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 יווח על גניזת תיק חקירה או על הגשת כתב אישום נגד עובד מדינה, עובדד 3.9

-הכפוף לחוק שירות המדינה )משמעת(, תשכ"ג רשות ציבורית אחרת

 1יובעל מקצוע רפוא, עובד רשות מקומית 1963

אישום נגד עובד מדינה עשויה להיות בעלת משמעות על המשך עתידו כידוע, הגשת כתב  .1

הביא להשעייתו הזמנית לבשירות המדינה. כך, לדוגמה, הגשת כתב אישום עשויה לעיתים 

  )במקרה שלא הושעה כבר במהלך החקירה שנוהלה(.משירות המדינה 

מנהל אגף בד מדינה ליש לדווח על הגשת כתב אישום או על גניזת תיק חקירה נגד עולפיכך,  .2

 . המשמעת בנציבות שירות המדינה

כן יש לדווח על הגשת כתב אישום או על גניזת תיק למנהל אגף המשמעת בנציבות שירות  .3

אחרים הכפופים לחוק שירות המדינה )משמעת(, ציבוריים בגופים עובד המדינה בעניינו של 

, רשות שדות ישראל דוארחברת ובכלל זה: לתקש"ר,  45.14המפורטים בפרק  ,1963-תשכ"ג

מקרקעי ישראל, שירות  רשותהתעופה, רשות הגנים הלאומיים, רשות שמורות הטבע, 

, המוסד לביטוח לאומי ,המוסד לגיהות ולבטיחותתאגיד השידור הציבורי, התעסוקה, 

המועצה להסדר ההימורים בספורט, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, הרשות לניירות 

 .ת לשיקום האסיר, רשות העתיקות ועובדי המועצות הדתיותערך, הרשו

אם מדובר בעובד רשות מקומית, יש לשלוח את הדיווח ליועץ המשפטי של הרשות המקומית  .4

הנוגעת לעניין, עם העתק ליועץ המשפטי של משרד הפנים, שכן עובדי הרשויות המקומיות 

 כפופים לשיפוט משמעתי של בית דין משמעתי נפרד.

-הגשת כתב אישום או על גניזת תיק חקירה נגד רופא או נגד בעל מקצוע רפואי או פרהעל  .5

או  ווכן בכל תיק אחר הקשור למילוי תפקיד, 2רפואי אחר, בתיק העוסק ברשלנות מקצועית

 .יש לדווח ליועץ המשפטי של משרד הבריאות, שיכול להשפיע על המשך העסקתו

 לעיל  5באמור בסע' עובד מדינה, אין גם אחר שהוא  אם מדובר ברופא או בעל מקצוע רפואי .6

 .לממונה על המשמעת בנציבות שירות המדינהגם כדי לגרוע מחובת הדיווח 

                                                 
דיווח על סיום  – 10.2על דיווחים מקבילים בשלבים אחרים של ההליך הפלילי ראו גם הנחיית פרקליט המדינה  1

 –הכפוף לחוק שירות המדינה )משמעת(, תשכ"ג רשות ציבורית אחרת שנוהלו נגד עובד מדינה, עובד פליליים הליכים 
פליליים נגד ערעור  יווח על הליכיד - 11.6והנחיית פרקליט המדינה עובד רשות מקומית ובעל מקצוע רפואי;  ,1963

, עובד רשות מקומית 1963-הכפוף לחוק שירות המדינה )משמעת(, תשכ"גרשות ציבורית אחרת עובד מדינה, עובד 
 . יובעל מקצוע רפוא

ניהול הליך פלילי ומשמעתי נגד רופאים או בעלי מקצוע רפואי " – 14.2הנחייה פרקליט המדינה לעניין זה ראו גם:  2
  ."אחר בגין רשלנות מקצועית
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 .במקרה שבו הוגש כתב אישום, יש לצרף לדיווח העתק מכתב האישום .7

יש לדווח למנהל אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה  במקרה שבו הוחלט על גניזת התיק .8

לצרף לדיווח התייחסות להיבט המשמעתי של ההתנהגות המיוחסת גם על עילת הגניזה וכן 

 , ככל שהדבר רלוונטי ומועיל לדעת התובע.לעובד

כאמור, לעיתים מלווה ההליך הפלילי בהשעיית העובד ממקום עבודתו. השעייה זו כרוכה  .9

הן משום שהעובד ממשיך לקבל שכר והן  -גם לעובד המושעה וגם למעסיק  ם,בקשיים רבי

משום שלא ניתן לאייש את המשרה שאותה תופס העובד. אשר על כן, יש לתת עדיפות לטיפול 

 בתיקים אלה, כדי לקצר את משך ההשעיה ככל שניתן. 

 


	3.9 דיווח על גניזת תיק חקירה או על הגשת כתב אישום נגד עובד מדינה, עובד רשות ציבורית אחרת הכפוף לחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963, עובד רשות מקומית ובעל מקצוע רפואי

