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 דיןהכרעת 
 

הנאשמת אוריה עניתי, עובדת משרד החינוך שהועסקה כמורה לחינוך מיוחד,  .1

( לחוק שירות המדינה 3)-( ו2)17הועמדה לדין משמעתי בעבירות לפי סעיפים 

החוק(, זאת בעקבות קביעתו של בית משפט  –)להלן  1963-)משמעת(, התשכ"ג

סטפלד נוי( כי הנאשמת בפני כבוד השופטת טל או 4274-05-19השלום בנתניה )ת"פ 

-( לחוק העונשין, תשל"ז1)א()335ביצעה עבירה של פציעה כשעבריין מזויין לפי 

1977. 

 

 :וכך נטען בכתב האישום המתוקן שהוגש בהליך הפלילי .2

במועד הרלוונטי לאישום היו הנאשמת והמתלונן בני זוג נשואים והתגוררו  .א

 בנתניה.



 2 

כך, במטבח הבית, התגלע ויכוח בין , או בסמוך ל1:00בשעה  22.10.18ביום  .ב

הנאשמת לבין המתלונן על רקע טענה של הנאשמת שהנאשם הסיע ברכבו 

 אישה בלבוש מינימלי והעניין עורר אצל הנאשמת קנאה.

באותן הנסיבות, עת חתכה סלט, כיוונה הנאשמת את הסכין לכיוונו של 

באמצעות המתלונן; בהמשך, פצעה הנאשמת שלא כדין את המתלונן בכך ש

 סכין, פגעה במתלונן בבטנו.

ס"מ  3.5כתוצאה מהדקירה נגרם למתלונן פצע בבטן ימנית תחתונה בגודל  .ג

 והמטומה בדופן הבטן.

 

המאשימה בהליך הפלילי טענה כי במעשיה המתוארים לעיל פצעה הנאשמת את  .3

 המתלונן בעודה נושאת סכין.

 

אשמת, על יסוד הודאתה, הרשיע בית משפט השלום בנתניה את הנ 1.2.20ביום  .4

 במיוחס לה בכתב האישום המתוקן.

 

הורה בית משפט השלום בנתניה על ביטול הרשעתה של הנאשמת  10.6.21ביום  .5

שעות שירות לתועלת הציבור; צו מבחן שלא  150בדין וגזר את דינה בהשיתו עליה: 

 לעבור עבירת אלימות  במשך שנה.

 

בהתנהגותה המפורטת לעיל, לא קיימה בתובענה שבפנינו טענה התביעה כי  .6

הנאשמת את המוטל עליה כעובדת מדינה לפי חוק או נוהג והתנהגה התנהגות 

שאינה הולמת את תפקידה כעובדת מדינה, שעלולה לפגוע בשמו הטוב ובתדמיתו 

 של שירות המדינה.

 

 אשר על כן הואשמה הנאשמת בעבירות המשמעת המצויינות לעיל. .7

 

ג 61הורשעה הנאשמת, על בסיס הוראות סעיף  13.4.22בפנינו ביום בדיון שהתקיים  .8

 לחוק, בעבירות המשמעת שיוחסו לה בכתב התובענה.

  

 

(-) (-) (-) 
_______________ ________________ ________________ 

 עו"ד אורי כהן
 אב בית הדין

 שי סעדון ריטה בוקצ'ין

 המותב חבר ת המותבחבר ר"יו
 


