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     הנאשם:

     

    עו"ד גיא פלנטר ב"כ הנאשם:

     

    מר יצחק אור  נציג המשרד:
 

 
 דין גזר

 
, עובד משרד הבריאות ששימש (עד להשייעתו ביום   .1 ) 13.3.16הנאשם 

על   הורשע  בירושלים,  הסביבה  לבריאות  במשרד  בכיר  פיקוח  בסיס   ,ידינומרכז  על 

סעיף   על  ובהסתמך  התשכ"ג  61הודאתו  (משמעת),  המדינה  שירות  לחוק   1963  –ג. 

סעיפים    –(להלן   לפי  בעבירות  (1(17החוק),   ,(2)  ,(3) ו4),  בגין 6(-)  זאת  לחוק.   (

(ת"פ   בפני כבוד השופט צבן)   66277-01-08הרשעתו בבית משפט המחוזי בירושלים 

עבירה של לקיחת שוח לסעיף  בביצוע  בניגוד  העונשין, התשל"ז  1(א)(290ד  לחוק   (– 

1977. 

 

 ואלה עובדות האישום בהם הודה הנאשם .2
שימש הנאשם מפקח במשרד הבריאות במחוז ירושלים והיה אחראי על   2015בשנת  

בתאריך  ילדים.  גני  לרבות  שונים,  חינוך  במוסדות  תברואתיות  ביקורות  ביצוע 

"   הגיע הנאשם לגן ילדים  8.12.2015  עצמאי בשם "

המתלוננת) וביקש לערוך בגן ביקורת   -בירושלים שנוהל על ידי  (להלן  

תברואתית. בתום עריכת הביקורת אמר הנאשם למתלוננת כי בגן קיימים ליקויים 

הליקויים את  שיתקן  החינוך  משרד  מטעם  למהנדס  אותה  יקשר  וכי  . תברואתיים 
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יצרל בחנות   מחרת  אותה  יפגוש  כי  לה  ומסר  המתלוננת  עם  טלפוני  קשר  הנאשם 

מר  החנות  בעל  גם  נכח  ובה  בחנות  התקיימה  הפגישה  בירושלים.  ניקוי  לחומרי 

הורה   הנאשם  המתלוננת.  עם  והן  הנאשם  עם  הן  קודמת  היכרות  לו   

סיף כי לאחר למתלוננת לשלוח ל תצלום של הגן לאחר תיקון הליקויים והו

שיקבל את הצילום ידווח שהליקויים תוקנו. הנאשם הוסיף ואמר למתלוננת כי הוא 

תמורה  לקבל  ביקש  הוא  הגן,  את  לה  סוגר  היה  אחר  מפקח  וכי  טובה  לה  עושה 

 במעטפה.

פנתה המתלוננת למשטרה, ובהמשך אותו יום אחר הצהריים, הגיע   27.12.2015ביום  

בשם   וכתב  הילדים  לגן  כי   הנאשם  המציין  החינוך  למשרד  מכתב  המתלוננת 

כי   לנאשם  העירה  המתלוננת  חוזרת.  ביקורת  לעריכת  בקשה  ובו  תוקנו  הליקויים 

הפניה  את  שיקבל  לאחר  כי  לה  אמר  הנאשם  אך  התיקונים,  כל  את  ביצעה  טרם 

לעריכת ביקורת חוזרת, ידווח כי הליקויים בגן תוקנו. המתלוננת אמרה לנאשם כי  

את נושא "התמורה", וכאשר הציעה סכום מסויים ביקש הנאשם סכום אינה שוכחת  

, הגיע  הנאשם לגן של המתלוננת וקיבל ממנה  ₪28.12.2015. ביום    2,500גבוה יותר,  

 . ₪500$ ועוד  1,000סך של 

 

גזר בית המשפט המחוזי בירושלים את דינו של הנאשם והשית עליו:    14.7.2019  ביום .3

חודשים אותם ירצה אם יעבור עבירה   12חודשים; מאסר של    5מאסר בפועל למשך  

ימי מאסר   ₪50 או    5,000לחוק העונשין במשך שלוש שנים; קנס בסך    290על סעיף  

 תמורתו.

 

את ערעורו של הנאשם על החלטת הרשמת דחה בית המשפט העליון    3.11.2019ביום   .4

 8.12.19וקבע כי הנאשם יתייצב לריצוי עונש המאסר ביום    3.11.19ש' עבדיאן מיום  

 ).7331/19(בש"פ 
 

 נשמעו טיעוני הצדדים לאמצעי המשמעת.  15.7.20בדיון שהתקיים בפנינו ביום  .5

 טיעוני התביעה .א

התביעה עתרה להשתת אמצעי המשמעת הבאים: נזיפה חמורה; פיטורים  )1

מפיצויי הפיטורים המגיעים לנאשם על פי דין);    28%לאלתר (תוך שלילת  

 שנה.   15פסילה לצמיתות למשרד הבריאות; פסילה לשירות המדינה למשך 

רה לאינטרס  וכשעובד ציבור מורשע בעבירות שוחד יש ליתן מעמד של בכ )2

 זאת משיקולי הרתעה. הציבורי,

אוחיון); מעשיו   4/81קבלת שוחד הינה מעשה שחיתות חמור ביותר (עש"מ   )3

הנאשם   הבריאות.  במערכת  הציבור  אמון  של  ליבו  בלב  פגעו  הנאשם  של 

 שביצע את המעשים במסגרת עבודתו הפר את  האמון שניתן בו.
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 העבירה בוצעה לאחר תיכנון ומחשבה, בשיטתיות ובעזות מצח. )4

שהיתה  המעש )5 בעת  הילדים;  בגן  עבודתה  בשעות  גננת  כלפי  נעשו  ים 

ממושך  שיח  לנהל  נאלצה  היא  הילדים  של  וחינוכם  שלומם  על  מופקדת 

 ומיותר עם הנאשם. 

הנאשם  )6 של  חזרתו  לשלול  מנת  על  באו  המבוקשות  הפסלות  תקופות 

 לשירות המדינה.  

ש )7 (חלקה  הפיטורים  פיצויי  של  מסויימת  שלילה  על  עומדת  ל  התביעה 

שלא   כספים,  קיבל  והנאשם  הואיל  האמורים),  הפיצויים  בכלל  המדינה 

 כדין, אגב תפקידו. 

ליתן )8 יש  השוחד  כאמור,בעבירת  בכ  ,  של  הציבורי ומעמד  לאינטרס  רה 

 בענין חטיב וליד).   76/18בד"מ  -(התובעת הפנתה ל

בשיקלול האמור אמצעי המשמעת להם עותרת התביעה מידתיים ומאזנים  )9

 ליות הדין המשמעתי.נכונה את תכ

 

 עמדת המשרד .ב

הנאשם,    )1 מעשי  את  בחומרה  רואה  לעמדתה  המשרד  מצטרף  ולפיכך 

 העונשית של התביעה. 

על    )2 טובות  דעת  לחוות  הנאשם  זכה  עסקינן,  קא  בעבירות  לכשלונו  עד 

 תיפקודו. 

 

 טיעוני ההגנה .ג

יש להתחשב לא רק באופי העבירה שבוצעה ובחומרתה, אלא גם בנסיבות   )1

(עש"מ    האישיות בעניינו  לקולא  הפועלים  היסודות  ובמכלול  הנאשם  של 

אזולאי;   3925/08חליל רוחי; עש"מ    11976/03משה חי; עש"מ     4193/06

 רון אטיאס). 37803-20-03עמש"מ 

לקח  )2 הוא  דרכו;  את  מאפיין  שלא  פעמי  וחד  חריג  באירוע  כשל  הנאשם 

 הטוב.אחריות, נענש בחירותו, בעבודתו, בכיסו ובשמו 
וחצי    4הנאשם הליך שיקום והפנים הלקחים. כיום אנו מצויים במרחק של  

בזכויות   לפגוע  ולא  לגלות חמלה  ובית הדין מתבקש  שנים לאחר האירוע, 

 ממוניות שצבר הנאשם ביושר.

ההגנה מבקש להסתפק בתקופת פסלות מתונה, ולהורות על תשלום מלוא   )3

 ין. הפיצויי פיטורים המגיעים לנאשם על פי ד
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בענין ציפורי נפסק שהפגיעה בזכויות ממוניות של עובד    3789/04עש"מ  -ב )4

באמצעי  שימוש  בקפידה  ולבחון  להזהר  ויש  במיוחד,  כואבת  פגיעה  היא 

 הפוגע בזכויות ממוניות שצבר הועבד בשנות עבודתו. 
בענין ספיר נפסק שבשים לב שהוטל על הנאשם עונש של    1827/12עש"מ  -ב

ה משירות  מפיצויי  פיטורים  במקצת  ולו  לשלול  נכון  זה  יהא  לא  מדינה 

אביב בנדקובסקי,  עש"מ   978/03הפיטורים שהיה זכאי להם; גם בעש"מ  

 דראושה ננקטה בגישה דומה. 3446/05שאהין, עש"מ  10501/02

, נשוי (אשתו מועסקת כאחות) אב לתינוק  שנולד עם  30הנאשם בן   )5

 ם רפואיים ולמעקב.לטיפולי  זקוקבעיה רפואית בגינה 

באוניברסיטה   )6 המזון  ומדעי  ביוכימיה  החקלאות,  מדעי  בוגר  הנאשם 

 העברית, באמתחתו שורה של קורסים והשתלמויות מקצועיות.

בפרעון   )7 ונושא  כבדים  חובות  עליו  רובצים  במיוחד,  עגום  הכלכלי  מצבו 

נוספת  כלכלית  פגיעה  עובדים;  שאינם  להוריו  מסייע  הנאשם  הלוואות; 

 תסכל כל יכולת מצידו להתאושש.

עבודתו;   )8 זכה להערכות טובות במהלך  והוא  גבוהה  לנאשם תודעת שירות 

כי   עולה  המבחן  שירות  מתסקירי  נוספות;  הסתבכויות  לחובתו  נזקפו  לא 

 הנאשם לקח אחריות מלאה על מעשיו, הוא מתבייש בהם, והביע חרטה. 

א נמצא בחרדה גבוהה ההליך פגע במצבו הנפשי של הנאשם ובבריאותו; הו )9

 ובמצוקה רגשית. 

הנאשם נעדר קווים עברייניים ומאופיין באמפטיה לזולת; השתלב בקבוצה  )10

 יפולית בתחום המרמה ושיתף פעולה.ט

הנאשם לא גרע מאומה מהקופה הציבורית; גם כאשר נפגעה קופה זו דחה  )11

ובמקרים  הפיטורים  מפיצויי  חלק  להפקיע  העתירה  את  הדין  בית 

ארתור ברוצקי;    39/18מצא להפחית את תקופת הפסילה (בד"מ   מסויימים

בד"מ    73/19בד"מ   דיין;  בד"מ    119/18בועז  הראל;   77/17שלבי;  שלמה 

 ואיל ברכה).  24/18דפנה צוק; בד"מ  75/17בד"מ 

 תקופת המאסר שביצע הנאשם היתה טראומטית עבורו ועבור רעייתו.  )12

שנצברו   )13 ממוניות  בזכויות  לפגוע  שאין  ההגנה  סבורה  הדברים  בסיכום 

ביושר, ודי בפגיעה המכבידה של פיטורים לאלתר והטלת פסילה לתקופות  

 מתונות. 

 

 דבר הנאשם .ד

 מתנצל על האירוע, לקח אחריות ושילם מחיר יקר על מעשיו. )1

 עבר תקופה קשה מאוד.  )2
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 היום מתנהל בצורה נכונה.  )3
 

 

 לבית הדיןמסמכים שהוגשו  .ה

 תלושי שכר. )1

לשנים   )2 ומשוב  הערכה  שיש 2015-2011גליונות  היתר,  בין  נכתב  בהם   ,

 לנאשם יחסי אנוש טובים ותודעת שירות טובה כלפי ציבור הלקוחות. 

 תסקירי שירות המבחן שהוגשו בהליך הפלילי.  )3

 תעודות על השכלה.  )4

 מסמכים רפואיים ביחס לבנו של הנאשם.   )5

 

 דיון .6
 בית המשפט המחוזי עמד על מידת הפגיעה הציבורית של מעשי הנאשם: 

ובראשונה הסדר הציבורי והאמון של הציבור  "הערך החברתי שנפגע הינו  בראש 

את  הציבורי  הסדר  את  משבשות  שוחד  ונטילת  שוחד  בקשת  ומוסדותיו,  בשלטון 

 שעלול להיות אסוני". האמון והסדר בו, דבר

 

 וכן:

"נטילת שוחד חותרת תחת יסודות הסדר החברתי והשירות הציבורי, ובית המשפט 

בשיקולי  הרבים  הרתעת  של  לשיקול  עדיפות  ליתן   יש  כי  ושוב  שוב  קבע  העליון 

תכנון,  יוזמה,  על  אלא  מקריות  על  מצביעות  אינן  העבירה  ביצוע  נסיבות  הענישה. 

 מהמתלוננת, מה עוד שמדובר בנושא בריאותי".  תעוזה ודרישה מפורשת

 

 בית המשפט העליון התייחס רבות לחומרה המיוחדת שבעבירת השוחד.  

 

בדנ"פ   העליון  המשפט  בית  קבע  זה  לענין  זה  כהן   10987/07לענין  נ'  ישראל  מדינת 

)2.3.10:( 

העונשין,   בחוק  הקבועות  עבירות  של  משורה  חלק  הן  השוחד  שנועדו "עבירות 

להנהיג נורמות התנהגות ראויות בקרב עובדי ציבור ולמנוע גילויי שחיתות מצידם. 

בפסיקתנו הוכרו שלושה  ערכים עיקריים שעליהם נועדו האיסורים הפליליים על 

כי   להבטיח  שנועד  הציבור,  פקידי  של  המידות  טוהר  להגן  ולקיחתו  שוחד  מתן 

לפ וסמכויות  כוחות  מופקדים  שבידם  חובת האנשים  ושחבים  הרשות  בשם  עול 

שעלולה  המינהל,  של  התקינה  פעילותו  ובהגינות;  ביושר  יפעלו  לציבור  נאמנות 

להשתבש אם עובדי ציבור שנתון להם שיקול דעת ישקלו שיקולים זרים בשל שוחד 

חיים   לקיום  חיוני  שהוא  השלטונית,  במערכת  הציבור  ואמון  להם;  שניתן 
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להיפ ושעלול  תקינים  הציבור דמוקרטיים  בעיני  ייתפס  הציבורי  השירות  אם  גע 

 כמושחת וכמי שעובדיו נוהגים לקבל שוחד". 

 

 :כן נקבע בעניין בניזרי כי יש להחמיר בענישה בעבירות שוחד

"צר לי על השר, שממעמדו הרם ורב ההשפעה התדרדר לתהום כה עמוקה. וצר לי 

סבל רב גם לבני משפחתו על האדם בניזרי, בעל משפחה, שבהרשעתו וענישתו כרוך 

בחברה  גוברת  שחיתות  של  התופעה  ניצבת  אלה  כל  מול  ברם,  חטאו.  שלא 

כמוה  עמה  והשלמה  השלטון,  מוסדות  על  גם  פסחה  שלא  תופעה  הישראלית, 

ואובדן מוחלט של האמון במינהל הציבורי. כדי להתמודד  כהשלמה עם הסתאבות 

במלל   עוד  די  לא  הרבים,  את  ולהרתיע  זה  נגד  העת  עם  והגיעה  כיבושין,  ודברי 

של  לצידן  בעבר  נהוג  שהיה  מזה  גבוה  מחיר  תג  של  הצגתו  ידי  על  מעשה,  לעשות 

 העבירות בתחום זה". 

 

פעילות  הציבור,  עובדי  של  המידות  טוהר  כאמור,  שהם,  המוגנים,  בערכים  פגיעה 

הציבור,  בעובדי  הן  פוגעת  השלטונית,  במערכת  הציבור  ואמון  המינהל  של  תקינה 

ובהגינות, הן באמון הציבור בשירות הציבורי א לה הפועלים לטובת הציבור ביושר 

והן בציבור הנזקק לשירות הניתן על ידי עובדי הציבור. לפיכך, עובד ציבור שסרח 

 ומעל בתפקידו, תמורת בצע כסף, ראוי, ככלל, להחמיר בעונשו.

 

הציבור באמון  פגיעה  גם  בה  יש  משפט  מהלכי  שיבוש  של  בעושים   העבירה 

פוגעת בטוהר  זו  עבירה  צדק.  ולעשיית משפט  על החוק  נאמנה לשמירה  מלאכתם 

 ".ההליך השיפוטי ובהבטחת קיומה של מערכת אכיפת חוק ומערכת משפט ראויה

 

) 5.1.16יאשיהו יוסף פינטו נ' מדינת ישראל (ניתן ביום    4301/15ע"פ  -בפס"ד שניתן ב

 ת המשפט העליון כלפי עבירות השוחד:שב וסיכם כבוד השופט מזוז את עמדת בי

של  ולחוסנה  לצביונה  וסכנתן  השוחד  עבירות  של  חומרתן  על  ונכתב  נאמר  "רבות 

החברה ולהשחתת המידות במערכות השלטון. עוד לפני שנים רבות עמד בית משפט 

חמורה  בענישה  לנקוט  הצורך  ועל  השוחד  שבעבירות  היתרה  החומרה  על  זה 

נ' ויטה, פ"ד כז(  341/73כך, בע"פ  ומרתיעה בעבירות אלה.   , 610)  2מדינת ישראל 

 נקבע: 614-613

"הסכנה לדמותו של השירות הציבורי ולאפיה של החברה בישראל היא כה גדולה, 

מי   כל  כלפי  היטב  ומורגשים  קשים  ענישה  אמצעי  מנקיטת  להירתע  שאין  עד 

 תווך. אם כוונתן, אם כלוקח או כמבקש, ואם כמ  –שעולה על דרך השוחד 
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כינה , ואח'),  389/72ע"פ  השופט לנדוי שדיבר בשם הרוב בפרשת השוחד באשדוד (

את השוחד כסכנה חברתית מאין כמוה 'ושהיא סימן ההיכר המובהק של משטרים 

 לבנטיניים שחלילה לנו להידמות להם'".

 

ציבור   עובד  על  על אמצעי המשמעת שראוי שיוטלו  דעתו  בית המשפט העליון הביע 

 ל שוחד.המקב

 

ביום    6974/06עש"מ  -ב (ניתן  ישראל  מדינת  נ'  אטיאס  כבוד 24.9.07מאיר  כתבה   (

 השופטת ברוקצ'יה: 

"עבירת השוחד היא מן החמורות שבעבירות שעובד ציבור עלול להיכשל בהן. זוהי 

שלמונים.  לקבלת  כעילה  הציבורית  המשרה  בכח  שימוש  בחובה  הטומנת  עבירה 

במסגרת  להפעילו  הציבור  עובד  שעל  הענייני  הדעת  שיקול  את  משעבד  השוחד 

ה אישית.  הנאה  טובת  השגת  לצורך  אותו  ומעוות  תפקידו,  את ביצוע  מסיט  וא 

לניצול  הציבורי,  האינטרס  בקידום  שעיקרה  שליחות  מביצוע  הציבורי  התפקיד 

(עש"מ   אישית  העשרה  למטרת  וסמכות  כח  של  נ'    3088/99שרירותי  אשאשווילי 

ער"ם   ישראל;  שוחד   7905/99מדינת  הלוקח  מלאכי).  קרית  עיריית  נ'  לנקרי 

ש כלפיו במילוי תפקידו. אך בשירות הציבור מערער את בסיס האימון שהציבור רוח

הוא מערער א ת האימון בשירות הציבורי כולו, ויוצר חיץ בין האזרחים   –מעבר לזה  

הנזקקים לשירות, לבין עובדי הציבור, האמורים לספק את השירות הציבורי כשהם 

עש"מ    665)  3פרקליט המדינה נ ' אסא, פד"י לג(  5/79נקיי כפיים וטהורי לב (עשה  

להאוחיו  4/81 פד"י  ישראל,  מדינת  נ'  של 494  4ן  חשוב  נכס  הוא  הציבור  אימון   .(

ואכן   השלטונית,  לשמר הרשות  לקים  הבאים  לשיקולים  נכבד  משקל  ליתן  #יש 
ולפתח את תחושת הציבור כי משרתיו אינם אדוניו- וכי הם עושים מלאכתם למען 

עו והשורות  השירות  טוהר  אכן-  כפיים/  ונקיון  יושר  מתוך  בבסיס הציבור-  מד 
שלנו# החברתי  המבנה  ובבסיס  הציבורי-  המשפט    השירות  בית  בבג"צ (דברי 

 ).266, 229)  2(רג נ' שר הבינוי והשיכון, פד"י מזאייזנב 6163/92

לפסול  ביחס  מכרעת  משמעות  בעל  איננו  הנלקח  השוחד  של  הכספי  ההיקף 

של  והיקפה  עוצמתה  על  השפעה  לו  להיות  עשויה  השוחד.  לקיחת  שבמעשה 

העבירה אך לא על הכתם המכתים את העובד ואת השירות הציבורי בעצם ביצועו. 

גם סכום כסף קטן הנלקח שלא כדין אגב ביצוע תפקיד ציבורי מכתים את העובד 

 ואת השירות בכתם כבד שקשה להסירו.

של  מסר  מהווה  הציבורי  השירות  במסגרת  שוחד  שלקח  מדינה  עובד  השארת 

תופע עם  והתפשרות  של סלחנות  בטהרתו  האימון  את  היסוד  מן  המערערת  ה 

ובנקיון כפיהם של עובדיו. עבירת משמעת מסוג שוחד מחייבת,  השירות הציבורי 

ברור  מסר  שיחדירו  משמעיים,  וחד  חריפים  משמעתיים  אמצעים  נקיטת  איפוא, 

הנאה   טובת  השגת  לצרכי  הציבורית  המשרה  את  לנצל  המוחלט  האיסור  בדבר 
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טוהר המידות   –חיונית על עערך הליבה של השירות הציבורי    פרטית. מדובר בהגנה 

ונקיון הכפיים, אשר אינו סובל פשרה וסלחנות, בתורת נורמה המשמשת אבן יסוד 

 בפעילות עובדי הציבור בכל המגזרים ובכל הרמות. 

 

יוכל, דרך כלל, להמשיך  כי עובד שהורשע בעבירת שוחד לא  יוצא מכך הוא,  פועל 

הש על  (ולהימנות  פיטורין.  ודינו  הציבורי,  נ'   5282/98עש"מ  ירות  ישראל  מדינת 

 10129/01עש"מ  פלוני נ' נציבות שירות המדינה    356/96; עש"מ  87)5(כתב, פד"י נב

גניש;   נ'  ישראל  המשך   592/99עש"מ  מדינת  התרת  ישראל),  מדינת  נ'  יצחקי 

היא תופעה נדירה ביותר,   עבודתו של עובד שהורשע בשוחד במסגרת שירות מדינה

ושמורה למקרים יוצאי דופן וחריגים בלבד, בהם שיקולים מיוחדים עשוייים לגבור  

שילה   7118/04עש"מ  על האינטרס הציבורי המחייב, דרך כלל, את פיטורי העובד (

נציבו ישראל, פד"י לה  4/81עש"מ  ת שירות המדינה;  נ'  נ' מדינת  , 494)  4(אוחיון 

לנקרי נ' עיריית קרית   7905/99ער"מ  אסולין נ' מדינת ישראל;    590/99עש"מ  ;  498

 ". )ספיר נ' מדינת ישראל 1827/02עש"מ מלאכי; 

 

בתדמית  השוחד  מעשי  של  הקשה  פגיעתם  על  ארוכה  בפסיקה  עמד  זה  דין  בית  גם 

הוא  מכך  יוצא  פועל  המדינה.  ברשויות  הציבור  ובאמון  ועובדיו  הציבורי  השירות 

והמניעה של  על תכליות ההרתעה  ההכרח בהשתת אמצעי משמעת מחמירים שיענו 

בד"מ  דין  ה (ראה:  בד"מ    33/11המשמעתי  אוחיון;  אלברט  שבו;   9/14בענין  שחר 

 יעקב סבג).  8/20ריטה סטרובינסקי; בד"מ  72/14בד"מ 

 

לשירות  ולפסילתו  הבריאות  למשרד  הנאשם  של  מפסילתו  מנוס  אין  האמור  נוכח 

 המדינה לתקופה משמעותית.

 

שעמד   כפי  הנאשם,  של  האישיות  לנסיבות  מסויים  משקל  לתת  החלטנו  זאת,  עם 

 :4.7.12עליהם בית המשפט המחוזי בעת גזירת דינו של הנאשם ביום 

דאה באשמה, נטילת אחריות, חרטה, "לנאשם אכן נסיבות מקלות משמעותיות: הו

חלפו   נורמטיבי,  חיים  אורח  נקי,  של   4עבר  טובה  המלצה  העבירה,  מביצוע  שנים 

 שירות המבחן ...". 

 

הבעיות הבריאותיות  ואת  הנאשם,  של  הקשה  הכלכלי  מצבו  את  גם  בחשבון  לקחנו 

 של בנו.

 

 לכשלונו בעבירות דנן. בנוסף שקלנו לקולא את תיפקודו החיובי של הנאשם עד 
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אשר לכן החלטנו בסופו של עיון להימנע מפגיעה בפיצויי הפיטורים המגיעים לו על  

 פי דין.

 

 

 

 סוף דבר .7
 על הנאשם יוטלו אמצעי המשמעת הבאים: 

 נזיפה חמורה;  .א

 פיטורים לאלתר (תוך תשלום פיצויי הפיטורים המגיעים לו על פי דין).     .ב

 פסילה לצמיתות למשרד הבריאות.    .ג

 שנים לשירות המדינה.  10פסילה למשך     .ד
 

 

 

תש"ף   בתמוז  כח'  ביום  הצדדים,  בהעדר  ניתן  הדין  באמצעות   20.7.20  –גזר  להם  וישלח 

 הדואר.

 

בירו המחוזי  משפט  לבית  ערעור  תוך  זכות   ב"כ    30שלים  לידי  הדין  גזר  מהמצאת  יום 

 הצדדים. 
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 _______________  ________________  ________________ 

 עו"ד אורי כהן  
 אב בית הדין 

 סוזי לוי עו"ד רחל אטיאס 

 החבר החבר "ר המותביו
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