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 התובעת:
 נציבות שירות המדינה

   שירה שלמייב ע"י ב"כ עו"ד

    

    מנסור עלא הנאשם:

    

    עו"ד מוחמד אבו עמשה ב"כ הנאשם:

    

    אין הופעה  נציג המשרד:
 

 
 הכרעת דין

 
  
, עובד משרד הבריאות שהועסק בתפקיד אח בחדר 1972הנאשם מנסור עלא, יליד שנת  .1

בית החולים,  ,חדר הניתוח –ניתוחי לב במרכז הרפואי וולפסון בחולון )להלן 

( לחוק שירות 3)-( ו2(, )1)17הועמד לדין משמעתי בעבירות לפי סעיפים  ,בהתאמה(

הטרדתה המינית של פלונית, ילידת שנת . זאת, בגין 1963 –המדינה )משמעת( התשכ"ג 

 , ששימשה בת שירות לאומי והתנדבה לאחת ממחלקות בית החולים.2000

 

 ואלה עובדות האישום כפי שפורטו  בתובענה המתוקנת שהוגשה נגד הנאשם .2

, במהלך תקופת ההתנדבות של פלונית, הציע לה הנאשם להכנס לחדר 14.8.2019ביום 

 ב, ופלונית נענתה בחיוב להצעתו.הניתוח ולצפות בניתוח ל

פלונית לבשה מדים ונכנסה לחדר הניתוח; במהלך הניתוח הביא לה הנאשם הדום 

לעמוד עליו, עמד בסמוך אליה והחזיק את ידה תוך שהוא מוודא שהיא רואה היטב 

 את הניתוח.
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או בסמוך לכך, פלונית אמרה לנאשם כי  15:30בשלב מסויים ובמהלך הניתוח, בשעה 

ובתגובה אמר לה הנאשם: "לא, אל תלכי, תישארי איתי". יא רוצה לצאת מהניתוח ה

פלונית יצאה מחדר הניתוח והנאשם יצא בעקבותיה. הנאשם הציע לה שוקולד 

ושניהם נכנסו יחד לחדר המנוחה. מיד כשנכנסו לחדר המנוחה הנאשם סגר את הדלת 

לכך, אחז הנאשם בסנטרה של ואז חיבק את פלונית, שחיבקה אותו חזרה. בסמוך 

פלונית וקירב את פיו לפיה בכדי לנשקה בשפתיה בניגוד לרצונה. בתגובה, הסיטה 

 פלונית את ראשה, הדפה את הנאשם ממנה והתרחקה.

מיד ובסמוך לכך הנאשם שוב חיבק את פלונית, אחז בסנטר שלה וקירב את פיו לפיה 

פלונית. בתגובה למעשיו פלונית  בכדי לנשקה בשפתיה, כל זאת בניגוד לרצונה של

 הסיטה  את ראשה, דחפה את הנאשם ואמרה לו "די".

בהמשך לאמור, הנאשם ביקש מפלונית שתישאר עוד קצת, והיא השיבה לו שרוצה 

 לחזור לביתה. אז הנאשם חיבק אותה שוב, אמר שהוא יתגעגע אליה ונתן לה שוקולד.

 
הנאשם מהווים התנהגות בלתי הולמת התביעה טענה כי מעשיו המתוארים לעיל של  .3

 –( לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 4)א()3וכן עבירה של הטרדה מינית לפי סעיף 

1998. 

 

עוד נטען כי במעשיו אלה פגע הנאשם במשמעת שירות המדינה, הפר את הוראות חוק 

 התנהג התנהגות שאינה הולמת עובד מדינה.והעונשין וכן 

 

 הנאשם בעבירות המשמעת שצויינו לעיל.אשר על כן הואשם 

 

הודה הנאשם, במסגרת הסדר טיעון, באישום  23.3.22בדיון שהתקיים בפנינו ביום  .4

 והורשע על בסיס הודאתו. ,ובעבירות שיוחסו לו בתובענה המתוקנת

 

 , כאמור.23.3.22 –הכרעת הדין ניתנה במעמד הצדדים ביום כ' באב תשפ"ב  .5

 

 

 

 

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

 עו"ד אורי כהן
 אב בית הדין
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