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    מר ערן מזרחי נציג המשרד:
 

 הכרעת דין
 

  
הנאשמת אורלי אבן צור, עובדת הנהלת בתי המשפט שהועסקה כמנהלת בכירה  .1

בית המשפט(, הועמדה לדין  -אביב )להלן-פשר"ים בבית המשפט המחוזי בתל

 ( לחוק שירות המדינה )משמעת(4) -(, ו3(, )2(, )1)17משמעתי בעבירות לפי סעיפים 

 , זאת בגין שליפות מידע שלא כדין. 1963-התשכ"ג

 

 ואלה עובדות האישום .2

ערכה הנאשמת חיפוש במערכת נט המשפט אחר  14:32בשעה  24.6.2019ביום  .א

מספר תעודת הזהות של סמדר בראון )הנאשמת מנהלת הליך אזרחי נגד מספר 

היא  גורמים ובהם גב' סמדר בראון(, לשם איתור תיקי בית משפט בהם סמדר

בו סמדר היא הנתבעת  50105-05-19צד. במסגרת החיפוש התגלה לנאשמת תיק 

 התיק(.  -)להלן 

עשתה הנאשמת שימוש בעמדת המחשב  14:54 – 14:46באותו היום, בין השעות  .ב

של דורית יום טוב )סגנית מרכז בכירה בבית משפט אשר בעבר הייתה כפופה 
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ע אודות התיק. סה"כ ביצעה לנאשמת( על מנת לערוך חיפוש ולשלוף מיד

 פעולות במערכת בעמדת המחשב של דורית.  17הנאשמת 

פנתה הנאשמת לדורית וביקשה ממנה לחפש במערכת "נט  27.6.2019ביום  .ג

המשפט" את התיק. לאחר מכן ביקשה הנאשמת מדורית לבצע עבורה מספר 

עבור  פעולות בתיק על מנת לשלוף מידע אודותיו התיק. בסה"כ ביצעה דורית

 פעולות בתיק.  16הנאשמת 

הנאשמת השתמשה במידע ששלפה מהתיק לצרכיה האישיים, בין השאר לשם  .ד

 הגשת בקשה לצו מניעה בתיק אותו היא מנהלת נגד סמדר. 

 

התביעה טענה כי במעשיה המפורטים לעיל עשתה הנאשמת שימוש שלא כדין במערכת  .3

 "נט המשפט" ושלפה מידע לצרכיה האישיים. 

לתקשי"ר  65.195פגעה הנאשמת במשמעת שירות המדינה, הפרה את הוראה בכך 

 והתנהגה התנהגות שאינה הולמת ואינה הוגנת את תפקידה כעובדת מדינה. 

לתקשי"ר חל איסור על עובד מדינה לשלוף נתונים ממאגרי מידע  65.195)על פי הוראה 

 שלא לצורך תפקידו(.

 

 אשר על כן הואשמה הנאשמת בעבירות המשמעת המצוינות לעיל.  .4

 

הודתה הנאשמת במסגרת הסדר טיעון באישום ובעבירות  5.7.21בדיון שהתקיים ביום  .5

 המשמעת שיוחסו לה בתובענה, והורשעה על פי הודאתה.

 
 , כאמור. 5.7.21 –הכרעת הדין ניתנה במעמד הצדדים ביום כח' בתמוז תשפ"א  .6
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