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 7102  אוקטובר – מאולמו של בית הדין

 ;מקרה ראשון

הוגשה תובענה כנגד עובד בגין התנהגות שאינה 

כאשר פרסם אמירות פוגעניות בפייסבוק  ,הולמת

 .במספר מקריםנגד ראש הרשות 

בשים , הרשות רואה בחומרה את ביצוע העבירה

לא , לא לקח אחריות על מעשיו שהעובדלב לכך 

התווספה . הודה במיוחס לו ולא הביע חרטה

חומרה יתרה גם לשלל הגרסאות שנתן במהלך 

 .עדותו שהוכיחו כי העיד עדות שקר

לטענת העובד נוהגים בו בחומרה והוא מביע 

 .חרטה על מעשיו

דחה את טענת רה זה בחומרה ורואה מקד "ביה

 העובד לפיה הפרסומים נשלחו שלא בידיעתו ולא

ד משוכנע כי אמירותיו "ביה. י גרושתו"ברשותו ע

כותב ' אדם שצד ג. פורסמו מחשבון הפייסבוק שלו

בשמו פרסומים פוגעניים פועל להסרתם או פונה 

לסגירת החשבון או למושא הפרסומים ומבקש את 

א בחר באף אחת העובד ל. התנצלותו

מהאפשרויות הללו והפרסומים נותרו בחשבונו עוד 

כמו כן העובד סיפק מספר . חודשים ארוכים

, עם זאת. גרסאות ולא הבין את חומרת מעשיו

 .ד"מצבו האישי לא נסתר מעיני ביה

ד סבור שנכון וצודק יהא להטיל אמצעי "ביה

אשר , ענישה משמעותי ההולם את חומרת העבירה

אשר . גרת השיקולים גם את מצבו האישייביא במס

על כן הוחלט להשית על העובד אמצעי משמעת 

פיטורים על תנאי לתקופה , קנס כספי, של נזיפה

 .של שלוש שנים וכן פרסום הכרעת הדין וגזר הדין

 ;מקרה שני

הוגשה תובענה כנגד עובד המיחסת לו הצעות 

 חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני וכן הצעות במספר 

 

הזדמנויות למתלוננת להיפגש עם חברו למטרות 

 .מיניות

היא הוכיחה מעל לכל ספק את , לטענת הרשות

העובד הינו , מדובר ביחסי מרות. יסודות העבירה

ר בגרסת מדוב. מנהלה הישיר של המתלוננת

עדותה של  .העובד מול גרסת המתלוננת

המתלוננת מחוזקת בעדויות של עדים אשר תיארו 

אגרסיבית והבוטה של ד את התנהגותו ה"בפני ביה

. עדותו של העובד רווית סתירות ואילו ,העובד

לאור האמור מבקשת הרשות להרשיעו בביצוע 

 .הטרדה מינית והתנהגות שאינה הולמת

ן כי המתלוננת העובד כפר במיוחס לו וטע

החליטה להגיש את תלונתה בעקבות חוסר 

שביעות רצונו מתפקודה והחלטתו להעבירה 

לאור האמור מבקש לזכותו . למקום עבודה אחר

 . מכל אשמה

ד העדיף את גרסתו של העובד על פני גרסתה "ביה

ד התרשם כי עדותה של "ביה. של המתלוננת

מנגד  .המתלוננת היתה לא אמינה ורווית סתירות

נראה כי העובד השיב תשובות מפורטות ולא 

 . התחמק גם משאלות שלא היטיבו עמו

מהאמור לעיל עולה כי ניטע ספק סביר באירועים 

אשר גרסתו מתישבת עם , המיוחסים לעובד

אשר על כן הוחלט . עדותם של שני עדים נוספים

 .לזכותו מחמת הספק בביצוע עבירת משמעת

  ;מקרה שלישי

בענה כנגד עובד רשות על יסוד הליכים הוגשה תו

, פליליים שננקטו נגדו בגין נהיגה בזמן פסילה

 .נהיגה ברכב ללא ביטוח ואי ציות לשוטר במדים
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תוך תשלום זכויותיו , הרשות מבקשת לפטרו

וכן נזיפה , הממוניות עם הגיעו לגיל פרישה

תוך הדגשת עברו המשמעתי והפלילי , חמורה

 . העשיר כאחד

העובד הוא כבר ריצה את עונשו ושילם את  לטענת

לדבריו שוחרר בשחרור מוקדם נוכח . חובו לחברה

. התנהגותו והרצון להשתקם ולעבור טיפולים

העובד הדגיש כי מקום עבודתו מהווה עבורו עוגן 

ורכיב משמעותי בשיקומו וביקש הזדמנות נוספת 

 .ואחרונה כדי להשתקם ולחזור למוטב

בירות תעבורתיות חמורות אמנם הנאשם ביצע ע

המצביעות על חוסר אחריות וחוסר אמון ומטעם 

, זה אינו ראוי להימנות על עובדי השירות הציבורי

אולם בהתחשב בנסיבותיו האישיות ובתהליך 

יש מקום לתת לו הזדמנות אחת , השיקום בו שרוי

ד הוסיף למכלול שיקוליו את "ביה. אחרונה

אשר מקום עבודתו העובדה כי מדובר בעובד זוטר 

יש , כמו כן. מהווה גורם מכריע בהצלחת שיקומו

לציין כי  העבירה לא בוצעה במסגרת עבודתו 

ברשות ולא עלו טיעונים מצד הרשות בדבר בעיות 

 . בתפקודו

ד "ביה, לאור האמור לעיל ולפנים משורת הדין

סבר כי אין זה ראוי לבלום את תהליך השיקום 

להשית עליו אמצעי ענישה עובד החל והוחלט הש

 .פיטורים על תנאי לשלוש שנים וקנס, של נזיפה

 ;מקרה רביעי

הוגשה תובענה כנגד עובד בגין ביצוע דיווחים 

בגין ביצוע עבודה נוספת ללא קבלת ו כוזבים

 . היתר

הרשות מבקשת להורות על פיטוריו תוך השתת 

קנס ופסילתו מכל תפקיד ברשויות המקומיות 

הרשות עמדה על חומרת . שנים 3לתקופה של 

העבירה ועל השלכותיה וציינה כי העובד לא לקח 

 . אחריות על מעשיו ולא הביע חרטה

העובד טען כי נקלע למצב זה של דיווחים כוזבים 

ששררה באותה עת נוכח התרבות הארגונית 

י תפוקות בפועל ולאו "דתו נבחנה עפובברשות וע

רבות לקידום לדבריו פעל . י נוכחותו"דווקא עפ

העובד ציין כי בתקופת ראש הרשות . המועצה

הקודם סמכויותיו הוגבלו וצומצמו והוא למעשה 

כמו כן ציין כי מצבו . נותר כמעט חסר מעש

הכלכלי בכי רע וכי מצבה הבריאותי של אשתו 

ברצונו לשוב למקום עבודתו ולפתוח דף . אינו טוב

 .חדש בחייו

 משמעת מסוגד ציין כי מדובר בעבירות "ביה

שכן במהלך  דיווחים כוזבים ברמה הגבוהה ביותר

עבד באופן פרטי , היעדרותו ממקום עבודתו

ד דחה את טענת "ביה. במקומות עבודה נוספים

י מבחן "העובד לפיה סבר כי תפקודו נמדד עפ

העובד תרם במעשיו ליצירת תרבות . התוצאה

לא לקח אחריות על , ארגונית קלוקלת ברשות

 .לא הפנים את חומרתםמעשיו ו

ד לקח בחשבון את נסיבותיו האישיות של "ביה

אולם בדין המשמעתי נסיבות אישיות  ,העובד

נסוגות מפני חומרת העבירה והחובה ליצר 

 .תוך שמירה על תדמית השירות הציבורי, הרתעה

לאור האמור הוחלט להשית על העובד אמצעי 

פיטורים תוך שמירה על , משמעת של נזיפה

שות פסילה מעבודה בר, יותיו הממוניותזכו

 .  שנים ופרסום גזר הדין 3לתקופה של  תהציבורי

 

 


