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 דין הכרעת

 

ט שהועסקה כקלדנית בבית המשפט המחוזי בחיפה פהנאשמת אורית רביב, עובדת הנהלת בתי המש .1

( לחוק שירות 3)-( ו2(,)1)17בית המשפט(, הועמדה לדין משמעתי בעבירות לפי סעיפים  –)להלן 

, זאת בגין שימוש לרעה בהרשאות שניתנו לה למערכת "נט 1963 –המדינה )משמעת(, התשכ"ג 

 המערכת(. –)להלן   המשפט"

 ואלה עובדות האישום .2

 התגרשו.הנאשמת הייתה נשואה בעבר לאדם בשם אופיר שיש, והשניים  .א

 30267-02-17 –מר שיש מצוי בהליכים של פשיטת רגל, והנאשמת היא צד לתיק פש"ר מס'  .ב

 תיק הפש"ר(.  –המנוהל בבית המשפט המחוזי בנצרת בעניינו )להלן 

שלח מר קימי אבולעפיה, סגן מנהל בתי המשפט דוא"ל לכלל העובדים בהנהלת  10.2.2019ביום  .ג

הזכיר כי אין להיכנס לתיק משפטי במערכת "נט המשפט", ללא בתי המשפט בו כתב: "... אבקש ל

לי שהדבר נדרש בצורך ושלא במסגרת תפקיד העובד. כניסה לתיק ללא הרשאה מתאימה ומ

 לצורך עבודתו של העובד עלולה להוות עבירה משמעתית".



2 
 

 שלפה הנאשמת מידע ממערכת "נט המשפט" שלא כדין 6.8.2019 – 24.1.2019בין התאריכים  .ד

הזדמנויות, באמצעות ההרשאה שניתנה  69-ושלא לצרכי עבודתה, כאשר נכנסה לתיק הפש"ר ב

לה בדרך של הזדהות ממשלתית על ידי הכרטיס החכם שלה, זאת חרף האיסור בתקשי"ר וחרף 

  הודעתו לעיל של מר אבולעפיה.

 

יה למערכת התביעה טענה כי בהתנהגותה במפורטת לעיל עשתה הנאשמת שימוש לרעה בהרשאות

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

לתקשי"ר לא ישלוף עובד  65.195על פי הוראה )והתנהגה התנהגות שאינה הולמת עובד מדינה. 

  נתונים ממאגר מידע, אלא אם הוסמך לכך ולצורך תפקידו בלבד(.

 

  ירות המשמעת המצויינות לעיל.ה הנאשמת בעבאשמאשר על כן הו .3

 

הודתה הנאשמת באישום ובעבירות המשמעת שיוחסו לה  13.6.2021בדיון שהתקיים בפנינו, ביום  .4

  בתובענה, והרשעה על פי הודאתה.

 

 , כאמור.13.6.2021 –הכרעת הדין ניתנה ביום ג' בתמוז תשפ"א  .5
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