועבר תפקיד ומשכורתו הופחתה בכמחצית ,אי לכך ,פגיעה כלכלית
נוספת תהווה מעמסה כבדה עבור הנאשם.
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דרגתו של הנאשם מוקפאת כבר עשר שנים ,לכן אין סיבה להקפיא לתקופה נוספת את דרגתו.
הנאשם זוכה מרוב האישומים כנגדו ,לשם ניהול ההליך נאלץ להוציא כספים רבים.
הסניגוריה סבורה ,שאין מניעה להחזיר את הנאשם לתפקידו הקודם ,בו כמעט ולא היה חשוף
לשמש.
דבר הנאשם
הנאשם סיפר על העבודה שביצע ועל השיטות הייחודיות שהמציא למען ייעול העבודה.
עוד הוסיף ,שכל פשעו הסתכם ,במאבק על זכויות העובדים ביחידה.
הנאשם ביקש לחזור לעבוד במעברים ולשוב ולקבל את ההטבות אותם איבד כאשר הועבר
מתפקידו ,ולעשות את העבודה בה הוא תרם למערכת .תפקידו כיום היא תפקיד זוטר ואינו
הולם את כישוריו.
כיום הנאשם נמצא בחובות גדולים ונאלץ למכור את ביתו.
לנאשם שני ילדים הזקוקים לטיפול רפואי יקר הנמנע מהם בשל מצבו הכספי.
החלטת בית הדין
 . 4בית הדין עיין בכובד ראש בטיעוני הצדדים ובממצאים ובמסקנות אליהם הגענו בהכרעת
הדין ,לצורך קבלת החלטה לגבי מידתם של אמצעי המשמעת ,שיוטלו על הנאשם .כמו כן,
נשקלו על ידנו השיקולים הבאים:
תכלית של אמצעי המשמעת
בית הדין בבואו להטיל אמצעי משמעת עליו לבחון אם באמצעי המשמעת יש כדי לשרת את
התכלית לשמה הם נועדו .כידוע ,התכלית העיקרית של אמצעי המשמעת היא למנוע פגיעה
משמעתית בתפקודו של שירות המדינה או בתדמיתו של השירות ,כדברי בית המשפט העליון:
"בדין המשמעתי – אמצעי המשמעת אמור לשמש אמצעי מניעה יותר מאשר אמצעי ענישה:
התכלית העיקרית של אמצעי המשמעת היא ,כאמור ,למנוע פגיעה משמעותית בתפקוד של
שירות המדינה ,או בתדמית שירות זה ,שכן תדמית ראויה היא תנאי הכרחי לפעילות תקינה
של השירות".
)עש"מ  5282/98מדינת ישראל נ' תמר כתב פ"ד נב) ;92 ,87 (5עש"מ  917/99מדינת ישראל נ'
עבדאללה חמזה פ"ד נג) ;77 (3עש"מ  57701/01פודלובסקי נ' נציבות שירות המדינה ,דינים
עליון ,כרך ס'.(562 ,
זאת ועוד ,תכליתם של אמצעי המשמעת בנוסף לפגיעה בכל נאשם ,היא להרתיע עובדי מדינה
אחרים מפני ביצוע עבירות משמעת הפוגעות בתדמיתו ובתפקודו של שירות המדינה.
)עש"מ  7113/02מדינת ישראל נ' שחר לוי ,פ"ד נז).(817 (3
על העבירות
בית הדין זיכה את הנאשם ממרבית האישומים המיוחסים לו בכתב התובענה.
בית הדין הרשיע את הנאשם בשלושה אישומים ,שעניינם אי קבלת הוראות הממונים ,סירוב
להתייצב לראיון אצל הממונים ואי הופעה לחקירות אליהן הוזמן כדין.
כבר נפסק בער"מ  11/82עירית תל אביב נ' רובין )פ"ד לו):(579 (3
"העובד בשירות כאמור נתון למרותם של הממונים עליו וחייב לקיים הוראותיהם.
המשמעת היא מרכיב יסודי בשירות הציבורי כאמור ,ובלעדיה לא ייכון השירות ולא יוכל
לקיים את המוטל עליו בהתאם לחוקים ,המגדירים חובותיה וסמכויותיה של הרשות
המקומית .עובר לקבלה לשירות מסורה בידי המועמד האפשרות לשקול מראש ,אם הוא
נכון לקבל על עצמו את העבודה אשר למען ביצועה הוא מגיש את מועמדותו.
אולם אחרי שנתקבל לשירות ,שומה עליו לקיים הוראות הממונים עליו ,לרבות ההוראות
בדבר אופי תפקידו ואופן ביצועו .במלים אחרות ,אחרי תחילת העבודה הופך העובד לחלק
מן המערכת בה נקבעים תפקידיו על-ידי המוסמכים לכך בתוך המסגרת ,אליה נתקבל".
זאת ועוד ,חובת הציות היא ממרכיבי המשמעת בשירות המדינה .פגיעה במשמעת יש בה כדי
לפגוע ביכולת השירות למלא אחר יעדיו.
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לענין זה יפים דברי בית המשפט בעש"מ  3/75אלפונסו דבוש נ' נציבות שירות המדינה )פ"ד
ל):(231 ,(1
"המשמעת נוהגת לא רק בגופים צבאיים ומעין צבאיים ,אלא גם בגופים אחרים ,בין
שהוקמו על-פי חיקוק ובין שקמו מתוך התארגנות מרצון ,אשר לאור יעדיהם וחובותיהם
מצריכים דרך ארגון הירארכית מיוחדת של הנמנים עליהם ,כולל הטלת חיובים וכלים
לאכיפתם .חובת הציות היא אמנם סימן-היכר מובהק של המשמעת אולם זו האחרונה
איננה מתמצית בכך; חובת הציות אינה אלא אחד מן הביטויים המוחשיים לרעיון שהוא
ממרכיבי היסוד של המשמעת ,היינו ,קבלת המרות; מרכיב יסודי אחר הוא החובה
לנהוג בדרך מוגדרת ולפעול בצוותא חדא ,לשם ביצוע הלכה למעשה של ייעודיה של
מסגרת נתונה עליה הוחלה משמעת ,מכאן שפגיעה במשמעת אינה לובשת דווקא לבוש
של המריית פיו של מי שמוסמך להורות; יכול שהפגיעה תתבטא בדרך אחרת של סיכול
פעולתה התקינה של המסגרת כולה ושל הכלים החיוניים להמשך הפעולה הנאות .לשון
אחרת ,משמעת אינה פועלת ואינה מופעלת בחלל ריק :יש כלים לקידומה ולהגשמתה
הלכה למעשה".
נסיבות אישיות
בית הדין אכן ,התרשם שכתוצאה מהעברתו של הנאשם לתפקיד אחר זוטר יותר ,הוא נפגע
כלכלית ונפשית.
בית הדין אינו יכול להתעלם בבואו לגזור את דינו של הנאשם מהתמשכות ההליכים בתיק זה
מטעמים אלה ואחרים.
בית הדין סבור ,שבחלוף פרק זמן כה רב מהמועד בו בוצעו עבירות המשמעת הגשמת תכלית
אמצעי המשמעת מוטלת בספק.
על כך נפסק בעש"מ  5/85מדינת ישראל נ' גון מגדלני )פ"ד לט):(334 (3
"המשמעת הנשכרת בדרך כלל מצעדים הננקטים תוך זמן קצר יחסית אחרי אירוע
עבירת המשמעת ,ועם חלוף הזמן מעבר למידה הראוייה ,הופכת התגובה המשמעתית
למעשה מיותר או ,לעיתים ,אף לבעלת תוצאות הפוכות מאלו אשר להן מקווים".
כך גם בעש"מ  3/88ארמנד אזוט נ' מדינת ישראל )פ"ד ):(186 (1
"תכליתו החקיקתית של הסעיף ,כפי שכבר בואר בפסיקתו של בית משפט זה ,היא
להצמיד ,ככל האפשר ,את התגובה המשמעתית למעשה הפסול ,מן הטעם ש'המשמעת
נשכרת בדרך כלל מצעדים ,הננקטים תוך זמן קצר יחסית אחרי אירוע עבירת המשמעת,
ועם חלוף הזמן מעבר למידה הראויה הופכת התגובה המשמעתית למעשה מיותר או,
לעתים ,אף לבעלת תוצאות הפוכות מאלו אשר להן מקווים'".
 . 5סוף דבר
לאחר שבית הדין שקל את קשת השיקולים כפי שנפרסו לעיל ,החליט בית הדין להשית על
הנאשם את אמצעי המשמעת הבאים:
א .נזיפה חמורה.
ב .הפקעת מחצית משכורת קובעת שתנוכה ב 12-תשלומים שווים ורצופים.
ג .הקפאת דרגתו של הנאשם לחצי שנה מיום גזר הדין.
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 . 6המלצה
בית הדין שוכנע ,שלא ניתן להחזיר את הנאשם לעבודתו במעברים בשל החלטת הוועדה
הרפואית המונעת זאת ממנו ,אולם אין להנציח את העברת הנאשם לתפקיד שאינו מתאים
לכישוריו וליכולותיו .בית הדין ממליץ להנהלת המכס לעשות כאל ידה ,על מנת ,למצוא
לנאשם משרה הולמת.
כמו כן ,בית הדין שמע במהלך הדיון בטיעונים לאמצעי המשמעת ,שניתן לשלם לנאשם חלק
מהתוספות להם היה זכאי בתפקידו הקודם .נכון תעשה הנהלת המכס אם תשקול מתן
תוספות אלה לנאשם.
זכות ערעור מסורה לצדדים על פי הוראת סעיף )43א( לחוק.
ניתן היום י"ב בכסלו התשס"ח –  ,23.11.07בהיעדר הצדדים ,להם תועבר ההחלטה באחת מדרכי
המסירה המקובלות.

)(-
_______________
עו"ד ניצה אדן-ביוביץ
מ"מ אב בית הדין
יו"ר

)(-
________________
אלי אשל

)(-
________________
מייק לוין

חבר בית הדין

חבר בית הדין
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 .17בד"מ  – 90/03הטרדה מינית מילולית

תמצית פסק הדין
במסגרת הסדר טיעון הרשיע בית הדין את הנאשם ,שהועסק בתקופה הרלבנטית לכתב התובענה,
כמנהל חטיבת החדשות ,בטלוויזיה הישראלית ,בעבירות לפי סעיף  (2)17ו (3)-לחוק המשמעת.
בכך ,שבאחד הערבים הזמין את המתלוננת ,אשר הייתה בראשית עבודתה במערכת ,להתלוות
אליו למלון בו הוא התארח .שם ,בחדרו התיישב לידה והעיר לה מספר הערות בעלות גוון מיני.
בגזר הדין בית הדין ציין ,על אף שמעשיו של הנאשם הינם במישור המילולי ,יש בהם מידה של
חומרה .עצם פרישתו של הנאשם מרשות השידור הותיר את בית הדין עם אמצעי משמעת
מוגבלים.
בית הדין כיבד את הסדר הטיעון ,נתן לו תוקף של פסק דין והטיל על הנאשם אמצעי משמעת של:
נזיפה והתחייבות מצד הנאשם ,שלא לשוב ולעבוד ברשות השידור לפרק זמן של חמש שנים.
ניתן ביום ט"ז בכסלו התשס"ח – .26.11.2007
ההרכב :עו"ד ניצה אדן-ביוביץ ,מ"מ אב בית הדין
מר עמוס גורן
עו"ד ירח שפיר
ב"כ הנציבות :עו"ד ג'מאל קדרי
ב"כ הנאשם :עו"ד אביגדור פלדמן
עו"ד תומר שדמי
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-

יו"ר
חבר בית הדין
חבר בית הדין

י"ז בכסלו התשס"ח
 27בנובמבר 2007
בד2007-1555 .
בד"מ 90/03
בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
בפני :

עו"ד ניצה אדן-ביוביץ – מ"מ אב בית דין
מר עמוס גורן
עו"ד ירח שפיר

התובע:

עו"ד ג'מאל קדרי

-

יו"ר
חבר
חבר

הנאשם:
ב"כ הנאשם:

עו"ד אביגדור פלדמן
עו"ד תומר שדמי

גזר – דין
ההליך
 . 1בתאריך ג' בכסלו התשס"ח –  13.11.07בית הדין הרשיע ,במסגרת הסדר טיעון את הנאשם,
ששימש בתקופה הרלבנטית לכתב התובענה המתוקן ,מנהל חטיבת החדשות בטלוויזיה
הישראלית ,בעבירות לפי סעיף  (2)17ו (3)-לחוק שירות המדינה )משמעת( ,התשכ"ג – 1963
)להלן – החוק(.
 . 2בכך ,שבמועד שאינו ידוע במדויק ,בין חודש מרץ לחודש יוני  2002או בסמוך לכך ,בשעות
הערב ,הנאשם הזמין את המתלוננת א.מ ,.שהייתה במהלך תקופת התמחותה במערכת
החדשות בטלוויזיה ,לצאת ולשתות עימו .המתלוננת נענתה להזמנתו של הנאשם וזאת
במטרה לדון עימו בענייניה המקצועיים.
הנאשם הציע למתלוננת לשבת עימו בלובי המלון בו הוא התארח באותה עת .כשהגיעו למלון
הציע הנאשם למתלוננת לעלות ולשבת עימו בחדרו נוכח העובדה ,שבלובי המלון שהו באותה
שעה מספר רב של אנשים ,ולאור כך שבחדרו מצויה פינת ישיבה המאפשרת להסב בנוחות.
זמן קצר לאחר הגיעם לחדר ולאחר שהמתלוננת החלה לדבר עם הנאשם על ענייניה
המקצועיים ,הנאשם קם מכיסאו ועבר לשבת על ספה עליה ישבה המתלוננת .הנאשם הניח
את ידו האחת על כתפה של המתלוננת ואמר לה" :את כל כך לחוצה כל היום ,את שקועה
בעבודה ,תירגעי קצת" .המתלוננת השיבה לנאשם כי זה אופי עבודתה .אז שלח הנאשם את
ידו השניה לכיוון ביטנה של המתלוננת ,ואמר לה ,תוך התייחסות לתוכן שיחת טלפון אותה
קיימה המתלוננת קודם לכן" :איך נקרא לחזה שלך לאחד קוב ולשני קוביקה?!" בתגובה
המתלוננת אמרה לנאשם" :מה אתה עושה?!" וקמה ממקומה תוך כדי שהיא מסיטה את ידו
מעליה ויוצאת מהחדר.
בהתנהגותו המתוארת לעיל ,ניצל הנאשם את מעמדו כלפי המתלוננת ,הטריד אותה מילולית
והתנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו.
טיעונים לכיבודו של הסדר הטיעון
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 . 3לאחר שניהלו הצדדים משפט הוכחות כמעט עד לסיומו הודיעו לבית הדין כי הגיעו להסדר
טיעון ,לפיו יוטלו על הנאשם אמצעי משמעת של:
א .נזיפה
ב .הנאשם מתחייב שלא לשוב לעבודה ברשות השידור ,למשך חמש שנים מיום מתן גזר
הדין.
עמדת התביעה
התובע המלומד ציין ,שמדובר בהליכים שנמשכים פרק זמן ממושך מאוד ,הנאשם מחוץ לשירות
המדינה לכן אמצעי המשמעת אותם ניתן להטיל עליו מצומצמים .כן ,חסך זמן שיפוטי יקר ונמנע
מהמתלוננת את החוויה הקשה לשוב ולהעיד בפני בית הדין )בהתאם להחלטת בית הדין מיום
.(3.9.07
התביעה מבקשת מבית הדין לכבד את הסדר הטיעון.
גישת המשרד
במכתבו אל בית הדין נציג רשות השידור מציין כי ,הנאשם הועסק ברשות השידור כ 30-שנה .הוא
נחשב למנהל ראוי ומקצועי .בתיקו האישי מכתבי הערכה רבים המעידים על תרומתו הרבה
לקידום נושא החדשות בטלוויזיה בתקופה של תחרות קשה.
לנאשם שתי עבירות משמעת בגינן נרשמו לו נזיפות :ביום  18.4.92ו ,16.7.01-בהתאמה :פרסום
מאמרים בעיתון בלא היתר וביצוע תרגום ועריכה עבור חבר שעסק בהכנת תשדירי שירות
לבחירות .ביום  13.7.04הנאשם התפטר מעבודתו ברשות השידור.
הנהלת רשות השידור מצטרפת להסדר הטיעון המוצג.
טיעוני ההגנה
הסניגוריה ביקשה מבית הדין לאמץ את הסדר הטיעון.
הנאשם כיום בן  ,61שימש בתפקידי מפתח בעולם העיתונות הישראלית ועד לתפקידו האחרון
כראש חטיבת החדשות .לאורך כל שנות עבודתו צבר מוניטין וזכה בפרסים.
זה למעלה מ 4-שנים שמתנהל ההליך המשמעתי כנגדו ,אשר הסב לו סבל רב והיצר את צעדיו.
ההגנה הגישה לבית הדין אסופת מכתבי המלצה והערכה.
דבר הנאשם
הנאשם הודיע לבית הדין ,שנאות להודות בכתב התובענה המתוקן וזאת מקום שרצה לראות כבר
את הפרשה מאחוריו .מה גם ,שהוא משוכנע כי ,המתלוננת היתה קורבן של מניפולציות ברשות
השידור ,והוא מוכן להתנצל בפניה ,אם פגע בה.
החלטת בית הדין
 . 4במסגרת ההליך שלפניו ,בית הדין שקל אם לכבד את הסדר הטיעון המוצע .להלן השיקולים
אשר הנחו את בית הדין.
תכלית אמצעי המשמעת
אמצעי המשמעת המוטלים על הנאשם ,מהותם להשגת התכלית שלשמה נועד חוק המשמעת .וכן,
התכלית העיקרית של אמצעי המשמעת היא למנוע פגיעה משמעותית בתפקודו של שירות המדינה
או בתדמיתו של שירות המדינה ,שכן תדמית ראויה היא תנאי הכרחי לפעילות תקינה של
השירות.
בעניין זה פסק בית המשפט העליון בעש"מ  7111/02יאיר אשואל ואח' נ' נציבות שירות המדינה
)פ"ד נז):(920 (1
"שמירה על תדמית ראויה של השירות הציבורי מהווה תנאי הכרחי לשמירה על תפקוד
נאות של שירות זה בנוסף לשמירה קפדנית על תדמית השירות ,נועד ההליך המשמעתי
למנוע פגיעה בתפקוד שירות המדינה.
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אשר על כן ,בבואו להטיל אמצעי משמעת יבחן בית הדין ,בין היתר ,האם אמצעי המשמעת
המוטלים יוצרים הרתעה מספקת בקרב עובדי המדינה ,כן יבחן האם די באמצעי המשמעת
האמורים כדי להשיב על כנו את אמון הציבור במערכת השירות הציבורי ,המהווה אף הוא
תנאי הכרחי לתפקודו של השירות.
בבוא בית הדין להתייחס לאמצעי המשמעת כאל עונש גרידא ,שכן עליו לבחון מהו האמצעי
ההולם את התכליות האמורות של הדין המשמעתי".
ובמקום אחר אומר בית המשפט העליון:
"מהי אם כן תכלית החוק ,לעניין זה? התכלית העיקרית של חוק המשמעת היא השמירה
על התפקוד הראוי והתדמית הראוי של שירות המדינה".
)עש"מ  5574/00אורי בנית נ' מדינת ישראל ,דינים עליון כרך נט.(43 ,
זאת ועוד ,תכליתם של אמצעי המשמעת ,בנוסף לפגיעה האישית שכרוכה בהם כלפי הנאשם ,היא
להרתיע גם את העובדים האחרים לבל יעברו עבירות שכאלה ובכך ,למנוע פגיעה בתדמיתו של
השירות ובאיכותו.
)עש"מ  5771/01ישראל פודלובסקי נ' נציב שירות המדינה ,פ"ד נו).(463 (1
על העבירות
בית הדין הרשיע את הנאשם בהתנהגות בלתי הולמת עובד מדינה וכן בעבירה של הטרדה מינית.
אומנם מעשיו של הנאשם במישור המילולי אך גם לאמירות בעלות גוון מיני יש מידה של חומרה.
בעש"מ  7113/02שחר לוי נ' מדינת ישראל )פ"ד נז) (817 (3פסק בית המשפט העליון כי ,הטרדה
מילולית היא פוגענית ובוטה על פי טיבה ,ועוד:
"חומרתן של אמירות מטרידות אינו נבחן רק על-פי תוכן האמירות ,כשלעצמן ,אלא גם על פי-
תדירותן ,טיב היחסים שבין הצדדים המעורבים ויתר נסיבות הענין בכל מקרה לגופו".
הנאשם היה עובד בכיר ובהתחשב במעמדו נדרשת ממנו הקפדה יתירה על התנהגות הולמת ואף
עליו לשמש דוגמא אישית לכפופים לו.
כדברי בית המשפט העליון בעש"מ  4123/95אור נ' מדינת ישראל )פ"ד מט):(191 ,184 (5
"עובדי המדינה אף הם נבדלים זה מזה ,גם אם כולם כפופים לאותו דין ,יהיו אלה חוקי
המדינה או כללי המשמעת ,אין מקפידים עם כולם באותה מידה .ככל שעובד המדינה נושא
משרה רמה יותר ,שיש עמה אמון רב יותר וסמכויות חזקות יותר ,כך יש מקום לצפות
ולדרוש ממנהל כללי של משרד ממשלתי יותר מאשר מצפים ודורשים מן המזכירה שלו,
כשם שיש מקום להקפיד עם המפקח הכללי של המשטרה יותר מכפי שמקפידים עם שוטר
מן השורה".
בעש"מ  1928/00מדינת ישראל נ' עמוס ברוכין )פ"ד נד) (694 (3קבע בית המשפט העליון כי,
המהות של הטרדה מינית מחייבת באופן עקרוני ,כפוף לנסיבות של כל מקרה ,גישה מחמירה מצד
בית הדין למשמעת:
"הטרדה מינית ,כעבירת משמעת ,כוללת צורות שונות ומשונות של התנהגות פסולה שיש
לה אופי מיני .יש בהן ,בקצה אחד ,צורות קלות מבחינת הפסול המוסרי והפגיעה בקרבן,
ויש בהן ,בקצה השני ,צורות חמורות מבחינה זאת.
ראו ההגדרה של הטרדה מינית בסעיף  3של החוק למניעת הטרדה מינית וכן במשפט בן
אשר .ברור ,לכן ,שהחומרה של אמצעי המשמעת בכל מקרה ומקרה אמורה לתת ביטוי
לחומרה של ההטרדה המינית באותו מקרה .בהתאם לכך ,אמצעי המשמעת במקרה של
הטרדה מינית עשויים לנוע מאמצעי קל כמו התראה או נזיפה ועד לאמצעי חמור כמו
פיטורים משירות המדינה תוך שלילת זכויות לפיצויים ולגמלה ואף פסילה לשירות
המדינה".
וכן:

"בהטרדה מינית הנעשית מעמדה של מרות או השפעה ,מעבר לפסול שבעצם ההטרדה ,יש
גם ממש של ניצול לרעה של התפקיד או של המעמד ,שהרי התפקיד אעו המעמד הוקנו כדי
לשרת את המוסד ,ולא כדי להקנות טובת הנאה אישית ...אכן ,הטרדה מינית על ידי בעל
סמכות ,במובן הרחב ,כלפי מי שנתון לסמכותו היא סוג חמור במיוחד של הטרדה מינית".
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)עש"מ  6713/96מדינת ישראל נ' זוהר בן אשר פ"ד נב).(650 (1
וכך ,בעש"מ  309/01בענין אליעזר זרזר נ' נציב שירות המדינה )פ"ד נה).(830 (2
"עם זאת ,המהות של הטרדה מינית מחייבת באופן עקרוני ,כפוף לנסיבות של כל מקרה,
גישה מחמירה מצד הממונים על עובד הציבור הנאשם בהטרדה כזאת ,מצד בית הדין
למשמעת וכן גם ,בהליך של ערעור ,מצידו של בית משפט זה...
המסקנה העולה מן האמור היא ,כי במקרים חמורים של הטרדה מינית ,מן הראוי לנקוט
באמצעים חמורים ,כלומר ,פיטורים משירות המדינה ,ואם נסיבות המקרה מצדיקות זאת,
אולי גם אמצעים נוספים הנלווים לפיטורים ,כיוון שהטרדה מינית היא תופעה רווחת
בשירות הציבורי ,על בית המשפט לנקוט אמצעי משמעת חמורים במאבק למיגור התופעה".
)ראה גם עש"מ  5771/01ישראל פודלובסקי נ' נציב שירות המדינה פ"ד נו) ;463 (1עש"מ
 11025/02אלון אייזנר נ' מדינת ישראל פ"ד נז).(541 (5
ולענין המידתיות בענישה בסוג זה של עבירות נאמר בעש"מ  1934/03דאמן פלאח נ' נציבות שירות
המדינה )לא פורסם(:
"...הטרדה מינית אם מתבטאת במגוון התנהגויות שמידת חומרתן משתנה ,ובהתאם לכך
גם משתנה חומרתם של אמצעי המשמעת".
בעש"מ  11976/05חליל רוחי נ' נציבות שירות המדינה )פדאור )לא פורסם(  ,(364 (9)06בית
המשפט העליון ציין ,שהטרדה מינית המתרחשת בשירות הציבורי פוגעת גם בדמותו של השירות
וגם באימון שהציבור רוחש לו:
"מעשי הטרדה מינית המתרחשים בשירות הציבורי פוגעים פגיעה קשה לא רק באדם
הנפגע ממעשים אלה ,אלא גם בדמותו של השירות הציבורי ובאימון שהציבור רוחש לו.
ההטרדה המינית כרוכה בפגיעה עמוקה בכבודו של הפרט הנפגע :התייחסות לאשם
המתמקדת במיניותו ולא בהווייתו כאדם ,היא התייחסות המבזה ומשפילה את עצמיותו ,את
גאוותו ואת צנעת פרטיותו .היא פוגעת בערך השוויון בין המינים ,ומנציחה דעות קדומות
ומושגים של עליונות ונחיתות בתחום המיני ,שמקומם לא יכירם בחברה מתוקנת.
ההטרדה המינית בתחום יחסי עבודה ,היא חמורה במיוחד .יש בה לא רק מסממני
ההשפלה והביזוי המתלווים לכל הטרדה מינית ,אלא גם מיסודות ניצול המעמד של ממונה
ביחס לעובד הכפוף לו והתלוי בו .אלה מוסיפים מיד של חומרה מיוחדת למעשים .יחסי
מרות מעצימים את כוחו של הממונה ומחלישים את יכולת ההתמודדות של הכפוף לו; הם
מקשים על העובד המוטרד להתמודד עם ההטרדה המינית מחשש פן יבולע לו במקום
עבודתו ובפרנסתו .פערי הכוחות בין המטריד למוטרד מתעצמים במצבים כאלה ומחייבים
התייחסות ערכית מיוחדת".
נסיבות אישיות
בית הדין התרשם עד מאד ממכתבי ההערכה ,השבחים ,הפרסים ומתרומתו של הנאשם לטלוויזיה
הישראלית.
לגבי תרומה איכותית עד מאוד בת שנים לשירות הציבורי ,כפי שתרם הנאשם נפסק:
"לו היה הערער עובד בשירות המדינה שנים ארוכות לאחר כל אותן שנים היה נתפס בכך
כפי שעשה מעשה של מעילה באמון ,אשר אמרתי רוח שטות נכנסה באדם ועשה מעשה
שעשה .אדם שכך שירת את המדינה בנאמנות שנים רבות אפשר אין זה ראוי כי תקופח
פרנסתו במחי יד"...
)עש"מ  1827/02אברהם ספיר נ' מדינת ישראל דינים עליון כרך סא.(268 ,
וכן:

"עם זאת ,התכלית המערכתית הכללית של דין המשמעת אינה עומדת לעצמה ,ולעולם יש
לשקול בצידה גם את ההיבט האישי והאנושי הקשור בנאשם ובנסיבות חייו .בהקשר
האינדיבידואלי נשקלים ,בין היתר ,עוצמת הסטייה בהתנהגותו של העובד מול מידת
תרומתו לשירות הציבור ,מצבו האישי ,והנסיבות שהביאו לביצוע העבירה )עש"מ 10566/02
מדינת ישראל נ' טוביה גרינבוים ,דינים עליון סד ,124 ,עש"מ  5271/03חבצלת סדיקוב נ'
מדינת ישראל ,דינים עליון סה ;187 ,עש"מ  2717/03פנינה אלקיס נ' נציבות שירות
המדינה ,דינים עליון סד".(960 ,
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)עש"מ  7635/05ירדנה שרתוק נ' נציבות שירות המדינה) ,פדאור )לא פורסם( .(107 (3)07
לשאלת כיבודם של הסדרי טיעון
עצם פרישתו של הנאשם מרשות השידור מותיר את בית הדין עם אמצעי משמעת מוגבלים ביותר.
לעניין כיבודם של הסדרי טיעון ,קיימת מגמה ליתן להם תוקף ברוח פסיקתו של בית המשפט
העליון בעש"מ  4542/97אליהו סבג נ' מדינת ישראל )פ"ד נא) ,(593 (5בו נפסק:
"לעיתים קרובות יש עניין בעריכת הסדר טיעון ,ולפיכך יש גם בדרך כלל עניין לציבור בקיום
הסדר טיעון .לכן ,אין זה ראוי שבית הדין יסטה מהסדר טיעון אלא אם יש לכך טעם טוב
לסטות מהסדר הטיעון ,אם אמצעי המשמעת סוטים במידה משמעותית מן האמצעים
הראויים בנסיבות המקרה ,או אם הם בלתי סבירים באופן בולט ,עד שהעניין הציבורי
הדרוש לסטות מן ההסדר גובר על העניין הציבורי בקיום הסדרי טיעון".
ובע"פ  1958/98פלוני נ' מדינת ישראל )דינים עליון ,כרך סג (577 ,נקבע:
"בהיעדר פגם או פסול בהודיה שניתנה במסגרת הסדר הטיעון ,ירשיע בית המשפט את
הנאשם על פי הודייתו ויגזור את עונשו .בהתקיים איזון ראוי בין האינטרס הציבורי הפרטני
והאינטרס הציבורי הרחב שהתביעה מייצגת מצד אחד ,לבין טובת ההנאה שניתנה לנאשם
מצד אחר ,יכבד בית המשפט את הסדר הטיעון .בית המשפט ישווה לנגד עיניו ,בין היתר,
את המגמה העקרונית לעידוד הסדרי טיעון".
סוף דבר
 .4לאחר שבית הדין שקל את טיעוני הצדדים ואת מקבץ השיקולים שהובאו לעיל ,הגענו
למסקנה כי ,הסדר הטיעון הוא סביר בנסיבות העניין והחלטתו לתת לו תוקף של פסק דין.
בית הדין מטיל על הנאשם את אמצעי המשמעת הבאים:
א .נזיפה
ב .התחייבות הנאשם שלא לשוב לעבודה ברשות השידור ,לפרק זמן של חמש שנים מיום
מתן גזר הדין.
ניתן ביום ט"ז בכסלו התשס"ח –  ,26.11.07בהעדר הצדדים להם יועבר גזר הדין באחת מדרכי
המסירה המקובלות.

)(-
_______________
עו"ד ניצה אדן-ביוביץ
מ"מ אב בית הדין
יו"ר

)(-
________________
עמוס גורן

)(-
________________
עו"ד ירח שפיר

חבר בית הדין

חבר בית הדין
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 .18בד"מ  – 79/07שימוש לרעה בכוח וניסיון לקבלת שוחד
תמצית פסק הדין
הנאשם ,ששימש כראש ענף ובודק תוכניות בוועדה המחוזית לתכנון ובניה ,הורשע בבית הדין
בעקבות הליכים פליליים שהתנהלו כנגדו ,בעבירות לפי סעיף  (3) ,(2) ,(1)17ו (6)-לחוק המשמעת.
בכך ,שבמסגרת עבודתו דרש תשלומי שוחד ,על מנת ,שיוכל לטפל באישורי בקשה של קבלנים
שונים לקבל היתרים להכשרת פרוייקטים.
הנאשם הורשע בשני תיקים פליליים בגין אותה עבירה.
בית הדין ציין בגזר הדין את חומרתה של עבירת השוחד ,והטיל על הנאשם אמצעי משמעת של:
נזיפה חמורה ופסילה לשירות המדינה לפרק זמן של  15שנה.
ניתן ביום א' בטבת התשס"ח – .10.12.2007
ההרכב :עו"ד ניצה אדן-ביוביץ ,מ"מ אב בית הדין
מר יגאל חרל"פ
מר חיים איובי
ב"כ הנציבות :עו"ד ג'פרי ונדל
ב"כ הנאשם :עו"ד חנה ברוכי
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-

יו"ר
חבר בית הדין
חבר בית הדין

כ"ט בכסלו התשס"ח
 9בדצמבר 2007
בד2007-1628 .
בד"מ 79/07
בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
בפני :

עו"ד ניצה אדן ביוביץ – מ"מ אב בית הדין
מר יגאל חרל"פ
מר חיים איובי

התובע:

עו"ד ג'פרי ונדל

-

יו"ר
חבר
חבר

הנאשם:
ב"כ הנאשם:

עו"ד חנה ברוכי

נציג המשרד:

גב' אמירה נחום
גזר – דין

ההליך
 . 1בתאריך י"א בכסלו התשס"ח בית הדין הרשיע את הנאשם ,שהועסק בתקופה הרלבנטית
לכתב התובענה ועד ליום  ,31.12.06כראש ענף )בודק תוכניות( בוועדה המחוזית לתכנון ובניה
במחוז מרכז וכמזכיר ועדת משנה להתנגדויות שם ,בעבירות לפי סעיף  (3) ,(2) ,(1)17ו(6)-
לחוק שירות המדינה )משמעת( ,התשכ"ג) 1963-להלן – החוק(.
 . 2זאת בעקבות הליכים פליליים שננקטו נגד הנאשם בבית משפט השלום בפתח-תקוו ,בו אוחדו
שני תיקים ת.פ 257/04 .ו -ת.פ.2096/04 .
ביום  17.1.05בית המשפט הרשיע את הנאשם בעבירות של לקיחת שוחד ,לפי סעיף + 294
)290א( לחוק העונשין ,התשל"ז – .1977
ביום  10.10.05בית המשפט גזר את דינו של הנאשם והטיל עליו  10חודשי מאסר בפועל12 ,
חודשי מאסר על תנאי למשך  3שנים ,שלא יעבור עבירה בה הורשע וקנס כספי בסך .₪ 20,000
ביום  5.2.07נדחה ערעורו של הנאשם בבית משפט המחוזי בתל אביב )ע.פ.(72048/05 .
 . 3האישומים
א .ת.פ1257/04 .
בין השנים  2003-1999פנה קבלן בניין לוועדה המקומית "שרונים" – שבמרחב התכנון
שבו נמצא הפרויקט – בבקשה לקבל היתר להכשרת הפרויקט.
באוגוסט  2003קיבל הנאשם במסגרת תפקידו את הבקשה לבדיקתו .הנאשם פנה
לאדריכל שפעל מטעם הקבלן וביקש לקבל מסמכים נוספים ותצלומים של הפרויקט ,על
מנת ,שיוכל לבחון את הבקשה.
בהמשך שלח הקבלן לנאשם את התצלומים בדואר אלקטרוני.
סמוך לאחר מכן ,התקשר הקבלן לנאשם כדי לוודא שהתצלומים נתקבלו .הנאשם השיב
לקבלן שהתצלומים לא נתקבלו וכי הוא מעדיף שהקבלן יפתח את התמונות ויביא אותן
ישירות למשרדו ברמלה.
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בתחילת חודש ספטמבר  2003הגיע הקבלן למשרדו של הנאשם ברמלה ומסר לו את
תצלומי הפרויקט .הנאשם הסביר לקבלן שהוא מעוניין לעזור לו וכי יש באפשרותו לסדר
שהבקשה תאושר .הקבלן הודה לנאשם ועזב את המקום.
כעבור שעתיים התקשר הנאשם לקבלן וביקש ממנו כי יפגוש אותו למחרת וסוכם ביניכם
כי ,הם יפגשו למחרת בשעה  8:00בבוקר ליד בניין הסיטי טאואר ברמת גן.
למחרת נפגשו הנאשם והקבלן .הנאשם הסביר לקבלן שהוא יושב גם בוועדה המחוזית
וגם בוועדת הערר וכי ביכולתו לטפל באישור הבקשה תמורת סך של  ₪ 10,000במזומן
שימסרו לו במהלך השבוע ועוד  ₪ 15,000במזומן שימסרו לו לאחר האישור הסופי של
הבקשה בוועדת הערר.
הקבלן לא השיב לבקשה .בהמשך ניסה להתחמק מהנאשם באמתלות שונות ,אך הנאשם
התקשר לקבלן וביקש שוב ושוב להיפגש עימו.
בתאריך  22.9.03התקשר הנאשם לקבלן וביקש לדעת האם הוא נענה להצעת השוחד.
הקבלן השיב כי הוא מפחד ומתלבט ,כיון שממילא קבוע לו דיון בוועדה ביום .30.9.03
הנאשם הסביר לקבלן כי ,אם לא יענה להצעת השוחד ,תיק אחר עשוי להיקבע ע"פ
אילוצי המערכת תחת התיק שלו שיידחה.
לאחר שיחה זו פנה הקבלן למשטרה .בתיאום עם המשטרה התקשר הקבלן לנאשם
וביקש שהתשלום הראשון יופחת מ ₪ 10.000 -לסכום של  .₪ 5,000הנאשם סרב .לאחר
מכן ,קבעו הנאשם והקבלן להיפגש לצורך מסירת כספי השוחד בסך  ₪ 10,000עוד באותו
היום בשעה  18:00בבית קפה.
בתאריך  22.9.03בשעה  18:00בבית הקפה נפגשו הנאשם והקבלן בבית קפה .הנאשם
הסביר לקבלן כי ,בקשתו קבועה לדיון בוועדה ביום  30.9.03וכי הכל מסודר והבטיח כי,
יזרז את ההליך והדברים יגיעו לידי סיום במהרה .הקבלן מסר לנאשם מעטפה חומה ובה
 ₪ 500וחבילת ניירות צילום.
ב .ת.פ2096/04 .
בשנת  1990רכשה חברה יזמית קרקע חקלאית באבן יהודה והחלה בהליכים לצורך
הפשרת הקרקע לבנייה.
בשנת  2002מנכ"ל החברה במסגרת עבודתו ניסה לקדם את הליכי הפשרת הקרקע .לצורך
זה פנה לראש מועצת אבן יהודה ולוועדה המקומית "שרונים" ,והופנה לנאשם שמתפקידו
כמזכיר הוועדה המחוזית היה לקבוע את המועד בו תכונס הוועדה ואת העניינים שידונו
בה.
במהלך החודשים יוני-יולי  2003במועד שאינו ידוע במדויק פנה מנכ"ל החברה טלפונית
לנאשם ,הסביר לו כי התוכנית להפשרת הקרקע נמצאת בפני הוועדה המחוזית לתכנון
ובניה מזה מספר שנים וביקש שיזרז את כינוס הוועדה על מנת שתדון בתוכנית.
הנאשם הסביר למנכ"ל כי "ישנן בעיות רבות וכי זימון הגורמים השונים לוועדה אורך זמן
רב ,מאחר שמדובר בעניין מורכב מאד" .סוכם ,כי השניים יפגשו במשרדי הוועדה ברמלה
כשבוע לאחר מכן.
בהמשך הגיע המנכ"ל למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ברמלה ופגש בנאשם.
הנאשם הוביל את המנכ"ל לאחד החדרים וסגר את הדלת.
במהלך השיחה חזר הנאשם ואמר למנכ"ל מספר פעמים ש"יש הרבה בעיות" .המנכ"ל
ביקש מהנאשם הבהרה שכן כל הגורמים המקצועיים השלימו את הטיפול המכשיר את
התכנסות הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ולמעשה ,ממתינים רק לאישור הוועדה .הנאשם
לא הסביר את הבעיה והשיב מספר פעמים "אתה לא מבין".
לבסוף אמר הנאשם למנכ"ל "זה לא בשבילך ,אתה לא מבין" .המנכ"ל השיב לנאשם
שהוא אכן לא מבין ומוכן להקשיב .הנאשם לקח פיסת נייר עליה כתב:
" 20,000שלב ראשוני כעת 10,000 ,ביום הדיון ואח"כ נסכם".
הנאשם הוסיף והסביר למנכ"ל כי "כך עובדים הדברים בוועדה המחוזית לתכנון ובניה".
בתשובה ענה המנכ"ל כי מאחר שהוא שכיר בחברה עליו להתייעץ עם הממונים עליו.
זמן קצר לאחר מכן התקשר לנאשם והודיעו כי ,החברה אינה מוכנה לעבוד בשיטה זו
ואינם נעתרים לבקשת השוחד.
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 . 4טיעונים לאמצעי המשמעת
עמדת התביעה
התובע המלומד הדגיש בפני בית הדין כי ,עבירת השוחד הינה העבירה החמורה ביותר
בשירות המדינה .מדובר בשתי עבירות שונות בהן ניצל הנאשם את מעמדו ויזם את בקשת
השוחד .על מנת להגן על המערכת ולהרתיע עובדים אחרים עותרת התביעה לאמצעי משמעת
של:
א .נזיפה חמורה.
ב .פסילה משירות המדינה לצמיתות.
כתימוכין לגישתה התביעה העבירה לעיונו של בית הדין פסיקה :בד"מ ,121/97
בד"מ  ,77/98בד"מ  ,36/98בד"מ  ,131/97בד"מ  ,3/00בד"מ  2/04ובד"מ .53/05
גישת המשרד
מפי נציגת המשרד שמע בית הדין כי ,הנאשם הועסק במשרד משנת  1999ובשנת  2007לא
חודש חוזה עבודתו .בין השנים  2006 – 2003הנאשם היה מושעה.
הנאשם קיבל את מלא פיצויי הפיטורים להם היה זכאי.
בתיק האישי נמצאו חוות דעת הממונים על הנאשם בשנות עבודתו הראשונות והן טובות
מאוד.
המשרד מצטרף לאמצעי המשמעת להם עותרת התביעה.
טיעוני ההגנה
הסנגורית המלומדת ביקשה מבית הדין ליתן משקל יתר לנסיבותיו האישיות של הנאשם.
הנאשם אדם נורמטיבי ,בתקופת משבר בחייו עבר את העבירות בהן הורשע ,הדבר אינו
מתאים לאופיו.
הנאשם עזב את נושא התכנון למרות שהשקיע שנים רבות בלימודיו .כיום הוא שוקד על
עבודת הדוקטורט שלו בהיסטוריה.
ההגנה ביקשה שלא לפסול את הנאשם לצמיתות ולנעול בפניו את כל השערים ,שכן הנאשם
אדם צעיר כבן  39שנה ,עתידו לפניו ויש לתת לו את הסיכוי ולו הקטן ביותר להשתלב
במערכת ,בתחומים אחרים אליהם פנה ומקדיש כעת את כל מרצו.
הנאשם נשוי ,לו שני ילדים קטנים ואשתו המפרנסת היחידה.
הנאשם נענש ,שילם חובו למדינה ,ישב מאחורי סורג ובריח .כיום ,הוא מבקש לתת לו
אפשרות לשוב לשירות המדינה ולקצוב את הפסילה.
הסנגוריה הגישה לבית הדין פסיקה בענין :בד"מ  ,5/07עש"מ  3088/99ועש"מ .7562/06
דבר הנאשם
הנאשם הביע חרטה על מעשיו .הנאשם סיפר על מצבו הכלכלי הקשה ,מצבו הנפשי כתוצאה
מהתקופה בה ישב במאסר.
הנאשם סיפר לבית הדין כי פנה לדרך חדשה ורואה את עצמו משתלב בהמשך בתחום החינוך
ועל כן ,מבקש הוא את התחשבות בית הדין ,שלא לסתום בפניו את הגולל.
 . 5החלטת בית הדין
לאחר עיון בטיעוני הצדדים ,נפרוס להלן את השיקולים אשר הובילונו להחלטה לגבי מידתם
של אמצעי המשמעת ,שראוי להטיל על הנאשם שלפנינו.
א .מהותו של שירות המדינה
העבירות בהן הורשע הנאשם על פי טיבן דבק בהן קלון.
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עובד מדינה הינו נאמן הציבור ,נאמנות זו מטילה עליו את החובה לקיים ולשמור את
הערכים הבסיסיים של הציבור ,ובכלל זה להקפיד על טוהר המידות בשירות הציבורי,
ללא פשרות ,כפי שנקבע:
"בלא אמון הציבור ברשויות הציבור יעמדו הרשויות ככלי ריק .אמון הציבור הוא
המשענת של רשויות הציבור והוא מאפשר להן למלא את תפקידן ...אמון הציבור
ברשויות השלטון הוא מנכסיה החשובים של הרשות השלטונית ושל המדינה.
כאשר הציבור מאבד את אמונו ברשויות השלטון הוא מאבד את אמונו באמנה
החברתית המשמעת בסיס לחיים משותפים.
יש ליתן משקל נכבד לשיקולים הבאים לקיים ,לשמר ולפתח את תחושת הציבור
כי משרתיו אינם אדוניו וכי הם עושים את מלאכתם למען הציבור ,מתוך יושר
וניקיון כפיים .אכן טוהר השירות והשורות עומד בבסיס השירות הציבורי ובסיס
המבנה החברתי שלנו".
)בג"צ  6163/92אייזנברג ואח' נ' שר הבינוי והשיכון ,פ"ד מד).(229 ,(2
לכן:
"הציבור זכאי לכך שעובדי המדינה הפועלים מטעמו ולמענו ,יהיו אנשים אמינים
והגונים .אמון הציבור בשירות המדינה ,ושיתוף הפעולה בין הציבור לבין השירות,
תלויים בכך .האמון ושיתוף הפעולה עלולים להתערער אם יתברר לציבור כי עובד
מדינה העומד לשרתו ,עבר עבירה שיש עמה קלון".
)עש"מ  4411/99מדינת ישראל נ' אשר אלקלעי דינים עליון ,כרך נז.(326 ,
ב .על תכלית אמצעי המשמעת
השוני בין ההליך הפלילי לבין הדין המשמעתי הובלט בשורה של פסקי דין ,על רקע
תכליתו של הדין המשמעתי.
בעש"מ  5282/98מדינת ישראל נ' תמר כתב )פ"ד נב) (87 (3אמר בית המשפט העליון:
"המשקל שראוי לייחס לנסיבות בהן בוצעה העבירה הפלילית ,וכן גם המשקל
שיש לייחס לנסיבות האישיות של הנאשם ,פוחת בדין המשמעתי .בדין המשמעתי
– אמצעי המשמעת אמור לשמש אמצעי מניעה יותר מאשר אמצעי ענישה:
התכלית העיקרית של אמצעי המשמעת היא ,כאמור ,למנוע פגיעה משמעותית
בתפקוד של שרות המדינה ,או בתדמית שירות זה ,שכן תדמית ראויה היא תנאי
הכרחי לפעילות תקינה של השירות".
ובעש"מ  1928/00מדינת ישראל נ' עמוס ברוכין )פ"ד נד) (694 (3קבע בית המשפט העליון
את ההבדל בין ההליך הפלילי לבין ההליך המשמעתי:
"ההבדל נובע מן התכלית .הדין המשמעתי משרת תכלית שונה מן התכלית של
הדין הפלילי .עיקר התכלית של הדין המשמעתי הוא הגנה על השירות הציבורי.
הצורך בהגנה על השירות הציבורי אינו בא לידי ביטוי מלא בהליך הפלילי ,עדיין
יש צורך לברר אם ראוי לנקוט נגדו הליך משמעתי :האם ראוי שאותו עובד יישאר
בתפקידו ,או שמא ראוי להעבירו לתפקיד אחר ,או להורידו בדרגה ,או אף לפטרו מן
השירות".
הטלת אמצעי משמעת ראויים באה לשרת את תכליתו של הדין המשמעתי ,ומהי אם כן
תכלית חוק המשמעת? על כך משיב בית משפט העליון בעש"מ  5574/00אורי בנית נ'
מדינת ישראל )דינים עליון ,כרך נט:(43 ,
"התכלית העיקרית של חוק המשמעת היא השמירה על התפקוד הראוי והתדמית
הראוי של שירות המדינה".
ועוד:
"כידוע ,אמצעי המשמעת נועדו להרתיע מפני ביצוע מעשים שיש בהם כדי לפגוע
בטוהר המידות בשירות המדינה ,בתפקודו התקין ובאמון הציבור בו .ככל
שהמעשים בהם הורשע הנאשם חמורים יותר ,וככל שדרגתו בשירות המדינה
בכירה יותר ,כך מתחזק הצורך להעביר מסר ברור וחד המוקיע את מעשיו ,על מנת
לשרש תופעות פסולות בשירות המדינה ולמנוע את הישנותן בעתיד".
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)עש"מ  7113/02מדינת ישראל נ' שחר לוי דינים עליון ,כרך סד'.(338 ,
ג .על העבירות ונסיבותיהן
בית משפט השלום פתח-תקוה ,שדן בעניינו של הנאשם ,הדגיש את מידת הפסול שנפלה
במעשיו של הנאשם:
"המדובר במעשים אשר על פי טיבם חותרים תחת אושיות הסדר הציבורי והמנהל
התקין ואשר פוגעים באופן משמעותי ביותר באמון הציבור ברשויות וממילא יש
בהם לגרום לזילות החוק והסדר בעיני הציבור.
לקיחת שוחד ,ובקשת שוחד בכלל זה מערערים את אמון הציבור במערכת והם כנגע
ממאיר בחברה.
המדובר במעשים שנעשו תוך ניצול מעמדו ותפקידו הציבורי של הנאשם במגמה
להתעשר שלא כדין על חשבון אזרחים הנזקקים לשירותי הרשות .שירותים
המגיעים להם בזכות וללא תשלומי שלמונים.
יתירה מזאת ,אם לכתחילה לא ראוי להיעתר מושא השוחד – מחמת נימוקים
שבדין ושבהוראת דיני התכנון והבניה – הרי הנזק העלול להיגרם לציבור הינו רב
ביותר.
שהרי לכתחילה נועדו הוראות דיני התכנון והבניה להגן על הציבור מפני ביצוע
עבודות שעלולות לסכן הציבור – והטית הדין על דרך של מתן היתרים באופן שאינו
עולה על דרישות הדין רק מחמת בצע כסף גלום בה סיכון פוטנציאלי לציבור".
)עמ'  7לפסק הדין(.
על מעשי הנאשם נאמר:
"מעשים אלה מגלים תחכום רב המעיד על מודעות ברורה לגבי פליליות המעשה
וכוונה מוקדמת למנוע גילוי ותפיסה.
הנה כי כן ,מגלה הנאשם מודעות רבה לפליליות ולחומרה ופועל בתחכום ובתכנון
על מנת "שלא להיתפס" ,כל אלה אינם עולים בקנה אחד עם המסקנה כי המדובר
במי שפעל תחת חולשה או תחת תסכול.
התמונה במכלול מגלה אדם שבצע כסף היה לנגד עיניו ,ואשר ניצל תפקידו ומעמדו
לא פעם אלא פעמיים ,על מנת להתעשר שלא כדין ,וכאשר דרכו לא צולחת מיידית
הוא חוזר ומתקשר לאותם אנשים שהוא רואה בהם בעלי הון ,על מנת לנסות
לשכנעם להיענות להצעותיו ,וגם כאשר נעשה ניסיון "לעמוד איתו על המקח" ,הוא
עומד על שלו בקור רוח ,לא נותן הנחות ,והכל כדי לצאת נשכר שלא כדין על חשבון
אנשים לגביהם הוא יודע מלכתחילה שהם לקדם ענייניהם ,ושמן הסתם מונח על
הכף מבחינתם ממון רב.
מדובר בשחיתות מאד שורשית ,יותר מפעם אחת ,בדרישת סכומים משמעותיים
מבעלי הון שיש להם כסף רב ,אין המדובר בכישלון חד פעמי ,אלא במקרה חוזר
ונשנה של שחיתות במגזר הציבורי.
התוצאה של המעשים אותם ביצע הנאשם הנה חמורה ביותר ובתחומים רבים.
ראשית יש בה כדי לנסות ולהעמיד בעלי ממון ובעלי מאה כבעלי דעה ,באופן שיש
בו כדי להביא להעדפת טיפול בעניינו של מי שהוא בעל הון ,על טיפול בעניינו של
מי שהפרוטה אינם מצויה בכיסו.
וזה רק פן חמור אחד של מעשה הנאשם.
פן אחר הוא הסיכון העצום באשר לתוצאה מבחינת כללי התכנון והבניה.
כפי שצוין לעיל ,חוק התכנון והבניה נועד להבטיח את בטחונו ושלומו של הציבור,
בין השאר בכך שמבנים יתוכננו ויבנו באופן הבטיחותי והחוקי ,תוך הגנה על
הבאים בהם ובסביבתם.
הציבור בישראל כבר נפגע קשות לא אחת ממבנים אשר לא עמדו בתנאי היתר כדין,
וכל אמירה מצד בעל תפקיד רם או פחות בחשיבותו ,אשר יכולה להשתמע באופן
שקיימת אפשרות למתן סיכוי טוב יותר בטיפול בוועדה זו או אחרת כנגד שלמונים
מערערת את אמון הציבור בחוק ,בשמירת החוק ,וברשויות המוסמכות.
ערעור אמון זה יש בו כדי לגרום נזק עצום לביטחון הציבור ,שלומו ולשלטון החוק".
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)עמ'  13-12לפסק הדין(.
זאת ועוד:
בית המשפט העליון בפסיקותיו הביע את דעתו על אופייה והשפעתה של עבירת השוחד
בשירות הציבורי:
"לקיחת שוחד מכתימה את השירות הציבורי כולו וחותרת תחת תדמיתו ויש בה
כדי לעוות את שיקול הדעת ,ועובד הציבור ,הנתפס לרעה זו ,מאבד ביודעין או שלא
ביודעין ,את היכולת ליישם אמות מידה ענייניות ולהתייחס לנושא שלפניו על פי
שיקולים לגופם בלבד .שירות הציבור איננו יכול לרכוש אמון לעובד ,הדורש שוחד,
ולמותר להוסיף ,כי גם אל יכול להתקיים אמון כלשהו בין האזרח לבין עובד ציבור,
הנוטל שוחד ,או בין האזרח לבין שירות אשר בו ממשיכים נוטלי שוחד למלא את
תפקידם".
)עש"מ  4/81אוחיון נ' מדינת ישראל ,פ"ד לה).(494 ,(4
ובעש"מ  5/97פרקליט המדינה נ' אסא )פ"ד לג):(668 ,(3
"אין צורך לחזור ולהרבות במילים עד כמה מזיקה והרסנית עבירת השוחד
המשחיתה את המידות בשירות הציבור ופוגעת באימון ההדדי בתוך ציבור עובדי
המדינה ,בינם לבין עצמם ,ובאימון אותו צריך הציבור הרחב לרחוש לאלה
שהופקדו על משרתם כדי לשרתו.
קולא מופרזת בנקיטת אמצעים משמעתיים יש כדי לסכל מטרתו של הדין
המשמעתי ,אשר יעילותו מותנית בכוחם המרתיע של האמצעים הננקטים
במסגרתו .אין פירושו של דבר כי בית הדין צריך להתעלם מן הנסיבות האישיות
של האדם העומד לפניו ,אך מול אלה צריך גם להינתן משקל נאות לאינטרס
הציבורי ,ובין היתר לנזק הרב הנגרם לשירות המדינה ואף לתדמיתה של המדינה
על ידי אלה מבין עובדי הציבור המועלים באמון אשר ניתן בהם".
וכן:

"העבירה של קבלת שוחד הינה עבירה חמורה .מדובר בעבירות אשר הן כמחלה
ממארת העשויה להתפשט ברקמות העדינות של השירות הציבורי .נאמר פעמים
רבות שיש לעקור עבירות אלה מן השורש".
)עש"מ  3088/99נרגיזה אלאשווילי נ' מדינת ישראל פ"ד מז .(744
"כדי למנוע מעשי שחיתות ולשמור על מינהל ציבורי תקין ונקי כפיים ,מוטלת על
עובדי הציבור באשר הם עובדי ציבור ,מערכת של נורמות התנהגות .במערכת זו של
חובות ניתן להבחין בשלושה גוונים ,כאשר הגוון האחד הוא סוג המעשים המהווים
עבירות פליליות ...עבירת השוחד נמנית על מערכת הנורמות מהסוג הראשון והיא
מהחמורות שבהן ,הן משום שהאינטרס הציבורי החשוב הטמון במניעת שוחד
במערכת הציבורית והן מחמת הכתם הציבורי שעבירה זו מטילה על עובד ציבור
העובר על לאו זה".
)ע"פ  534/78קביליו נ' מדינת ישראל פ"ד לד).(288 ,281 ,(2

בית הדין עיין בקפידה בפסקי הדין ,שהועברו לעיונו על ידי הצדדים ואומנם יש לדון בכל
מקרה ומקרה לגופו על נסיבותיו המיוחדות.
ד .על הנסיבות האישיות
הנאשם יליד  ,1968בשירות המדינה משנת  ,1999בדרגה  39מח"ר.
בית הדין עיין במכתבי ההערכה להם זכה הנאשם במסגרת עבודתו ובתסקיר קצין מבחן.
הנאשם הביע חרטה על מעשיו.
מצבו הכלכלי-משפחתי הובהר לבית הדין.
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הנאשם עבד תקופה קצרה בשירות המדינה מאז שהחל עבודתו ועד שמעל באמון שניתן
לו ,על כך ,קבע בית המשפט העליון:
"ומשידענו כי עברו כתשע שנים מאז אותם מעשים ועד עתה ,אינני סבור שיהיה
זה נכון כי אורה על החזרתו של העורר לשירות המדינה .לו היה המערער עובד
בשירות המדינה שנים ארוכות ולאחר כל אותן שנים היה נתפס בכך שמי שעשה
מעשה של מעילה באמון ,אפשר אמרתי רוח-שטות נכנסה בו באדם ועשה מעשה
שעשה.
אדם שכך שירת את המדינה בנאמנות שנים רבות אפשר אין זה ראוי כי תקופח
פרנסתו במחי-יד .לא כן הוא דין המערער ,שלא יצאו אלא כשנתיים מאז החל עובד
בשירות המדינה וכבר החל עושה מעשים רעים .המערער במעשיו לימד על עצמו כי
אין הוא ראוי שינהגו בו אלא בחומרת הדין".
)עש"מ  1827/07אברהם ספיר נ' מדינת ישראל )פדאור )לא פורסם( .(241 (1) 02
זאת ועוד ,בדין המשמעתי המשקל הראוי שיש לתת לנסיבות האישיות הולך ופוחת:
"באיזון הראוי של השיקולים בין סיבותיה האישיות של העובדת לבין שמירת
תדמיתו של השירות הציבורי ,גובר השיקול הציבורי על השיקול הפרטי .בשל
כך ,אין בנסיבות האישיות של המשיבה כדי להצדיק סטייה מאמצעי המשמעת
המקובלים בעבירות האמורות".
)עש"מ  10129/01מדינת ישראל נ' טליה גניש ,דינים עליון ,כרך סא.(204 ,
 . 6למידתם של אמצעי המשמעת
לנוכח הרשעתו של הנאשם בעבירת שוחד אין מנוס מהרחקתו ומפסילתו משירות המדינה.
בית הדין התלבט בשאלת משך זמן פסילתו של הנאשם לשירות המדינה.
מחד גיסא טוענת התביעה לפסילה לצמיתות ומאידך גיסא ההגנה מבקשת לקצוב את תקופת
הפסילה ,כל צד ונימוקיו עימו.
בית המשפט העליון עמד על תכליתה של הפסילה לשירות המדינה ,לנוכח חומרת העבירות.
"נראית לי במישור העיקרון עמדת המדינה בערעורה ,המבקשת להרחיב את היקף
פסילתו של המערער לכל תפקיד בשירות המדינה למשך תקופת פסילה שתיקבע.
יש ממש בעמדתה ,השוללת את האפשרות להמשיך ולהעסיק את המערער בתפקידים
מסוימים בשירות המדינה ברצף אחד מיד לאחר ביצוע העבירות על ידו ,בלא יצירת
ניתוק מוחלט בינו לבין מערכת השירות הציבורי ,ולו לתקופה מסוימת ,אשר תדגיש
את חומרת העבירות שעבר ,ואת הצורך בשיקום האימון שיושג באמצעות סנקציה
הולמת".
)עש"מ  9848/05ועש"מ  – 9964/05א' ,מדינת ישראל נ' יוסף מזוז )פדאור )לא פורסם(
.(147 (3)07
הפסילה ומשכה של הפסילה נגזרים מהמבחנים שנקבעו בעש"מ  3789/04אריה ציפורי נ'
נציבות שירות המדינה )פ"ד נט):(721 (1
"כמו הפיטורין ,גם הפסילה משירות המדינה נובעת מאותה תכלית של הגנה על
השירות הציבורי מפני עובדים שסטו מדרך הישר .כאשר העובד מפר במעשיו את
הנורמות המחייבות בשירות המדינה ,ומועל באימון שניתן בו ,הרי שיש מקום לקבוע
בנסיבות מתאימות ,ועל פי חומרת העניין – כי עובד זה יפוטר ,ואף כי יהיה פסול
מלשוב ולשרת בשירות המדינה.
אמצעי הפסילה מהשירות נחוץ ,אפוא ,כדי לשמור על טוהר המידות בשירות הציבורי,
על תדמיתו ועל אמון הציבור".
לאחר שדנו במכלול השיקולים ,החליט בית הדין להטיל על הנאשם את אמצעי המשמעת
הבאים:
(1

נזיפה חמורה

328

(2

פסילה משירות המדינה לפרק זמן של  15שנה.

זכות ערעור מסורה לצדדים על פי הוראת סעיף )43א( לחוק.
ניתן ביום א' בטבת התשס"ח –  ,10.12.07בהיעדר הצדדים להם יועבר גזר הדין באחת מדרכי
המסירה המקובלות.

)(-
_______________
עו"ד ניצה אדן ביוביץ
מ"מ אב בית הדין
יו"ר

)(-
________________
יגאל חרל"פ

)(-
________________
חיים איובי

חבר בית הדין

חבר בית הדין

329

החלטות
בית הדין למשמעת
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.1

בד"מ  – 50/07סמכות בית הדין לעיון חוזר

תמצית ההחלטה
המשיבה הורשעה בבית הדין למשמעת בחיפה בעבירות משמעת רלבנטיות בגין החתמה הדדית של
כרטיסי הנוכחות במקום עבודתה ,והוטלו עליה אמצעי משמעת שונים ,ביניהם פיטורין ופסילה
מלמלא כל תפקיד במשרד הבריאות למשך שנה מיום גזר הדין.
בית הדין המליץ כי ,בתום תקופת הפסילה ,אם המשיבה תבקש זאת ,המשרד ישיבה למקום
עבודתה לתפקיד על פי מכלול כישוריה .בית הדין הבהיר כי ,יש לכבד המלצה זו.
התביעה ביקשה כי ,בית הדין יעיין מחדש באותה המלצה שנגועה היא ,לדעתה ,בחוסר סבירות,
ויתן למשרד שיקול דעת אם להשיבה לתפקידה.
לאחר שבאה בפני בית הדין תגובתה של המשיבה ,בית הדין קבע כי ,רשאי הוא להבהיר את אשר
פסק מכח סמכותו הטבועה לעשות כן .ואולם ,לגבי שינוי המלצתו ,בית הדין הגיע לכלל מסקנה
כי ,אין לו סמכות לעשות כן ,לאחר שקם הוא מכסאו ופרסם לצדדים את גזר דינו.
ההחלטה ניתנה ביום כ"ו בחשוון התשס"ח – .7.11.2007
ההרכב :עו"ד יוסף תלרז ,אב בית הדין למשמעת
גב' עדנה רשף
עו"ד ד"ר משה תירוש
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-

יו"ר
חברת בית הדין
חבר בית הדין

כ"ו בחשון התשס"ח
 7בנובמבר 2007
בדח2007-1014 .
בד"מ 50/07
בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה בחיפה
בפני :

עו"ד יוסף תלרז – אב בית הדין
עו"ד ,ד"ר משה תירוש
גב' עדנה רשף

המבקשת :
ב"כ המבקשת :

נציבות שירות המדינה – יח' התביעה
עו"ד אילה הוניגמן-ליפץ

המשיבה :
ב"כ המשיבה :

עו"ד ד"ר רינה רחמני רבינוביץ'

נציג המשרד :

מר ששון בסון

 יו"ר חבר בית הדין -חברת בית הדין

בקשה לעיון חוזר בהחלטת בית הדין
החלטה
ההליך ותולדותיו
 . 1המשיבה ,ילידת שנת  1963שהועסקה במשרד הבריאות ,בבית החולים הגריאטרי בנתניה עד
להשעייתה ב 26.4.2007 -בתפקיד של עובדת מכבסה ,לפי דרגה  ,15ובעלת וותק של כ 15 -שנה
בשירות הציבורי הורשעה על ידנו על פי הודאתה בעבירות משמעת על פי סעיפים ,(2) ,(1)17
) (3ו (4) -לחוק שירות המדינה )משמעת( התשכ"ג) 1963-להלן-החוק(.

 . 2המשיבה הורשעה כאמור בגין דרך התיעוד של הנוכחות בעבודה לגבי עצמה ולגבי האחרים
כאשר במהלך החודשים יולי וספטמבר ובסמוך להם  2006הנאשמת החתימה את כרטיסי
הנוכחות של עובדים שונים ,וכן נתנה את כרטיס הנוכחות שלה לאחרים על מנת שיחתמו
במקומה על כרטיס נוכחותה כאשר ההחתמה נעשתה ,כ 20 -דקות לפני הגעתה לעבודה.
 . 3לגבי התקופה השנייה שלגביה יש לתביעה ממצאים ברורים לגבי היקפם של מעשיה ,זו
נתרחשה בין החודשים אוק' ודצמ'  ,2006באותה תקופה הנאשמת החתימה את כרטיס
הנוכחות של  7 -עובדים כפי שפורט בנספח א' לכתב התובענה ,וב 38-הזדמנויות שונות
החתימו העובדים את כרטיס נוכחות הנאשמת כפי שפורט בנספח ב' לתובענה ,הגם שאותם
מועדים התייצבה למקום עבודתה בין  20ל 40-דקות לאחר השעות המתועדות בכרטיס
הנוכחות.
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 . 4לאחר שבאו בפני בית הדין טיעוני הצדדים לעניין מידתם של אמצעי המשמעת ולאחר שבית
הדין בחן את דפוס התנהגותה של הנאשמת את תכליתם של דיני המשמעת ואת מכלול
נסיבותיה האישיות והמשפחתיות ,בית הדין החליט בסופו של יום להטיל בגזר הדין שניתן ב-
 3.7.2007על המבקשת אמצעי משמעת אלה:
א .נזיפה חמורה – כמסר נורמטיבי מטעמו של בית הדין המופנה במישרין לנאשמת
והמצביע כי היה פסול חמור בדרך שבה תעדה לעצמה וגם לגבי האחרים את סדרי
הנוכחות בעבודה.
ב .פיטורין – הנאשמת תפוטר לאלתר משירות המדינה ,תוך מתן מלוא הזכויות הממוניות
שניתנות לעובד שמפוטר על ידי בית דין זה ,בנתוניה של הנאשמת.
ג .פסילה – הנאשמת תפסל מלמלא כל תפקיד במשרד הבריאות לפרק של שנה מיום גזר
הדין.
ובנוסף ,בית הדין המליץ כי ,בתום פרק הפסילה של שנה ,אם הנאשמת תבקש זאת המשרד
ישיבה למקום עבודתה לבית החולים הגריאטרי בנתניה לתפקיד שיהלום את כישוריה ואת
מסלול עבודתה באותו המקום.

בית הדין הבהיר שהמלצה זו יש לכבד ולקיים ברוח פסיקתו של בית המשפט העליון:
"משהחליט בית הדין את החלטתו והמליץ המלצתו בגזר הדין מן הראוי שהנהלת היחידה
תכבד את ההמלצה ואכן תפתח דף חדש ביחסה למערער".
)עש"מ  2275/04רמי כהן נ' נש"מ שניתן ביום ב' בניסן התשס"ד.(24.3.04 ,
 . 5בקשה להבהרת פסק הדין
הסניגורית המלומדת בבקשתה להבהרת פסק הדין שנתקבלה ב 23/9/07-אליה צורפו מספר
מסמכי רקע הנוגעים לדרך ביצועו של גזר הדין ,תוך תיאור המהלכים של המבקשת הנוגעים
לביצועו ,ביקשה להבהיר את פסק דינו של בית הדין בכל הנוגע לדרכי פרישתה ולשובה
העתידי של המבקשת לחיקו של השירות הציבורי ,אליו ביקשה לשוב בתום אותה שנת
פסילה .וכן נתבקש בית הדין להבהיר האם ניתן לחייב את המבקשת לפרישה מוקדמת
לגמלאות ,בהתחשב בפסק דיננו.
 . 6תגובת המשיבה לבקשה
באת כוחה של המשיבה הודיעה כי ,לאחר שבית הדין קם מכיסאו לאחר מתן גזר הדין,
מסורה האפשרות בידי המבקשת להגיש ערעור לבית המשפט העליון בנוגע לכל קביעותיו של
בית הדין ,וכי לצורך קבלת גמלה על עובד להגיש בקשתו על פי אמור בסעיף  42לחוק שירות
המדינה )גמלאות( )נוסח משולב( ,התש"ל) 1970-להלן-חוק הגמלאות( וכי הדרישות שהופנו
למבקשת על ידי המרכז הגריאטרי בדין יסודם .עוד הבהירה בת כוח המשיבה כי חוזר נש"ם
 9/06לעניין מדיניות הפרישה המוקדמת לא חל על המבקשת.
 . 7בית הדין התבקש לדחות את בקשת הנאשמת להבהרתו של פסק דינו.
 . 8לתוכנה של ההבהרה
א .בית הדין בהחלטתו מיום כ"ו בתשרי התשס"ח –  ,8.10.2007קבע כי מסורה בידיו סמכות
טבעית ,בדומה לסמכותן של ערכאות שיפוט אחרות ,להבהיר את אשר פסק אם מי
מהצדדים ביקש את אותה ההבהרה ,גם אם אין לאותה סמכות עיגון חקיקתי מפורש
בחוק.
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ב .מעיון בבקשה בית הדין למד כי ביצועו של גזר דינו נהיר לממונה על הגמלאות ולמשרד
הבריאות ,כאשר זכותה של המבקשת לגמלה יסודה בסעיף  (4)15לחוק הגמלאות ,מאחר
ויש בידה את נתוני הבסיס לקבלתה של קצבה ומענק פרישה מכוחו של החוק ,כפי שגם
קבע מר ציון לוי מנהל אגף בכיר לפרישה וגמלאות בעניינה של המבקשת .וכן קבע בית
הדין ,כי מאחר ולא פסל את המבקשת לשירות המדינה אלא למילוי תפקיד במשרד
הבריאות לפרק זמן של שנה ,אותו סוג של פסילה אין בו כדי לפגום בזכויותיה לקבלת
מלוא זכויותיה לגמלה והגשתה של בקשה לפי סעיף  42לחוק הגמלאות לנוכח העילה
שבגינה ישולמו גמלאות למבקשת ,כפי שפורט לעיל ,אינו תנאי לביצועו של גזר דיננו.
ג .ולעניין המלצתו של בית הדין ,כי הנאשמת תשוב למקום עבודתה בבית החולים
הגריאטרי בנתניה בתפקיד שיהלום את כישוריה ,בית הדין קבע כי יש למלא אחר המלצה
זו ,וכי הנאשמת תשוב לאותו מעמד של העסקה שבו היתה בטרם פיטוריה ופסילתה
כאמור על ידי בית הדין.
 . 9בקשה לעיון חוזר
א .התובעת המלומדת בתאריך  29.10.2007הגישה לבית הדין בקשה לעיון חוזר באותה
ההחלטה ,לנוכח החלטתו של בית הדין לעניין השבתה לתפקידה ומעמדה לאחר שתושב
אליו .התביעה סבורה כי בתוכנה של המלצת בית הדין יש בה כדי להפוך את המלצתו
להלכה מחייבת ,דבר שמהווה לגישתה שינוי מהותי של גזר הדין ולא הבהרתו כנדרש.
התביעה תוקפת החלטה זו בנימוקים של העדר סבירות או יכולת יישום ,מאחר ויש בה
כדי להשפיע על שיקולי תקינה ופוטנציאל השיבוץ של מועמדים אחרים לתפקיד ,הגם
שיש משקל להמלצת בית הדין .המלצה מסוג זה כפופה למארג שלם של שיקולים כמו
תקנים פנויים ומועמדים נוספים למילוי אותו תפקיד.
ב .לגישת התביעה ,חובת ההשבה לתפקידה של הנאשמת כפי שעוגנה בהחלטת בית הדין
אינה עונה בקנה אחד עם פסיקתו של בית המשפט העליון בעש"מ  2275/04בעניין רמי
כהן ,כאשר המלצת בית הדין כאמור ,הגם שראוי לכבדה ,עדיין כפופה למשטר של
שיקולים ונימוקים שונים ועל כן אותה החלטה לגישת התביעה אינה סבירה ונעדרת עיגון
חוקי ,וראוי לה שיגרעו ממנה תכונותיה כהנחיה מחייבת.
זאת ועוד ,בעקבות פיטוריה הנאשמת קיבלה מענק פרישה ומשתלמת לה קצבה ובית
הדין לא פרש את משמעות הפיטורים לתקופה קצובה והשפעתם של אלה על זכויותיה
לגמלה.
ג .לנוכח הטעמים האמורים עותרת התביעה לעיון חוזר בהחלטתו של בית הדין מיום
.8.10.2007
 . 10תגובת המשיבה
א .הסניגורית המלומדת בתגובתה שהתקבלה במזכירות בית הדין בתאריך 4.11.2007
העבירה את תגובתה ואלה טעמיה.
ב .לגישת המשיבה יש לדחות את הבקשה לעיון חוזר ,מאחר והליך מסוג זה אינו מצוי בחוק
או בתקנות שירות המדינה )משמעת( )סדרי הדין של בית הדין( ,התשכ"ד .1963-הצורך
בהסדר חקיקתי מפורש עולה גם מפני הפסיקה שהובאה בתגובת ההגנה ובין השאר ר.ע.א
 83/01בעניין טוביה וייס .וגם אם יקבע בית הדין כי מסורה בידיו הסמכות לעיון חוזר
בהחלטתו ,בקשת התביעה בנדון אינה מגלה עילה לקיומו מאחר ולא נשתנה דבר חדש
לגבי ההליך שבפנינו .כאשר החלטת בית הדין מ 8.10.2007-אך הבהירה את הדרוש
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הבהרה בפסק דינו ולא היה בה כל דבר חדש שאינו מצוי בפסק הדין והתביעה לא
הצביעה על קיומן של נסיבות או ראיות חדשות לאמור .גם לגופו של עניין ההגנה לא
רואה כל הצדקה לשנות את ההחלטה לגופה .ובין השאר בשל כך שהנאשמת הסתמכה על
החלטה זו והגישה כבר בקשה לקבלת גמלה וחתמה על כל האישורים הדרושים לצורך
זה .ההגנה רואה בעיתוי להגשת הבקשה לעיון חוזר שיהוי בלתי סביר.
ג .ובנוסף המשיבה מעריכה מתוכנה של הבקשה ,כי קיימת כוונה שלא להשיב את הנאשמת
למקום עבודתה חרף המלצת בית הדין .ובנוסף לגישת ההגנה ,לא היה מקום בבקשה זו
להידרש לפרשנותו של עש"מ  2275/04בעניין רמי כהן שבית הדין בהחלטת ההבהרה לא
שינה לגביו דבר .אותו פסק דין מצביע גם על כיוון שעיקרו כי "יש לכבד את החלטות
והמלצות בית הדין".
ד .המשיבה כאמור הודיעה על כוונתה הברורה לשוב למקום עבודתה גם לאחר הוצאתה
לגמלה ואין מקום לעטוף את עיתוי ואת אפשרות השבתה בשיקולים ארגוניים שונים,
לנוכח כוונתה הברורה לעשות כן.
ה .לגישת ב"כ המשיבה ,אין יסוד לטיעוניה של התביעה כי החלטת בית הדין נגועה בהעדר
סבירות .טעם זה ראוי לו להתברר בערכאת ערעור וכך צריכה היתה התובעת לעשות,
משלא עשתה כן אין לה להלין אלא על עצמה ,מאחר ולגישת ההגנה חלף לו כבר מועד
הערעור .ועוד נטען ,כי זכויותיה כעובדת גם אם תשולם לה גמלה ,הובהרו להגנה על ידי
מר ציון לוי והדברים היו צריכים להיות גם בתודעתה של התובעת .וטוב היתה עושה
התובעת אם דבר לא היה נהיר לה מפסק דינו של בית הדין אם היתה מגישה גם מטעמה
בקשה להבהרתו.
ו .ועוד הוסף בתגובה ,כי בניגוד לאמור בסעיף  10לבקשתה של התביעה ,הנאשמת טרם
החלה לקבל זכויות גמלה על פי דין.
ז .בנעילת טיעוניה מבקשת ההגנה לדחות את בקשת התובעת לעיון חוזר בפסק הדין וכן
לחייב בהוצאת שכר טרחת עורך דין בגין תגובה זו.
 . 11החלטת בית הדין
א .מבוא
(1

בית הדין עיין בבקשת המבקשת ובתגובת המשיבה לה ,בראשיתה של החלטתו הוא
מבקש לקבוע ,כי החלטתו מיום  8.10.2007נועדה רק להבהיר את אשר פסק בגזר
דינה של הנאשמת ,לעניינו ,כי בתום שנת פסילה לאחר יום פיטוריה ,ממילוי
תפקידה במשרד הבריאות ,יש להשיבה לאותו תפקיד שמילאה ערב פיטוריה בבי"ח
הגריאטרי בנתניה וכי זכאית היא בעקבות פיטוריה לנוכח נתוניה האישיים לזכויות
גימלה על-פי דין.

(2

כבר בשלב זה בית הדין מבקש להעיר ,כי אין הוא הפורום הנאות להחליט את
החלטתו נגועה בחוסר סבירות כנטען על ידי המבקשת – בחינת סבירות החלטתו של
בית הדין אינה יכולה לידון על ידי בית הדין עצמו שאינו מפעיל ביקורת שיפוטית
מסוג זה על עצמו.

ב .עיון חוזר בפסק הדין
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(1

הואיל והחלטת בית דין מיום  8.10.2007הינה כאמור חלק בלתי נפרד מפסק דינו של
בית הדין כאמור ,בית הדין נדרש להחליט האם רשאי הוא לעיין מחדש בפסק דינו
וההחלטה שהיא חלק בלתי נפרד ממנו ,ולקבוע כי המלצתו לעניין השבת הנאשמת
בתום שנת פסילתה אינה מחייבת ונתונה לשיקול דעתו של המשיב ,לנוכח השלכותיה
הארגוניות וכן עליו להידרש לשאלת פיטוריה לתקופה קצובה ומשמעות של אלה על
זכויות הגמלה.

(2

בית הדין אינו סבור כי רשאי הוא לעיין מחדש בפסק דינו והחלטת ההבהרה שהינה
חלק בלתי נפרד ממנו ,לאחר שסיים את מלאכת השפיטה כאמור.
ברוח פסיקתו של בית המשפט העליון- :
"דין הבקשה להידחות משני טעמים :ראשית ,משום שפסק הדין הפך לסופי .עם
מתן פסק הדין סיים בית משפט זה את מלאכתו ומשקם מכיסאו ,אין עוד בכוחו
לשנותו פרט למקרים של טעות סופר או השמטה כאמור בסעיף  81לחוק בתי
המשפט".
)ע"א  4641/94רם כהן קטין נגד עיריית תל-אביב ,פורסם בדינים עליון ,כרך מד'
בעמ'  77וכן ,ראה את ע"א  456/01תאודור כץ נגד עמותת אלכסדרוני ,פורסם בדינים
עליון ,כרך נט' בעמ' .(251
בנסיבות שבנשוא החלטה זו ,משסיים בית הדין את מלאכת שפיטתו ,חברי המותב
חתמו על גזר הדין ,ופירסם את החלטת ההבהרה וזו הגיעה לידיעת הצדדים .יש
לראות את בית הדין כמי שגמר את מלאכתו ,קם מכיסאו ואין עוד בכוחו לשלוט
בפסק דינו לשנותו כמבוקש )ראה בעניין זה את ע"פ  951/80יצחק קניר נגד מדינת
ישראל ,פורסם לה' ).(505 ,(3

(3

בפסק דין שניתן לפני כשנה בית המשפט העליון חזר על אותו רציונל:
"זכותו של אדם לערער על פסק-דין בהליך פלילי קמה משעה שבית-המשפט קם
מכיסאו ,ובלשונו של הנשיא מ' שמגר' :אם נותר לשופט לעשות דבר מה נוסף ,אין
החלטתו בגדר פסק-דין .משסיים השופט את מלאכתו ,נפתחים בפני בעל-דין,
הרואה עצמו מקופח ,שעריו של בית המשפט לערעורים' )ע"פ  (1509/91כדורי נ'
מדינת ישראל ,פ"ד מה ) .(655 ,652 (3והנה ,גזירת עונשו של מי שהורשע
והתבקשה בעניינו חוות דעת מהממונה על עבודות השירות ,אינה נשלמת קודם
שהוגשה חוות הדעת ,ובטרם הכריע בית-המשפט בדבר האופן בו ישא הנאשם
בעונש )רע"פ  2288/06סיאני נ' מדינת ישראל )טרם פורסם(; ע"פ  537/89מדינת
ישראל נ' אברהמין ,פ"ד מג) ;772 (4ע"פ  1276/95מדינת ישראל נ' בעדש )לא
פורסם(; רע"פ  271/01טולדנו נ' מדינת ישראל ,פ"ד נה)) ;(830 (3רע"פ 6489/06
רם ברמן נ' מדינת ישראל שניתן ב."(15.10.06-

(4

זאת ועוד ,בית הדין סבור כי עיון חוזר בהחלטה הינה סמכות שביטוי לה צריך
להיות מפורש ומעוגן בחקיקה .לא מצאנו בחוק המשמעת ובתקנותיו ,כל הסדר
חקיקתי בנדון ,גישה זו גם נובעת מגישתו של המחוקק כי שעה שביקש להקנות
לערכאת שיפוט סמכות לעיין בהחלטותיה מחדש ,הדבר נעשה בדבר חקיקה מפורש
ומפורט )ראה לעניין זה בין השאר בסעיף  14לחוק עוולות מסחריות התשנ"ט,1999-
סעיף  40לחוק איסור מימון טרור התשס"ה ,2005-סעיף  52לגבי עיון חוזר בהחלטת
בית המשפט ,בחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  -מעצרים( התשנ"ה.(1996-

ג .לכוחה של המלצה
 (1בית הדין בשורה ארוכה של פסקי דין )במיוחד בפרשת זיוף חוזי השכירות על ידי
עובדי הוראה שעברו ללמד באזור הדרום( ,המליץ בגזרי הדין המלצות לעניין שובם
לעבודה בתום תקופת הפסילה ואין כל יסוד חדש בהמלצה שבנשוא דיוננו.
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עיון בפסקי הדין באותה פרשה ופסיקות אחרות צריך היה להצביע כי קיימות
המלצות שלשונן מצביעה על מתן שיקול דעת למשרד אם לכבדה בנוסח כמו:
"לשקול ברוח טובה ובנפש חפצה) ".עיין בבד"מ  (80/04או תשקול את בקשת
המשיבה לשוב לשירות המדינה "בנפש חפצה ובלב פתוח" )עיין בבד"מ (93/06
ואולם קיימות המלצות שלשונן אחר הוא ,שבהם ממליץ בית הדין כי "המשרד ישיב
את הנאשם לשירות המדינה בתחום פסילתו" )עיין בסעיף 8ב' בבד"מ  77/04בעניינו
של מאזן גרה( וכפי שבית הדין המליץ בעניינה של המשיבה )עיין בסעיף  8לגזר הדין(.
(2

כוונתו של בית הדין היתה ברורה וזו פורטה בסעיף  8הנ"ל ובהחלטת ההבהרה,
משניתנה המלצה בנוסח האמור שיקולים ארגוניים שונים כמו תקן חסר ,שיא כח
בבי"ח מסויים צריכים לסגת מפניה של אותה החלטה שיפוטית ,גם אם נוסחה
בלשון המלצה ,ברוח פסיקתו של בית המשפט העליון בעש"מ  2275/04רמי כהן נגד
נש"מ – בו פסקה כב' השופטת ד' בייניש לפי תוארה:
"משהחליט בית הדין את החלטתו והמליץ המלצתו בגזר הדין מן הראוי שהנהלת
היחידה תכבד את ההמלצה ואכן תפתח דף חדש ביחסה למערער".

(3

בית הדין אינו סבור ,כי שאלת כיבוד המלצה כאמורה צריכה להיות מאובחנת בין
מתן מעמד וזכויות לעובד במקום עבודתו שבו דן העש"מ הנ"ל ,ובין השבת עובדת
ראויה שכשלה לאחר פיטוריה ופסילתה לשירות ,לאחר הפנמת הפסול.

ד .לעניין זכויות הגמלה
(1

כפי שהובהר בהחלטתנו מיום  ,8.10.2007למשיבה נולדה זכות על בסיס נתוניה
האישיים לקבלת זכויות גמלה בעקבות פיטוריה וסוג פסילתה לשירות ,אותה
החליטה לממש.

(2

האפשרויות לפיהן עובד שיצא לקצבה שב לשירות הציבורי ,אינן זרות למחוקק,
לרבות לא חלופות הבחירה שעומדות לאותו עובד – הכל כמפורט בסעיפים  24ו25-
לחוק שירות המדינה )גמלאות( )נוסח משולב( התש"ל .1970-לעניין אותה בחירה של
עובד ,וזכויותיה הנגזרות אין נפקא מינא אם אותו עובד שב לשירות הציבורי ,לאחר
שפוטר ונפסל כאמור.

סוף דבר
 . 12לנוכח כל המבואר ,בית הדין דוחה את בקשתה של המבקשת לעיון חוזר בהחלטתו.

ההחלטה ניתנה ביום כ"ו בחשון התשס"ח –  ,7.11.2007ללא נוכחות הצדדים ,להם תועבר באחת
הדרכים המקובלות.

)(-
______________
עו"ד יוסף תלרז-אבה"ד
יו"ר

)(-
______________
גב' עדנה רשף
חברת בית הדין
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)(-
________________
עו"ד ,ד"ר משה תירוש
חבר בית הדין

.2

בד"מ  – 76/07לדרך מימוש הליך משמעתי נגד עובד שפרש

תמצית ההחלטה
עובד מדינה בכיר הואשם לאחר פרישתו בעבירות משמעת שונות .בכך ,שנסע לחו"ל לכנס של
חברה שעימה היה בקשר בעת מילוי תפקידו ,ללא היתר ובמימון חלקי של אותה חברה.
ההגנה העלתה טענה מקדמית ,שמן הדין לבטל את התובענה ,מאחר ולא ניתנה הוראה בכתב
להגשת התובענה לאחר פרישת העובד על פי הוראתו של סעיף  66לחוק ,.ואם ניתנה הוראה כזו,
מן הדין שנותנה יהיה היועץ המשפטי לממשלה.
לאחר שלבית הדין הודע ,כי הוראת הנציב ניתנה לממונה על יח' התביעה בע"פ ,בית הדין קבע ,כי
פרשנותו של החוק אינה מחייבת ,שהוראת הנציב לעניינו של סעיף  66לחוק תהא בכתב ,וכי אין
כל מניעה שמגיש הקובלנה יהא גם את נותן ההוראה .לעניינו של סעיף  66לחוק ,לגבי עובד שפרש.
כן קבע בית הדין כי ,קיים עוד טעם במימוש ההליך.
ניתן ביום ט"ו בכסלו התשס"ח – \.25.11.2007
ההרכב :עו"ד יוסף תלרז ,אב בית הדין
עו"ד ד"ר משה תירוש
עו"ד ניקול יעל שמחי

-

יו"ר
חבר בית הדין
חברת בית הדין

ב"כ הנציבות :עו"ד יפית כנעני
ב"כ המבקש :עו"ד שרון קופ
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ט"ו בכסלו התשס"ח
 25בנובמבר 2007
בד2007-1502 .
בד"מ 76/07
ת.ז68986080 :
בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
בפני :

עו"ד יוסף תלרז – אב בית הדין למשמעת
עו"ד ד"ר משה תירוש
עו"ד ניקול יעל שמחי

-

יו"ר
חבר בית הדין
חברת בית הדין

המבקש:
ב"כ המבקש:

עו"ד שרון קופ

המשיבה:
ב"כ המשיבה:

יח' התביעה  -בנציבות שירות המדינה
עו"ד יפית כנעני
בקשה לביטול תובענה
החלטה

התובענה וההליך
 . 1המבקש יליד שנת  ,1962שימש עד לפרישתו ביום  20.4.07כמנהל החוב הממשלתי ,הואשם
בכתב תובענה שהוגש נגדו בתאריך  3.4.07על בסיס קובלנה שהוגשה על ידי נציב שירות
המדינה באותו המועד ,בעבירות משמעת לפי סעיפים  (2) ,(1)17ו (3) -לחוק שירות המדינה
)משמעת( התשכ"ג – ) 1963להלן – החוק( ,בכך שנסע בסוף חודש אפריל  2006לכנס של חב'
 MTSשנבחרה על ידי המדינה להקמת פלטפורמת מסחר חדשה של אגרות חוב ממשלתיות,
במימון חלקי של אותה החב' בלא שקיבל היתר כדין לאותה נסיעה.
 . 2לגישת התביעה המבקש במעשיו פגע במשמעת שירות המדינה ,הפר את הוראות התקשי"ר
 ,42.221 ,42.211וכן התנהג בעטיים של מעשיו המיוחסים התנהגות שאינה הולמת עובד
מדינה.
מהלך הדיון – העלאת טענות מקדמיות
 . 3הקראתה של התובענה נערכה בתאריך  7.10.07ללא נוכחות הנאשם בשל שהייתו בחו"ל,
במהלכה נטענה בפנינו טענה מקדמית ,על פיה לגישת ההגנה התובענה הוגשה שלא בסמכות
ועל כן יש לבטלה ,לנוכח היחס שקיים לגישת ההגנה ,בין הוראותיהם של סעיפים 33 ,32
לחוק ,וסעיף  66הרלבנטי לענייננו לנוכח הגשת התובענה לאחר פרישת המבקש.
בית הדין הנחה את הצדדים להשלים את טיעוניהם בכתב – נביא להלן את תמציתן:
א .טיעוני ההגנה
 (1ליבת הבקשה הינה כי התובענה שהוגשה לאחר פרישת המבקש הוגשה בחוסר
סמכות מאחר ולא הוגשה על בסיס הוראת נציב שירות המדינה או היועץ המשפטי
לממשלה על פי הוראותיו של סעיף  66לחוק ,כאשר היחס בין סעיף  66 ,33לחוק
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לרבות נוסחם של הסעיפים הובא בטיעונים ,וכי אותה סמכות ייחודית לא הופעלה
בעניינו של המבקש ,כנגזר גם מהוראותיו של סעיף  65לחוק ,כאשר המשך הדיונים
נגד עובד ציבור שפרש ,הינו חריג לכלל ,כפסיקתו של ביהמ"ש העליון בעש"מ
 5669/98בעניין שפירו ,ועש"מ  8431/01בעניין דנינו ,קטעים נבחרים מאותה פסיקה
הובאו לעיוננו ,כאשר את סעיף  66לחוק יש לפרש מבחינת קל וחומר ,על בסיסה של
אותה פסיקה ,וכי הגשת תובענה בנסיבות כאמור ראוי שתלווה בצירופה בכתב של
הוראה לפי סעיף  66לחוק ,כעולה מבד"מ .120/04
(2

אם אכן לא הייתה בידי התביעה הוראה כתובה בטרם הגשת התובענה ,לגישת
ההגנה פגם זה אינו ניתן לריפוי על ידי קבלת אישור בדיעבד של בעל הסמכות ,גם
אם לא נגרם עיוות דין למבקש ,וכי סמכות בנדון של היועמ"ש לממשלה והנציב אינה
ניתנת להאצלה ,ובשל כך ,כתב התובענה הוגש בחוסר סמכות עפ"י הרציונל שקיים
במשפט הפלילי שמובאות ממנו ,הובאו בסיכומים ,ולא ניתן לרפא את הפגם כדבר
פסיקתו של ביהמ"ש העליון בע"פ בעניין חסבלה ,כאשר תמצית החלטתו של הנשיא
שמגר הובאה בסיכומים .לגישת ההגנה הגשת הקובלנה ,על ידי הנציב אין בה כדי
לרפא את אותו הפגם – עת הוגשה תובענה שלא לפי הוראות של סעיף  66לחוק ,זאת
ועוד מאחר והנציב הוא אשר הגיש קובלנה בנדון כאמור ,בנסיבות אלה לגישת
ההגנה ,הפעלתו של סעיף  66לחוק ,צריכה להיעשות בידו של היועץ המשפטי
לממשלה ,והוא אשר צריך להפעיל שיקול דעת האם להגיש תובענה נגד עובד מדינה
שפרש ,וזאת על מנת שתהיה מידה של ביקורת על שיקול דעת של הנציב שהגיש את
הקובלנה כנגד המבקש ,כאשר לגישת ההגנה ,המעבר בפסיקה מגישת "הבטלות
המלאה" לגישת "הבטלות היחסית" כביטויה בשורה של פסקי הדין שהובאו
בטיעוניה ,שאין בה כדי להשליך על מסקנתה של ההגנה ,בדבר בטלותה של
התובענה ,כאשר גישתו של ביהמ"ש העליון בע"פ  5715/91פלוני נגד מדינת ישראל,
צוטטה בפנינו ,לעניין דרישתו של סעיף ) 354א'( לחוק העונשין ,ובנוסף הסנגור
השכילנו בעניין פסיקתו של השופט א .לוי בע"פ  5104/05פלוני נגד מדינת ישראל
לגבי הדרישות המעוגנות בסעיף )354א( לחוק העונשין ,ואישורו של היועץ המשפטי
לממשלה ,שנדרש בקשר לכך.

(3

בתובענה שבפנינו הואיל ולא נעשה שימוש בסעיף  ,66לא על ידי היועץ המשפטי
לממשלה ,או על ידי הנציב ,לבחינת מדיניות הצדקת הגשת תובענה נגד עובד שפרש,
כאשר העדרה של הוראת היועץ המשפטי לממשלה יורד לשורשה של הסמכות,
ולהגנה יש ספק אם היועץ לממשלה ,בנסיבותיה של התובענה היה מורה על הגשתה,
וכי יש מקום לאבחן את תוכנה של התובענה גם אם לא המבקש יורשע בעבירותיה
ולנוכח מהותם הנורמטיבית של אמצעי המשמעת שניתן יהיה להטיל עליו,
ובהתחשב בשוני המהותי שבין העבירות שמיוחסות לנאשם ,ובין אלה שנדונו בע"פ
 5104/05וגם ע"פ  – 5715/91לעניין השימוש בתורת הבטלות היחסית.

(4

בנעילת טיעוניה עתרה ההגנה מטעמי דין וצדק ,כי נורה על בסיסה של תקנה 22
לתקנות שירות המדינה )משמעת( )סדרי הדין של בית הדין( התשכ"ד – ) 1963להלן –
התקנות( על ביטולו של כתב התובענה.

ב .תגובת המשיבה
 (1בראשית טיעוניה ,ביקשה התובעת להבהיר את אשר נאמר על ידה במהלך הקראתה
של התובענה ,כי בתיקה ישנה קובלנה של הנציב ,וכי לא נכתב בה כי היא מוגשת
עפ"י הוראותיו של סעיף  66לחוק .וכי לא אותר על ידי מסמך כתוב לפיו ,הופעלה
סמכות לפי סעיף  66לחוק.
(2

בסיכומיה בכתב התביעה הודיעה לבית הדין כי בירורה העלה כי הוראתו של הנציב
לפי סעיף  66לחוק ניתנה בע"פ לממונה בכיר על יח' המשמעת ובכך נתמלאו
דרישותיו של סעיף  66לחוק ,מאחר ולא מנויה בו דרישת הכתב ,כאשר תוכנו של
כתב הקובלנה מצביע על מודעותו של הנציב לגבי פרישתו של המבקש מהשירות ,עוד
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בטרם הגשת הקובלנה .וכי הפעלת שיקול הדעת נעשה לאחר עיון ובחינה כמתחייב,
מעש"מ  9223/02בעניין זערור מוחמד ועש"מ  7440/04בעניין שלמה יששכר – כתב
הקובלנה של הנציב צורף לעיוננו.
(3

לגישת התביעה העדרה של הוראה בכתב ,שאינה נדרשת עפ"י לשון החוק אינה פגם
מהותי שיורד לשורש ההליך ,ואין בכך כדי לפגוע בהגנת הנאשם.

(4

לגישת המשיבה ,אין כל בסיס לגישתו של המבקש כי מגיש הקובלנה הנציב מנוע
להפעיל את סמכותו לפי סעיף  66לחוק ,וכי הפסיקה שהגישה ההגנה חרף קירבתו
בהקשרים מסוימים של ההליך הפלילי לדין המשמעתי ,אינה רלבנטית לנשוא דיוננו,
כאשר תכליתו של הדין המשמעתי ,לרבות זו המגולמת בסעיף  ,66נועדה לשמור על
תפקוד ותדמיתו הראויה של השירות הציבורי כביטויה בעש"מ  5547/00בעניין אורי
בנית ,ותכלית זו אינה מתיישבת עם מתן חסינות לעובד שפרש מהשירות.

(5

המשיבה ביקשנו לדחות את בקשת ההגנה לביטול כתב התובענה ,או לקבוע לחילופין
כי מדובר בפגם טכני בלבד שניתן לתיקון בשלב הדיוני שבו מצוי ההליך.

דין הבקשה
 . 4בית הדין עיין בכובד ראש בטיעוני הצדדים כפי שבאו בפניו במועד הקראתה של התובענה,
ולאחריה בהשלמת טיעוני הצדדים בכתב ,שתמציתה הובא לעיל.
 . 5לצורך הכרעה בבקשה לביטול תובענה ,אנו נדרשים להכריע ולקבל החלטה בסוגיות אלה- :
א .המנגנון להגשת קובלנה ותובענה
 (1הגשתה של קובלנה מוסדרת בהוראותיו של סעיף  32לחוק ,והגשתה של תובענה עוגן
לה בסעיף  33לחוק:
" .32קובלנה
שר ,נציב השירות ,היועץ המשפטי לממשלה ,מנהל כללי וסגנו לענייני מינהל
ומנהל יחידת סמך רשאים להגיש לתובע קובלנה על עבירת משמעת שעבר עובד
המדינה ,הן ביזמתם הם והן על פי תלונה שהוגשה להם.
 .33הגשת תובענה
)א( ראה התובע שיש בקובלנה ובחומר הראיות שלפניו כדי להעמיד את עובד
המדינה לדין משמעת ,רשאי הוא להגיש לבית הדין תובענה ,והוא חייב להגישה
אם מי שהסמיך אותו להיות תובע ,הורה לו לעשות כן.
)ב( בתובענה כאמור בסעיף קטן )א( מותר להאשים בעבירת משמעת אף אם לא
צוינה בקובלנה".
(2

הקובלנה שהועברה לעיוננו ,על ידי המשיבה ,הוגשה כאמור ברישת החלטה זו ,על
ידי הנציב שנמנה עם בעלי תפקידים שהוסמכו להגישה ,ובעקבותיה הוגש כתב
התובענה כמצוותו של סעיף  33סיפא.

(3

אשר על כן הקובלנה והתובענה שבנשוא דיוננו הוגשו כדין ,בעניינו של המבקש ,גם
אם אלה הוגשו לאחר פרישתו.

ב .הגשת תובענה לאחר פרישת העובד
 (1סעיף  66לחוק קובע הסדר מיוחד להגשת תובענה לאחר פרישת העובד,
" .66הגשת תובענה לאחר פרישת העובד
מותר להתחיל בהליכים לפני בית הדין אף לאחר שפרש העובד מהשירות ,ובלבד
שהתובענה תוגש תוך שנתיים מיום הפרישה או תוך שנה מיום סיום חקירת
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המשטרה או הדיון הפלילי ,לפי המאוחר ,על פי הוראות היועץ המשפטי לממשלה,
או נציב השירות ,או לפי בקשת העובד.
(2

בית הדין לא מצא בלשונו של הסעיף הנ"ל כי הוראת בעלי התפקידים האמורים
חייבת להינתן בכתב - ,לשון החוק ,מציבה חלופה ברורה למתן הוראה גם בע"פ ,שעל
דבר הינתנה בטרם הגשת התובענה ,הודע לנו בעמדת המשיבה.

(3

הגם שקיים יתרון דיוני כאשר להוראה כאמור ניתנת בכתב ,ביה"ד לא מצא כי
דרישת הכתב הינה תנאי לבסיס קיומה של הוראה היורד לשורש סמכותו של נותן
ההוראה ,בד"מ  120/04שהובא בטיעוני ההגנה ,לא נמצא תימוכין לכך.

(4

בית הדין משאיר בצריך עיון ,את השאלה אם העדרה של הוראה כאמור ,בטרם
הגשת תובענה יורד לשורש הסמכות ,גם אם יעשה להשלמת החסר לאחר הגשת
התובענה ,לנוכח דוקטורינת הבטלות היחסית שגבולותיה הובאו לעניין זה רק נעיר
כי עם השנים ,לצד התפיסה בדבר הבטלות המוחלטת של ההליך וההחלטה,
בנסיבות דומות הוצב מבחן "הבטלות היחסית" ,מכוחו יש להבחין בין הפגם שנפל
בהחלטה לבין נפקותו של הפגם .נפקות הפגם נקבעת על פי נסיבות המקרה ,תוך
שקילת מכלול נסיבותיו ומכלול האינטרסים הפועלים בהקשר אליו ,ופגם דומה עשוי
להוליד תוצאות שונות בהקשרים שונים )רע"פ  2413/99גיספאן נ' התובע הצבאי
הראשי ,פד"י נה) .685-7 ,673 (4בג"צ  10455/02אמיר נ' לשכת עורכי הדין ,פד"י
נז) .738-9 ,729 (2ע"פ  768/80שפירא נ' מדינת ישראל ,פד"י לו) ,337 (1עמ' .(362-3
תורת הבטלות היחסית חלה ,בין היתר ,על מקרים בהם נפל פגם של חריגה מסמכות
)פרשת גיספאן ,עמ'  .686ע"פ  866/95סוסן נ' מדינת ישראל ,פד"י נ) ,793 (1ו816- -
 .17ע"פ  6143/03פורטל נ' מדינת ישראל ,פד"י נח).(620-21 ,614 (2

(5

מבלי שבית הדין יקבע מסמרות לגופו של עניין ,לנוכח הרציונל שמגולת בסעיף 66
הנ"ל לפיו נדרשת הוראה מיוחדת של היועץ המשפטי לממשלה ,או נציב השירות
מאחר ומימוש ההליך נגד עובד שפרש אינו הנתיב המרכזי של אכיפת דיני המשמעת,
אלא נתיב נוסף ומשלים העדר של אותו שיקול דעת של אותם בעלי תפקידים בכירים
וביטויו בכתב או בע"פ לעניות דעתו של ביה"ד עלול לרדת לשורש הסמכות שכרוכה
בהגשת תובענה ,לנוכח טיב שיקול הדעת שכרוך בהפעלת הסמכות.

(6

בית הדין לא מצא כאמור פגם כאמור בהוראה שניתנה כאמור בע"פ על ידי נציב
שירות ,לפני הגשת התובענה.

(7

בית הדין גם לא מצא כל פגם בכך ,כי הנציב מגיש הקובלנה ,הוא אשר הורה כאמור
לעניינו של סעיף  66לחוק ,בית הדין לא מצא בפסיקתו או בפסיקתו של ביהמ"ש
העליון תימוכין לעמדת ההגנה כי במקרה כזה צריכה להיות הפרדה בין שני בעלי
התפקידים הבכירים ,במיוחד בשל כך ,כי שני בעלי תפקידים כאחד היועץ המשפטי
לממשלה והנציב נמנים הן על מגישי הקובלנה לעניינו של סעיף  32לחוק ,וכן על
נותני ההוראה לעניינו של סעיף  66לחוק ,ובמיוחד בשל הטעם לפיו שעה שנציב גם
הגיש את הקובלנה כאמור ברישת החלטה זו ,ע"פ תוכנה היה מודע לעובדת פרישתו
של המבקש ,כעולה ממסמך הקובלנה ובמקביל הפעיל סמכות נוספת שהמחוקק
מסר בידיו.

(8

בית הדין הגיע לכלל מסקנה כי ההוראה לעניינו של סעיף  66לחוק ניתנה כדין.

ג .פרישה אינה מפסקת ההליכים
 (1סעיף  66לחוק בפרשנותנו לגביו ,לעניין מתן הוראה להגשת תובענה בעניינו של עובד
בכיר שפרש קשור בטבורו לסעיף  65לחוק הקובע לאמור- :
" .65פרישה אינה מפסקת הליכים
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פרישתו של עובד מהשירות אינה מפסקת הליכים שהתחילו בהם נגדו לפני בית
הדין ,והוא רשאי להמשיך בדיון אם ראה צורך בכך.
בעש"מ  5669/98מדינת ישראל נגד יעקב שפירו נדונה פרשנותו של סעיף  65לחוק
על ידי כבוד השופט זמיר ,כך פסק כב' השופט- :
"ברור לפי סעיף  65לחוק המשמעת ,כי במקרה שעובד פורש מן השירות
במהלך ההליכים המשמעתיים ,מוקנה לבית הדין שיקול דעת רחב בשאלה
אם להמשיך בהליכים או להפסיקם .יחד עם זאת ,מלשון הסעיף עולה כי
המשך ההליכים הוא החריג לכלל ,והוא שדורש טעם ,או כלשון החוק,
"צורך" .טעמים שונים עשויים להשפיע על החלטת בית הדין בשאלה אם
להמשיך בהליכים :חומרת העבירה המיוחסת לעובד .משך ההליכים .מידת
ההוכחה של העבירה המיוחסת לעובד .ובמיוחד אמצעי המשמעת שניתן
יהיה לגזור על העובד אם יימצא אשם בדין".
על הלכה זו חזר בית המשפט העליון בעש"מ  8431/01בעניין מדינת ישראל נגד
שלום דנינו )פורסם בפ"ד נו) (2בעמ' .(577
אותו צורך ,יסודותיו נקבעו בעש"מ  5547/00בעניין אורי בנית ,כדבר פסיקתו של
כב' השופט זמיר ,הרלבנטי גם לעניינו של סעיף  66לחוק:
"מהי ,אם כן ,תכלית החוק לעניין זה? התכלית העיקרית של חוק המשמעת
היא השמירה על התפקוד הראוי והתדמית הראויה של שירות המדינה.
תכלית זאת אינה מתיישבת עם הענקת חסינות ,מלאה או חלקית ,לעובד
המדינה שהחליט ,לאחר שביצע עבירת משמעת ,לפרוש משירות המדינה.
והרי חוק המשמעת ראה צורך לקבוע במפורש ,בסעיף  ,66כי "מותר להתחיל
בהליכים לפני בית הדין אף לאחר שפרש העובד מהשירות" .הדעת נותנת
שהחוק לא התכוון להליכי משמעת שאין בסופם ,אם העובד יורשע ,אמצעי
המשמעת של ממש .המהות של הליכי משמעת מחייבת שאמצעי המשמעת
יהיו הולמים את עבירת המשמעת ,גם לגבי עובד שפרש מן השירות .אם
האמצעים מעוקרים ,ההליך יהיה עקר .וכי מה האמצעים שניתן להטיל על
עובד שכבר פרש מן השירות?"
(2

עמדת ההגנה לפיה אמצעי המשמעת שיכולים להיות רלבנטיים בעניינו של המבקש,
הינם "נורמטיביים" בלבד ,אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין ,בלי שנתיימר
בשלב הדיוני שבו אנו מצויים ,לקבוע כל עמדה לגופו של עניין ,כאשר סעיף (10) 34
לחוק ,מונה בין אמצעי המשמעת הרלבנטיים:
") (10פסילה ,לאחר פיטורים או פרישת העובד משירות המדינה בדרך
אחרת ,לשירות המדינה לצמיתות או לתקופה שיקבע".

(3

בית הדין לא מצא בהתחשב בנתוניו האישיים של המבקש ,כי נעלם הטעם שבקיום
ההליך.
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סוף דבר
 (4לנוכח מקבץ קביעותינו שלעיל ,הבקשה לביטול התובענה נדחית בזה.
חידוש דיונים
 (5על יסודה של החלטתנו הנ"ל הדיון בתובענה יתחדש ביום כ"ד בטבת התשס"ח,
 2.1.08בשעה .09:00
(6

במועד הדיון הנ"ל תתבקש תגובתו של המבקש לכתב התובענה ,במקרה של כפירה,
התביעה תזמן ביום זה בתאום עם ההגנה  3עדי תביעה ,לתחילת פרשת התביעה.

ההחלטה ניתנה ביום ט"ו בכסלו התשס"ח  ,25.11.2007 -ללא נוכחות הצדדים להם תועבר באחת
מדרכי המסירה המקובלות.
)(-
_____________
עו"ד יוסף תלרז
אב בית הדין
יו"ר

)(-
________________
עו"ד משה תירוש

)(-
_________________
עו"ד ניקול יעל שמחי

חבר בית הדין

חברת בית הדין
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.3

בד"מ  – 134/06זיכוי נאשם מחמת היעדר תובע

תמצית ההחלטה
נגד הנאשם הוגשה תובענה לבית הדין .הנאשם כפר באישומים המיוחסים לו והתיק נקבע
לשמיעתו.
לדיון ההוכחות בוששה התביעה להגיע ,ורק לאחר ניסיונות מטעם מזכירות בית הדין לאתר את
התביעה ולברר את פשר אי התייצבותה ,נשלחה נציגת התביעה ,שאינה מטפלת בתיק זה.
ההגנה ביקשה מבית הדין לזכות את הנאשם ,עקב חלוף הזמן הרב שעבר מאז התיק נקבע
להוכחות.
בית הדין דחה את בקשת ההגנה ,שכן אין בידו את הסמכות לזכות נאשם בנסיבות המדוברות .מה
גם ,שהעבירות המיוחסות לנאשם אינן קלות-ערך וראוי שתתבררנה לגופן בבית הדין.
יחד עם זאת ,בית הדין ראה בחומרה את התנהלות התביעה בתיק דנן.

ניתן ביום י"ח בחשון התשס"ח – .30.10.2007
ההרכב :עו"ד ניצה אדן-ביוביץ ,מ"מ אב בית הדין
גב' נחמה ז"ק
גב' טליה מלצר
ב"כ הנציבות :עו"ד הילי ברקאי-דוד
ב"כ הנאשם :עו"ד ג'ואני שחאדה
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-

יו"ר
חברת בית הדין
חברת בית הדין

י"ט בחשון התשס"ח
 31באוקטובר 2007
בד2007-1377 .
בד"מ 134/06
בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
בפני :

עו"ד ניצה אדן-ביוביץ ,מ"מ אב בית הדין
גב' נחמה ז"ק
גב' טליה מלצר

התובעת:

עו"ד הילי ברקאי דוד

-

יו"ר
חברה
חברה

הנאשם:
ב"כ הנאשם:

עו"ד ג'ואני שחאדה
החלטה

 . 1בתאריך כ"ג בתמוז התשס"ז –  9.7.2007בית הדין דחה את טענת ההגנה להתיישנות ,וקבע
תיק זה לשמיעת הראיות .תחילת פרשת התביעה נקבע ליום .25.10.2007
 . 2לדיון שנקבע לפתיחת הליך ההוכחות ,בוששה התביעה להגיע .רק לאחר ניסיונות מזכירות
בית הדין לברר מדוע לא הופיע התובע ,נשלחה נציגת התביעה.
 . 3התובעת המלומדת התנצלה ונימקה את האיחור ,בטעות שנבעה כתוצאה מעזיבתו של התובע
בתיק ואי רישום מועד הדיון.
התביעה ביקשה מבית הדין לקבוע מועדים חלופיים.
 . 4הסניגור המלומד ביקש מבית הדין לזכות את הנאשם מהאישומים המיוחסים לו בכתב
התובענה .שכן ,תיק זה נקבע להוכחות זה מכבר.
 . 5בטרם ייתן בית הדין החלטתו ,יסקור הוא את המסגרת המשפטית לעניינינו .במקרים לא
מעטים שואב הדין המשמעתי הוראותיו מהדין הפלילי.
התייצבותה של נציגת התביעה לפנינו כאשר אין בידיעתה דבר וחצי דבר אודות מועד הדיון
ושלבי הדיון בתיק דומה לדידנו ,למצב בו לא התייצב תובע במועד שנקבע ,אף על פי שהודע
לו.
סעיף  133לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב –  ,1982מסדיר את הסוגיה בה
נעדר תובע:
"לא התייצב התובע במועד שנקבע למשפט אף על פי שהודע לו המועד ,ובית המשפט לא
ראה לדחות את המשפט למועד אחר ,ינהג בית המשפט כאמור בסעיף  94כאילו חזר בו
התובע מהאישום ,אולם רשאי הוא להרשיע את הנאשם בעבירה המתגלית מן העובדות
שהודה בהן או שהוכחו ,ולגזור את דינו".
אם כן ,כאמור ,בדין הפלילי רשאי בית המשפט לבטל כתב אישום,בגין אי התייצבות תובע
למשפט.
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אולם ,בית המשפט ינהג בזהירות מרובה בטרם יבטל כתב אישום:
"על בית המשפט לנהוג בסוגיה זו זהירות מרובה ,ולא להיחפז ולראות באי התייצבות
של תובע "מחדל" ,המצדיק ביטולו של כתב אישום; במיוחד כאשר תוצאת הביטול היא
"זיכוי" החוסם את הדרך בפני בירורה של אשמה רצינית ,והבאת האחראי על עונשו.
לעיני בית המשפט מן הראוי שיעמדו לא רק השיקולים של מניעת עינוי הדין לנאשם,
שמירת כבודו של בית המשפט והצורך להבטיח תקינות של ההליכים; אלא – גם
השיקול של מניעת עיוות דין לציבור".
)השופט י .קדמי ,סדר הדין בפלילים ,מהדורה מעודכנת ,תשס"ג –  ,2003חלק שני ,עמ'
.(769
בדין המשמעתי קיים הסדר חוקי בתקנה  18לתקנות שירות המדינה )משמעת( )סדרי הדין של
בית הדין( ,התשכ"ד – :1963
"לא הופיעו ,בתחילת הדיון או בהמשכו ,נאשם או תובע שהוזמנו ,רשאי בית הדין
לדחות את הדיון למועד אחר ,ואם לדעת בית הדין לא היה הצדק סביר לאי הופעתו –
רשאי בית הדין להמשיך בדיון בהיעדרו".
תקנות הדין המשמעתי מנחות אותנו לדחות את הדיון למועד אחר ואין באפשרות בית הדין
לבטל את כתב התובענה או לזכות את הנאשם ,כאמור בדין הפלילי.
את דברי ההסבר לכך ניתן אף לשאוב מתוך ספרו של השופט י .קדמי ,לעיל:
"אי התייצבותו של התובע לדיון ,אינה צריכה להביא מניה וביה ,לביטולו של כתב
האישום או – ובמיוחד – לזיכויו של הנאשם; ולבית המשפט שמורה בעניין זה סמכות
של שיקול דעת .במסגרת השיקולים ששוקל בית המשפט בהקשר זה ,מצוי גם השיקול
" ...שאין המדובר בעבירה קלת ערך ומן הראוי שתתברר לגופה"; ועל בית המשפט
למצוא איזון בין "אינטרס הציבור ...שמשפט פלילי שהוגש יתברר ולא יזוכה נאשם
מבלי שהאשמה נגדו התבררה לגופה ...לבין אינטרס הציבור ...שזמנו של בית המשפט
לא יבוזבז לריק ,ושלא יגרם ,ללא סיבה מספקת ,עינוי דין לנאשם".
 . 6מן הכלל אל הפרט
על פי הדין ,לבית הדין אין סמכות לבטל/לזכות נאשם בנסיבות המדוברות .ברם ,מחד גיסא
העבירות המיוחסות לנאשם אינן קלות ערך וראוי שתתבררנה לגופן בבית הדין .מאידך גיסא,
בית הדין רואה בחומרה את התנהלות התביעה בעטיה נדרש בית הדין להחלטה זו .חילופי
תובעים אינו דבר חריג ואינו מצדיק ביטול יום דיונים ובזבוז זמנם של חברי המותב ,הנאשם
והסניגוריה.
בית הדין דוחה ,איפוא ,את בקשת ההגנה לזיכויו של הנאשם.
הצדדים יעבירו לבית הדין מועדים מתואמים לשמיעתו של התיק תוך שבוע ימים.
ניתן ביום י"ח בחשון התשס"ח –  ,30.10.2007בהיעדר הצדדים ,להם תועבר החלטה באחת מדרכי
המסירה המקובלות.
)(-
_______________
עו"ד ניצה אדן-ביוביץ
מ"מ אב בית הדין למשמעת
יו"ר

)(-
_____________
נחמה ז"ק

)(-
______________
טליה מלצר

חברה

חברה
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.4

בד"מ  – 50/03בקשה לתשלום הוצאות הגנה

תמצית ההחלטה
בהכרעת דין מפורטת זיכה בית הדין את הנאשם ,המועסק כראש תחום בינוי בתי עלמין צבאיים,
במשרד הביטחון ,מעבירות של הטרדה מינית ,והרשיעו בהתנהגות בלתי הולמת ,בכך שנגע
במותנה של המתלוננת והדפה ממקומה.
בית המשפט העליון זיכה את הנאשם אף מאישום זה.
הנאשם הגיש בקשה לתשלום הוצאות הגנה ,על פי סעיף  36לחוק המשמעת .בית הדין דחה את
בקשת ההגנה .בית הדין סבר ,שהיה יסוד להגשת התובענה ולא מצא נסיבות אחרות המצדיקות
פסיקת הוצאות הגנה.
ניתן ביום ט"ז בחשון התשס"ח – .26.11.2007

ההרכב :עו"ד ניצה אדן-ביוביץ ,מ"מ אב בית הדין
מר אשר פרי-הר
מר חיים איובי
ב"כ הנציבות :עו"ד אסף רוזנברג
ב"כ הנאשם :עו"ד דרור ארד-איילון
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-

יו"ר
חבר בית הדין
חבר בית הדין

י' בחשון התשס"ח
 22באוקטובר 2007
בד2007-1297 .
בד"מ 50/03
בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
בפני :

עו"ד ניצה אדן ביוביץ ,מ"מ אב בית הדין
מר אשר פרי-הר
מר חיים איובי

-

יו"ר
חבר
חבר

המבקש:
ב"כ המבקש:

עו"ד דרור ארד-אילון

המשיב:

נציבות שירות המדינה – עו"ד אסף רוזנברג

נציג המשרד:

מר צחי ליטוין
בקשה לתשלום הוצאות הגנה
החלטה

ההליך
 . 1בתאריך  4.5.2003הוגשה תובענה נגד המבקש ,המועסק כראש תחום בינוי בתי עלמין
צבאיים ,ביחידה להנצחת החייל ,המשרד הביטחון.
כתב התובענה ייחס למבקש שלושה אישומים ,שעניינם פגיעה במשמעת שירות המדינה
הטרדה והתנהגות שאינה הולמת עובד מדינה ,עבירות לפי סעיף  (2) ,(1)17ו (3)-לחוק שירות
המדינה )משמעת( ,התשכ"ג – ) 1963להלן – החוק(.
אישום ראשון
בחודש יוני  2002או בסמוך לכך ,במועד שאינו ידוע במדויק לתביעה ,בשעות אחר הצהריים,
בעת שחיפשה ע.ג' .פקידה ביחידה ,בחדרו של הנאשם שקיות תה ,הנאשם נכנס לחדר ע.ג'.
עמדה עם הגב אל הנאשם ,הנאשם שאל את ע.ג' .מה היא מחפשת וניגש אליה ונגע עם
אצבעותיו במותנה.
ע.ג' .חשה כאב עקב מעשהו של הנאשם ואף "קפצה" בשל כך ואמרה "מה אתה עושה?!"
הנאשם אשר חייך כתוצאה מתגובת ע.ג' ,.העביר את אצבע כף ידו על אמצע ישבניה של ע.ג'.
מלמטה לכיוון מעלה .ע.ג' .שהיתה מזועזעת ממעשהו של הנאשם אמרה לו "מה אתה
עושה?!" וברחה מהחדר.
אישום שני
בין המועדים ספטמבר  2000עד מאי  2002שירתה מ.פ .כחיילת ביחידה בתפקיד של אחראית
מערך ההסעות למשפחות השכולות.
מספר חודשים לאחר שהחלה מ.פ .שירותה ביחידה ,במועד שאינו ידוע במדוייק לתביעה,
בשעה שדיבר הנאשם בטלפון עם מר אבי אמסלם ,עובד ביחידה ,לחצה מ.פ .על אחד המקשים
של הטלפון .הנאשם אמר למר אמסלם כי ,הייתה זו מ.פ .שלחצה על המקש והוסיף ואמר "עד
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שלא תתקע אותה היא לא תבין מה זה".
לאחר מכן ,במועד שאינו ידוע במדוייק לתביעה ,פגש הנאשם את מ.פ .יורדת במדרגות בשעה
שהוא עלה בהן .השניים אמרו שלום אחד לשני וכאשר רצתה מ.פ .להמשיך ללכת טפח
הנאשם בידו על הצד שבין ירכיה של מ.פ .לבין ישבנה.
לאחר מכן ,במועד שאינו ידוע במדוייק לתביעה ,בשעה שדיברה מ.פ .עם מר יעקב גבאי ,עובד
ביחידה ,אמר הנאשם על מ.פ" .תראו את הפרחה הקטנה הזו".
אישום שלישי
ד.ז .התגייסה לצה"ל בנובמבר .2001
היא החלה את שירותה ביחידה בחודש ינואר  2002ושימשה כמזכירתו של ראש היחידה.
במועד שאינו ידוע במדוייק לתביעה ,מספר חודשים לאחר שהחלה ד.ז .את שירות ביחידה,
בשעה שעלתה ד.ז .במדרגות לחדרו של הנאשם ,על מנת ,למסור לו מסמך ,היא פגשה בו יורד
במדרגות .הנאשם אמר לד.ז .להניח את המסמך בחדרו .לאחר שהחלה ד.ז .לעלות במדרגות
לכיוון חדרו של הנאשם ,הסתובב הנאשם לעברה וטפח על ישבנה.
 . 2בית הדין בהכרעת דין מפורטת ומנומקת זיכה את הנאשם מאישומים שני ושלישי ,ולגבי
האישום הראשון זיכה בית הדין את הנאשם מעבירה של הטרדה מינית וקבע כי ,נגיעתו של
הנאשם במותנה של המתלוננת ע.ג' .והדיפתה ממקומה ,הינה התנהגות שאינה הולמת עובד
מדינה ,והרשיע את הנאשם בעבירה לפי סעיף  (3)17לחוק.
 . 3ביום כ"ה בטבת התשס"ז –  15.1.2007ניתן גזר דינו של הנאשם ובית הדין גזר עליו את
אמצעי המשמעת של נזיפה.
 . 4המבקש ערער על הרשעתו לבית משפט העליון )עש"מ  .(1993/07בית המשפט העליון זיכה את
המבקש ,לאחר שהמדינה הודיעה כי "היא רואה ממש בנימוקי הערעור ,ולפיכך היא מסכימה
לזיכויו של המערער מהאישום בו הורשע".
 . 5הבקשה
סעיף 36
ההגנה הגישה לבית הדין בקשה לתשלום הוצאות הגנה לפי הוראותיו של
לחוק ,בנימוק שלא היה יסוד להגשת התובענה ולחילופין נסיבות העניין מצדיקות מתן פיצוי.
ההגנה סבורה ,שאם היתה מתקבלת גירסתו של הנאשם מלכתחילה ,לא היה צורך בחקירה
מורכבת ולא היה מוגש כתב תובענה.
בחינת חומר החקירה ,לרבות עדויות המתלוננות היה מגלה כי ,אין ממש באף לא אחת מן
התלונות של שלושת המתלוננות.
המתלוננות ד.ז .ומ.פ .הבהירו בחקירתן ,שהבינו כי ,לנאשם לא היתה כל כוונה מינית כשנגע
בה.
המתלוננת ע.ג' .ייחסה לנאשם מעשה מיני ,אלא שעיון בחומר החקירה ובהעדר ראיה
מסייעת ,אין לסמוך על עדותה השקרית.
לפיכך ,לא היה יסוד להגשת התובענה נגד הנאשם .כמו כן ,ההגנה סבורה כי ,על פי הפסיקה
ניתן לפסוק הוצאות הגנה במקרה דנן מעילת "נסיבות אחרות".
מאחר שהנאשם זוכה מכל האישומים שייחסו לו ביצוע מעשים מיניים או אמירת אמירות
מיניות ,בית הדין נתן אמון מלא בגירסאותיו ,המבקש אף שיתוף פעולה באופן מלא עם גורמי
החקירה והוא זה שדרש כי ,התלונה נגדו תיחקר בהקדם ,כדי שחפותו תצא לאור.
התנהגות נאשם במהלך חקירה ומשפט הינם שיקול חשוב בעת פסיקת הוצאות משפט.
כמו כן ,למבקש נגרם נזק כלכלי ישיר ,מעבר לפגיעה הקשה בכבודו.
 . 6תגובת המשיבה
המשיבה מבקשת מבית הדין לדחות את בקשת ההגנה לפסיקת הוצאות הגנה.
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בסיום פרשת התביעה טענה ההגנה כי "אין להשיב לאשמה" ,ובית הדין דחה את טענת
ההגנה .מכאן למדים ,שמשקבע בית הדין כי ,יש לדחות את טענת "אין להשיב לאשמה"
למעשה ,היו די ראיות לכאורה לביסוס אשמת הנאשם ,גילה את דעתו ,גם ביחס לשאלה האם
היה יסוד בהגשת התובענה ,כך שהתשובה לשאלה זו הינה חיובית ,דהיינו :כפי שהיה יסוד
לכך שהמבקש ישיב לאשמתו ,אזי בוודאי היה יסוד לכך שתוגש התובענה.
בטרם הגשת התובענה התביעה סברה כי ,קיימות די ראיות באשר לכל אישום ואישום וכן
מעשי המבקש כלפי שלושת המתלוננות יש לראותם בגדר "מעשים דומים".
מקרה זה אינו נופל לגדר המקרים "החריגים והנדירים" שנקבעו בפסיקה ,שבהם יש לעשות
שימוש בעילה של "נסיבות אחרות המצדיקות זאת".
התביעה דוחה את טענות ההגנה כי ,במהלך חקירת הפרשה נעשו מחדלי חקירה .לאחר
שהמבקש הכחיש את האירועים המיוחסים לו ,לא היה צורך לבדוק את זירת האירוע.
גם ההוצאות הכספיות של המבקש אין בהן כדי להצדיק פסיקת הוצאות הגנה.
 . 7החלטת בית הדין
להלכה בפסיקת הוצאות הגנה
לענייננו קובע סעיף  36לחוק:
"ראה בית הדין שלא היה יסוד להגשת התובענה ,רשאי הוא לצוות כי אוצר המדינה
ישלם לעובד את הוצאות הגנתו בסכום שיקבע בית הדין".
עיקרם של דברים ,משבית הדין סבור :שלא היה יסוד להגשת התובענה" רשאי הוא לצוות
על תשלום הוצאות הגנה לעובד בסכום שיקבע בית הדין.
לא אחת בית דין זה שם פעמיו אל ההליך הפלילי ,על מנת לשאוב ממנו הסדרים משפטיים.
בסוגיה זו יעמוד לנו לעזר סעיף )80א( לחוק העונשין ,התשל"ז – :1977
"משפט שנפתח שלא דרך קובלנה וראה בית המשפט שלא היה יסוד להאשמה ,או
שראה נסיבות אחרות המצדיקות זאת ,רשאי הוא לצוות כי אוצר המדינה ישלם לנאשם
הוצאות הגנתו ופיצוי על מעצרו או מאסרו בשל האשמה שממנה זוכה ,או בשל אישום
שבוטל לפי סעיף )94ב( לחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב( ,התשמ"ב –  ,1982בסכום
שיראה לבית המשפט ,במשפט שמנהל קובל רשאי בית המשפט להטיל על הקובל
תשלום כאמור".
כאן עילות תשלום הוצאות הגנה הן:
א .שלא היה יסוד לאשמה.
ב .קיימות נסיבות אחרות המצדיקות זאת.
בית המשפט העליון אמר בע"פ  1524/93מיכאלשווילי בנימין נ' מדינת ישראל )פ"ד מח)(650 (2
למשמעות המונח "שלא היה יסוד לאשמה":
"נאמר מיד ,שאין מקום לקביעה שמצב כזה מתעורר כל אימת שיוצא נאשם זכאי בדינו.
על בית המשפט לבדוק את שיקול דעתה של התביעה עובר להגשת האישום נגד אותו
נאשם ,ורק אם יימצא שמלכתחילה לא היה מקום להעמיד את הנאשם לדין ,וזאת או
מפני שהעובדות הנטענות אינן מהוות עבירה מבחינה משפטית ,או מפני שהיה ברור
מראש שחומר הראיות שבידי התביעה לא יספיק להשגת הרשעה בפלילים ,יהיה מקום
לפסק הוצאות ופיצוי לנאשם על פי סעיף )80א( הנ"ל".
בע"פ  292/78שמואל גבאי נ' מדינת ישראל )פ"ד לג) (43 ,36 (1הדגיש בית המשפט העליון ,שיש
לפרש את ההוראה כך ,שרק אם בית המשפט נוכח שלא היו בידי התביעה ראיות לכאורה
המעלות חשד סביר נגד הנאשם לביסוס כתב האישום  -יפסוק פיצוי לטובת הנאשם.
ובר"ע  310/84ברעלי עו"ד נ' מדינת ישראל )פ"ד לח) (504 ,503 (3חוזר בית המשפט וקובע:
"משמעות המילים היא כי לפי חומר הראיות ,שהיה בפני התביעה בעת ניסוח כתב
האישום ,היה צריך להסיק מעיקרו ,שהזיכוי צפוי מראש ,מאחר שהראיות אינן יכולות
לבסס הרשעה".
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למעשה ,המבחן בפסיקה להיעדר היסוד להאשמה ,שביישום סעיף )80א( לחוק העונשין הוא:
הבחינה אם התביעה בדקה כראוי את חומר הראיות הקביל והרלבנטי לכתב האישום ,ואם
מכיל חומר זה לפחות ראיות לכאורה לביסוס האישומים נגד הנאשם .אם התשובה לשאלות
אלה היא בשלילה ,אזי יש מקום לקביעה שלא היה יסוד להאשמה.
עוד יודגש ,כי זיכוי נאשם כשלעצמו אינו מצדיק חיוב בהוצאות אלא אם נמצא "שלא היה
יסוד" להגשת כתב תובענה ,כאמור.
בית המשפט העליון הרחיב את פרשנות מסגרת עילת הפיצוי שבסעיף  36לחוק ,כך שניתן
להוסיף גם את עילה ב .המצויה בסעיף )80א( לחוק העונשין "נסיבות אחרות המצדיקות
זאת".
ואלה דברי בית המשפט העליון בעש"מ  85/01אלי יריב ויעקב יפת נ' נציב שירות המדינה )פ"ד
נו):(420 ,411 (6
"נראה בעיני כי למסקנה דומה ניתן להגיע באשר לפרשנותו של סעיף  36לחוק
המשמעת .תכליתו של סעיף  ,36לאפשר בנסיבות מיוחדות ומתאימות תשלום הוצאות
לנאשם שיצא זכאי בדינו בהליך המשמעתי.
על פי הדין הכללי יש לערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית סמכות לפסוק הוצאות למי
שנגרם לו נזק כתוצאה מההליך ,בשל הליכים בלתי סבירים באופן קיצוני ופוגעני .בעניין
זה ,סבורה אני כי להתפתחות המקבילה בחקיקה הנוגעת להוצאות בדין הפלילי ובדין
המשמעתי בלשכת עורכי הדין ,יש כדי להשפיע על פרשנותו של חוק המשמעת באופן
שראוי להכיר באפשרות לפסיקת הוצאות גם "בנסיבות אחרות המצדיקות זאת" ,ולא רק
כאשר לא היה יסוד להגשת התובענה .פרשנות מעין זו יש בה כדי ליצור הרמוניזציה עם
הדין הנוהג בפסיקת הוצאות בתחום הפלילי והמשמעתי עליהם עמדנו".
אולם השימוש שיעשה בית הדין בעילה זו הוא מצומצם עד מאוד והוא נועד רק למקרים
חריגים ונדירים:
"עם זאת ,מכיוון שאין מדובר בהוצאות אשר המחוקק קבע אותן במפורש בחוק; נוכח
העובדה שלא נקבעה תקרה לפסיקתן; ובשל העדר הגדרה ברורה של אותן נסיבות
יוצאות דופן המצדיקות החזר הוצאות ,על בית הדין לעשות שימוש מצומצם ביותר
בסמכותו ,לפסוק הוצאות בהליך המשמעתי.
כבר נאמר מפי השופט חשין בע"א  6185/00עו"ד חנא נגד מדינת ישראל ,פ"ד נו),366 (1
" :(379כח הנגזר מסמכותו הטבועה של בית המשפט ,השימוש בו ייעשה בזהירות ולו
משום שמרחב פרישתו יכול שיהא רחב-מכל רחב .כך באשר ליסוד הצדק המזין את
סמכותה הטבועה וכך באשר לצורך שמערכת השיפוט תפעל באורח תקין ויעיל" .על כן,
יפסוק בית הדין הוצאות כאמור רק במקרים חריגים ונדירים בהם ברור מכלול נסיבות
המקרה כי ניהול ההליך אופיין בפגיעה משמעותית ובלתי מוצדקת בנאשם עד כי הצדק
מחייב לפצותו על כך בהחזר הוצאותיו.
כך למשל ,כאשר הוכחה חפות הנאשם באופן פוזיטיבי ,וכך לעתים עקב מעשים
הקשורים בהתנהגות גורמי החקירה ,או התביעה ,שפגיעתם בנאשם הינה בלתי ראויה
מוצדקת ,מבלי שהנאשם גרם או תרם בהתנהגותו לפגיעה".
)ראה גם עש"מ  6335/02עזר שוחט חיים נ' מדינת ישראל ואח' דינים עליון ,כרך סג;674 ,
עש"מ  10728/02עלי אסדי נ' נציבות שירות המדינה פדאור )לא פורסם( ;(705 (2)03
עש"מ  1404/04שולמית עובד נ' נציבות שירות המדינה(
דין הבקשה
בית הדין בחן בכובד ראש את טיעוני הצדדים כפי שהובאו בפניו.
השאלה הראשונה שעומדת להכרעתו של בית הדין ,האם לפי חומר הראיות שהיה בידי התביעה
בעת הגשת התובענה היה תובע סביר צריך להסיק ,שהזיכוי צפוי מראש .כל זאת על פי פרשנות
הדין על פי הפסיקה ,שהובאה לעיל.
כדי להגיע למסקנה כי ,לא היה יסוד להגשת התובענה ,אין די בכך ,שהנאשם זוכה בדינו.
כבר ,בשלב של טענת "אין להשיב לאשמה" בית הדין דחה את טענת ההגנה.
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לענין האישום הראשון קבע בית הדין:
"באישום זה דן בית הדין בין היתר על עבירה לפי החוק למניעת הטרדה מינית .בית הדין בבוחנו
את טענת "אין להשיב לאשמה" נותן אמון מלא בעדות המתלוננת ובעדי התביעה ומעניק להן
מלוא המשקל הראייתי.
הלכה זו מקשה עד מאוד להכריע בסוגיה ,האם התנהגותו של הנאשם מהווה עבירה של הטרדה
מינית.
בית הדין נדרש לשמוע גם את גירסת הנאשם ולעמתה אל פני גירסת המתלוננת ,להתרשם
ולגזור את מידת האמון שיש להעניק לעדותם.
בית הדין נדרש לשמוע גם את גירסת הנאשם ולעמתה אל פני גירסת המתלוננת ,להתרשם
ולגזור את מידת האמון שיש להעניק לעדותם.
בית הדין לא מצא כי ,עדותה של המתלוננת היא כה בלתי אמינה ,שאין להסתמך עליה".
)עמ'  24להחלטה(.
לענין האישום השני – בית הדין ביקש לשמוע את גירסתו של הנאשם מהטעמים המוזכרים לעיל
וכן סבר לענין הביטוי "פרחה" ,התביעה הצליחה לבסס את האשמה כנדרש בשלב זה של הדיון.
)עמ'  24להחלטה(.
לענין האישום השלישי – בית הדין ביקש לקבל את גירסתו של הנאשם ולבחונה על פני עדות
המתלוננת ,כאשר כאמור בשלב זה בית הדין אמור לתת את מלוא האמון בדברי המתלוננת.
ומאחר שעסקינן בעבירה של הטרדה מינית ,אין מנוס משמיעת גירסתו של הנאשם.
בסיכומם של דברים בית הדין קבע כי ,התביעה הרימה את הנטל המוטל עליה לעניין הפרת סעיף
 (1)17לחוק )הפרת המשמעת( וסעיף  (3)17לחוק )התנהגות שאינה הולמת( ,ולעניין הפרת סעיף
 (2)17לחוק )לעבירה של הטרדה מינית( – בית הדין נמנע מלקבוע כל קביעה עובדתית ואחרת
בטרם ישמע את גירסת הנאשם.
בית המשפט העליון עמד על הדמיון הרב בין השיקולים של התביעה שלא להעמיד לדין אדם בשל
חומר ראיות שאינו מספק ובין פסיקתו של בית המשפט לזיכוי נאשם לאחר סיום פרשת התביעה
בטענה "אין להשיב לאשמה".
וכך נאמר בע"פ  1524/93בנימין מיכאלשווילי נ' מדינת ישראל )פ"ד מח):(655 ,650 (2
" .9כדי להתקרב עוד יותר לסוגיה העומדת להכרעה לפנינו נציג עתה את השאלה ,אם
קיימת זהות ,או אם ישנו לפחות דמיון רב מאוד ,בין השיקולים אשר לאורם תקבע התביעה
כי אינו קיים חומר ראיות מספיק לכאורה לביסוס האישום ,ועל-כן אין חומר זה מצדיק
העמדת הנאשם לדין ,ובין הנימוקים שבעטיים יכול בית המשפט לפסוק ,עם סיום הגשת
פרשת התביעה ,כי אין על הנאשם להשיב על האשמה )קביעת no case to answer:משמע
שיש לזכותו כבר בשלב זה.
הייתי עונה על שאלה זו בחיוב.
זו גם דעתה של פרופ' ר' גביזון ,אשר בספרה שיקול-דעת מינהלי באכיפת החוק )המכון
למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר ,תשנ"א(  ,147מביעה את
הסברה ,כי לעניין השאלה מהי כמות הראיות המספיקה לצורך ההחלטה להעמיד את פלוני
לדין ניתן להיעזר בשיקולים המנחים שופט בהחלטתו שאין להשיב על האשמה .על-פי
סעיף  158לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,תשמ"ב – .1982
ולעניין הצד השני של אותה משוואה ,בדבר הקריטריונים לזיכויו של הנאשם עם סיום
השמעת ראיות התביעה תוך קבלת הטענה ש"אין להשיב על האשמה" ,נקבע בספרו של י'
קדמי ,על סדר הדין בפלילים )דיונון ,תשנ"ג(  ,646לאמור:
"המשמעות המעשית של "העדר הוכחה לכאורה" בהקשר זה היא :כי אין בראיות שהוגשו
לביהמ"ש מטעם התביעה כדי לבסס הרשעה "אפילו יינתן בהן מלוא האמון ויוענק להן
מלוא המשקל הראייתי"; ועל כן – אין הצדקה לדרוש מן הנאשם להתגונן ,שאין לו בפני
"מה" להתגונן ,וראוי לזכותו".

353

כלומר ,המבחן בשני המצבים האמורים הוא בקיום חומר ראיות המוכיח לכאורה את אשמת
הנאשם .כאשר חומר הראיות המצוי בידי התביעה הוא כזה ,שהתביעה צריכה להבין שעל פיו
בית המשפט לא יורה כנראה לנאשם להשיב לאשמה ,פירושו של דבר שעל התביעה להימנע
מהגשת האישום שכן "אין יסוד לאשמה" .אם התביעה בכל זאת תגיש כתב אישום ובית
המשפט יזכה את הנאשם ,רשאי בית המשפט לפסוק פיצוי לנאשם.
לא כך במקרה שלפנינו בית הדין דחה את טענת ההגנה "אין להשיב לאשמה".
זאת ועוד ,עיקרו של כתב התובענה הוא עבירה של הטרדה מינית .בהכרעת הדין המפורטת
בית הדין העדיף את גירסת הנאשם על פני גירסאות המתלוננות ושלל את הגוון המיני ממעשיו
ואמירותיו של הנאשם .הכל כמפורט בעמ'  45 – 35להכרעת הדין.
עיון בחומר הראיות שהיה בידי התביעה קודם להגשת כתב התובענה לא היה מגלה שזיכוי
צפוי מראש .בית הדין סבור ,שהיה יסוד להגשת התובענה .יתרה ,משום שמדובר בעבירה של
הטרדה מינית ,כאשר עומדת גירסה נאשם מול גירסת מתלוננת ,נכון עושה התביעה,
שמעבירה את ההכרעה לבית הדין.
לא יתפלא בענייננו ,שיתכן והרכב אחר של בית הדין ,בנסיבות שכאלה היה מרשיע את
הנאשם.
בית הדין קובע כי ,העילה "לא היה יסוד להגשת התובענה" אינה מתקיימת בעניין שלפנינו.
ובאשר לעילה השנייה "נסיבות אחרות המצדיקות זאת" – מאחר שאין מדובר בעילה
שהמחוקק קבע אותה במפורש בסעיף  36לחוק ובמיוחד בשל העובדה שאין הגדרה ברורה
מתי יתקיימו הנסיבות יוצאות הדופן המצדיקות החזר הוצאות ,יש לעשות בעילה זו "שימוש
מצומצם".
)ראה עש"מ  85/01אלי יריב ואח' נ' נציב שירות המדינה לעיל(.
בעש"מ  10728/02עלי אסד נ' נציבות שירות המדינה )לעיל( נפסק:
"רשימת השיקולים שהובאה בפסיקה שדנה בעילה זאת אינה רשימה סגורה )ראו,
לדוגמא :דבש ,עמ'  ;90-92ע"פ  7826/96רייש נ' מדינת ישראל ,פ"ד נא)498- ,481 (1
 .(499על בית המשפט לבחון ,בכל מקרה לגופו ,האם היו שיקולים המצדיקים את
תשלום ההוצאות ומה משקלם של שיקולים אלה נוכח תכליתו החקיקתית של סעיף 36
מחד גיסא ,וההתחשבות בשיקולי התביעה ,בתקציביה ובעבודתה ,מאידך גיסא".
במקרה דנן ,בית הדין לא שוכנע כלל כי ,במהלך חקירת הפרשה נעשו מחדלי חקירה עליהם
הצביעה הסניגוריה .בהתנהגות התביעה לא נמצא כל פסול מסוג המצדיק פסיקת הוצאות
למבקש.
וכן ,סבל ופגיעה בכבודו של נאשם והוצאות ניהול משפט ,אלה אינם תנאים מספיקים כדי
לזכות בסעד של פיצוי ושיפוי בשל העילה של "נסיבות אחרות".
)ראה ע"פ  4466/98ראמי דבש נ' מדינת ישראל פ"ד נ' ).(128 ,73 (3
בית הדין קובע כי ,גם על פי עילה זו אין לפסוק למבקש הוצאות הגנה.
סוף דבר
 . 8לנוכח כל המבואר אנו דוחים את הבקשה.
ההחלטה ניתנה ביום ט"ז בחשון התשס"ח –  ,26.11.07בהיעדר הצדדים להם היא תועבר באחת
מדרכי המסירה המקובלות.
)(-
__________________
עו"ד ניצה אדן-ביוביץ
מ"מ אב בית הדין למשמעת
יו"ר

)(-
__________________
אשר פרי-הר

)(-
________________
חיים איובי

חבר

חבר
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.5

בד"מ  – 99/07לטענת ההגנה מן הצדק

תמצית ההחלטה
נגד הנאשם ,שהועסק בתקופה הרלבנטית לכתב התובענה ,כשגריר במשרד החוץ ,הוגש כתב
תובענה מתוקן ,המייחס לו שלושה אישומים ,לאחר שכתב התובענה המקורי עמד על שני
אישומים בלבד.
הסניגוריה ביקשה מבית הדין למחוק את האישום השלישי שבכתב התובענה המתוקן ,מחמת
טענת הגנה מן הצדק ,זאת בשל העובדה ,שלנאשם נערך שימוע והתביעה יצרה אצל הנאשם מצג
מפורש כי ,קיבלה את טענותיו.
בית הדין קבע כי ,אין חובה בדין המשמעתי לערוך שימוע לחשודים  /נאשמים לנאשם ניתנה
הזכות לשטוח את טענותיו והתביעה מצידה האזינה לדבריו "בנפש חפצה".
בית דין לא מצא שניתנה לנאשם הבטחה שלא יועמד לדין בגין האישום השלישי .כמו כן ,כתב
התובענה תוקן בהתאם להוראות סדר הדין המשמעתי.
בית הדין דחה את הטענה לתחולת הדוקטרינה של הגנה מן הצדק.
ניתן ביום ה' בטבת התשס"ח – .17.12.2007
ההרכב :עו"ד ניצה אדן-ביוביץ ,מ"מ אב בית הדין
מר אשר פרי-הר
ד"ר רון לובל
ב"כ הנציבות :עו"ד רותם יוחנני
ב"כ הנאשם :עו"ד איתמר כץ
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-

יו"ר
חבר בית הדין
חבר בית הדין

ח' בטבת התשס"ח
 17בדצמבר 2007
בד2007-1670 .
בד"מ 99/07

בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
בפני :

עו"ד ניצה אדן-ביוביץ – מ"מ אב בית הדין
מר אשר פרי-הר
ד"ר רון לובל

התובעת:

עו"ד רותם יוחנני

-

יו"ר
חבר בית הדין
חבר בית הדין

הנאשם:
ב"כ הנאשם:

עו"ד איתמר כץ
החלטה
לטענת הגנה מן הצדק

התובענה
 . 1בתאריך  18.7.07הוגשה תובענה נגד הנאשם ,שהועסק בתקופה הרלבנטית לכתב התובענה
במשרד החוץ ,בתפקיד שגריר ישראל באריתריאה.
בתובענה שני אישומים )להלן – התובענה המקורית(.
בתאריך  1.11.07הוגשה תובענה מתוקנת והוסף בה אישום שלישי )להלן – התובענה
המתוקנת( ,לפיו הנאשם שילם למטפלת של בנותיו משכורת מלאה במטבע דולרי ,שלא כדין
ובניגוד לתקנון שירות החוץ וזכה בהחזר כספי מטעם המשרד עבור סכום כסף זה.
הבקשה
 . 2הסניגוריה מבקשת מבית הדין למחוק את האישום השלישי ,שבתובענה המתוקנת מחמת
הטענה של "הגנה מן הצדק".
ואלה הנימוקים:
א .לפני הגשת התובענה המקורית לבית הדין נערך לנאשם שימוע בו נדונו חמישה אישומים,
שיוחסו לנאשם בטיוטת כתב התובענה.
בין היתר נכלל האישום לפיו הנאשם שילם בתקופה מסוימת למטפלת של בנותיו את
שכרה במטבע דולרי במקום במטבע מקומי וזאת בניגוד לחוק במדינת אריתריאה.
ב .התובענה המקורית לא כללה כל אישום הקשור במטפלת ובאופן התשלום לה .רק
בתובענה המתוקנת הוסף האישום השלישי ,כאמור.
ג .לאחר שבתובענה המקורית אין זכר לאישום שלישי ,התביעה יצרה אצל הנאשם מצג
מפורש כי ,קיבלה את טענותיו בשימוע והחליטה שלא להעמידו לדין בגין המעשים
המיוחסים לו באישום השלישי בתובענה המתוקנת.
תגובת התביעה
 . 3התביעה מבקשת מבית הדין לדחות את בקשת הסניגוריה.
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א .בתובענה המקורית העדיפה התביעה להתרכז באישומים מרכזיים נגד הנאשם ולכן הוגשו
נגדו שני אישומים בלבד.
לאחר ביצוע הערכה מחודשת של חומר הראיות בתיק ,הוגשה התובענה המתוקנת,
שכללה אף את האישום השלישי.
ב .לגישת התביעה ,האישום השלישי בתובענה המתוקנת שונה מהאישום שיוחס לו בטיוטת
כתב התובענה ושנדון בשימוע .האישום בטיוטת כתב התובענה התייחס לכך שהנאשם
שילם למטפלת את שכרה במשך מספר חודשים במהלך שנת  2005במטבע זר ,בניגוד לדין
המקומי.
ג .על פי תקנות שירות המדינה )משמעת( )סדרי הדין של בית הדין( ,התשכ"ד – ) 1963להלן
– התקנות( ,רשאי תובע בהודעה לבית הדין ,בכל עת עד לתחילת הדיון לתקן תובענה
)תקנה  .(12וכך נהגה התביעה במקרה דנן.
ד .התביעה סבורה כי ,ניתנה לנאשם אפשרות השימוע ,לפנים משורת הדין ועל פי בקשתו.
התביעה לא התחייבה לנאשם שלא תעמידו לדין לא בכתב ולא בע"פ .ציפיית הנאשם שלא
יועמד לדין על ענייני האישום השלישי אין לה על מה שתסמוך.
ה .באשר לטענת הגנה מן הצדק ,המקרה שלפנינו אינו נכנס לגדר המקרים בהם הופעלה
ההגנה ,לאמור כאשר אין אפשרות ליתן לנאשם להתמודד במשפט הוגן או במקרים
קיצוניים כאשר בעצם ניהול ההליך תהא פגיעה חריפה בצדק כלפי הנאשם.
ו .התביעה נכונה להקנות לנאשם אפשרות שימוע נוספת לגבי האישום השלישי שבתובענה
המתוקנת.
 . 4החלטת בית הדין
לעניין חובת השימוע:
סעיף  60א .לחוק סדר הדין הפלילי ,שכותרתו" :יידוע על העברת חומר חקירה לתובע
בעבירת פשע" ,מדבר על זכות לשימוע לעבירות מסוג פשע לנחקר בטרם הגשת כתב אישום.
בדברי ההסבר להצעת החוק )הצעת חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' ) (26זכות השימוע(
התשנ"ט –  ,1999הצ"ח פ 2242/מ (4/11/98 -נאמר:
"ההחלטה להעמיד אדם לדין ,ובעיקר לגבי עבירות חמורות היא החלטה רבת משמעות
בחברה שאנו חיים בה .די בכתב אישום ,לבטח בעבירות חמורות .כדי לפגוע פגיעה
קשה בנאשם .מסיבה זו מוצע להעניק זכות השימוע למי שמרגע ההכרעה בעניינו
ישתנה מעמדו בציבור".
בתפח  1138/05מדינת ישראל נ' יעקב ארד )פדאור )לא פורסם(  (428 (4) 07נפסק:
"עריכת שימוע ,בשלב זה ,לא תהווה מעמסה כבדה על המאשימה ,השימוע עשוי
לתרום להארת היבטים ועניינים שונים ,לתת מענה לתחושה הסובייקטיבית של
הנחקר שניתן לו יומו ולהוות חיזוק לאמון הציבור במערכת אכיפת החוק...
יש גם לציין ,שבעניין זה קיימות פסיקות שונות של בתי המשפט השלום והמחוזיים.
שבחלקם ביטלו את כתב האישום ובחלקם תיקנו את הפגם ע"י שימוע בדיעבד .כשכל
מקרה ומקרה יש לבחון לגופו עפ"י נסיבותיו.
מעיון בפסיקה זו ניתן להיווכח ,שלא מדובר במעידה חד פעמית של המאשימה אלא
במקרים לא מעטים שבהם לא מולאה חובת היידוע עפ"י סעיף  60א' לחוק.
מן הראוי ,שהמאשימה תפנים חובה זו ותתייחס אליה כאל זכות יסוד מהותית של
נחקר ,כדי למנוע הישנותם של מקרים כאלו ,בטרם הגשת כתב אישום .במקום לטעון
אח"כ לכך שלא נגרם עיוות דין לנאשם בעריכת שימוע בדיעבד .מדובר בהיפוך סדרי
השמיעה וההחלטה בכך ,למעשה ,מרוקנת מתוכן ,לפחות בחלקה ,ובמשמעותה
המקורית ,זכות השימוע ,שהיא זכות יסוד מהותית וחשובה".
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בדין המשמעתי אין חובה על התביעה לערוך שימוע לחשודים/נאשמים .במקרה שלפנינו,
ניאותה התביעה לקיים שימוע לנאשם בנוכחות ב"כ.
מטיעוני הצדדים ניתן ללמוד כי ,ניתנה לנאשם הזכות לשטוח את טענותיו והתביעה מצידה
האזינה לדברים "בנפש חפצה" ו"מתוך נכונות להשתכנע".
)ראה בג"צ  554/05רס"ר אשכנזי נ' מפכ"ל המשטרה תקדין עליון .(3043 (3) 2005
זאת ועוד ,בשימוע שהתקיים בעניינו של הנאשם הייתה התייחסות חלקית ביותר בנוגע
לאישום השלישי שבתובענה המתוקנת.
לעניין הבטחה שלטונית:
הסניגוריה טוענת ,שלאחר שהוגשה התובענה המקורית ,שבה אין זכר לאישום השלישי
שבתובענה המתוקנת ,הדבר מהווה גילוי דעת מפורש של התביעה ,שקיבלה את טענותיו של
הנאשם ,והחליטה שלא להעמידו לדין בעניינים הנוגעים לתשלומים למטפלת.
בעניין זה נקבע בפסיקה כי ,המבחן המרכזי בסוגיית ההבטחה של הרשות ,הינו בלשון
ההבטחה .קרי ,הבטחה מנהלית ניתנת תוך כוונה ליצור יחס משפטי מחייב כאשר היא
"מפורשת וברורה כנדרש מהתחייבות משפטית שאינה בגדר הצהרת כוונות גרידא".
)בג"צ  198/82מוניץ נ' בנק ישראל פ"ד לו ).(466 (3
התביעה מטעמיה היא החליטה שלא להעמיד לדין את הנאשם באישום התשלום למטפלת
בתובענה המקורית .הנאשם מטבע הדברים "שש על מועקה זו שירדה מעליו ועל אימת הדין
שהוסרה מלבו".
)בג"צ  57/64כהן נ' שר המשפטים ואח' פ"ד יח .(399 ,396
מכאן ,ועד להצהרה כי ,אכן הובטח לנאשם ,שלא יועמד לדין הדרך ארוכה.
במקרה זה ,התביעה משיקול של אינטרס הציבור שינתה דעתה והחליטה להגיש תובענה
מתוקנת הכוללת את האישום השלישי ,שהורחב מעבר לאישום שבטיוטת כתב התובענה.
לנוכח האמור ,בית הדין לא מצא ,שניתנה הבטחה מפורשת לנאשם שלא יועמד לדין בגין
האישום השלישי ,שבתובענה המתוקנת.
לעניין תיקון תובענה על ידי תובע:
תקנה  12לתקנות קובעת:
"תובע רשאי ,בהודעה לבית הדין ,בכל עת עד לתחילת הדיון ,לתקן תובענה ,להוסיף
עליה או לגרוע ממנה .בית הדין ימציא העתק מן ההודעה לנאשם".
ותקנה  13לתקנות קובעת לאמור:
"בית הדין רשאי שבכל שלב מהשלבים שלאחר פתיחת הדיון ,לפי בקשת התובע,
לתקן תובענה ,להוסיף עליה ולגרוע ממנה ,אלא שאם על ידי כך עשוי הנאשם להיות
מקופח – בהגנתו – ייתן הזדמנות סבירה להתגונן .תיקון לפי תקנה זו יוכנס לתובענה
או שיירשם בפרוטוקול".
בעש"מ  3/75אלפונסו דבוש נ' נציבות שירות המדינה )פ"ד ל) (234 ,231 (1קבע בית המשפט
העליון ,לעניין סמכותו הדיונית של בית הדין ,בזו הלשון:
"הנה כי כן רואים אנו כי הוספתו של אישום הוא בסמכותו ומסור לשיקול דעתו של
בית הדין ,אך שומה עליו לנקוט בצעדים כדי לאפשר לנאשם התגוננות נאותה נגד
תוספת האישום .במקרה שבפנינו הוגשה הבקשה לפי תקנה  ,13מיד עם פתיחתו של
הדיון והייתה לנאשם אפוא אפשרות מלאה להתגונן כלפי האישום ומה גם שההליכים
בתיק זה לא התנהלו מיום ליום אלא השתרעו ,בהפסקות ,על פני תקופה ארוכה ...על
כן לא ראיתי פסול דיוני בהוספתו של האישום ,כפי שהוסף".
תכליתה של התקנה כאמור ,להבטיח דיון הוגן ולמנוע קיפוח הגנתו של הנאשם ולא לשמש
הגנה מפני הרשעה .על כן ,גם בתי המשפט הפליליים נוטים לתקן את כתב האישום ולקיים
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כל הליך על פיו ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מהגנתו של הנאשם) .ראה ע"פ  767/76ממן
נגד מדינת ישראל פ"ד לא).(677 (2
בבקשה שלפנינו כתב התובענה תוקן אך לפני מועד ההקראה ,ודי בהמצאת הודעה על כך
לנאשם.
לתחולת הדוקטרינה של טענת "הגנה מן הצדק":
לאחר שבית הדין דחה את טענות ההגנה עליהן מושתת בקשתה להחלת טענת "הגנה מן
הצדק" בענייננו ,אין לנו להזדקק לדין בזאת.
סוף דבר
 . 5בית הדין דוחה את טענות ההגנה.
הדיון הבא קבוע ליום  24.12.07בשעה  ,09:00להקראת האישום השלישי שבתובענה
המתוקנת ופתיחת פרשת התביעה.
ניתן היום ,ה' בטבת התשס"ח –  ,17.12.07בהיעדר הצדדים ,להם תועבר ההחלטה באחת מדרכי
המסירה המקובלות.
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______________
עו"ד ניצה אדן ביוביץ
מ"מ אב בית הדין
יו"ר
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_________________
אשר פרי-הר
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_____________
ד"ר רון לובל

חבר בית הדין

חבר בית הדין

359

