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רד(, המועסקת המש –הנאשמת אסנת שוחט, עובדת משרד האנרגיה והמים )להלן  .1

הועמדה לדין משמעתי בגין התנהגותה ומעשיה בתקופת קיום  כמנהלת אגף רגולציה,

ה"מחוזיאדה" באילת )המחוזיאדה הינה מסגרת של תחרויות ספורט הנערכת מטעם 

 העמותה לספורט במקומות העבודה בירושלים(.

 

 :במבוא לתובענה נטען כדלקמן .2

 התקיימה מחוזיאדה באילת. 25.5.14-20.5.14בין התאריכים  .א

תנאי להשתתפותם של עובדי המשרד במחוזיאדה היה קבלת אישור מראש  .ב

 עדת המכרזים המשרדית.ומו

רכב  -)להלן  31-1630-75מ.ר.  DMAXבמשרד קיים רכב איגום מסוג איסוזו  .ג

האיגום; נתון זה הוצג לאור הטענה באישום שהנאשמת עשתה שימוש שלא כדין 

 ברכב זה(.
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 :וכך נטען באישום .3

 ילא לא קיבלה אישורהגישה בקשה לוועדת המכרזים, וממהנאשמת לא  .א

 לצאת למחוזיאדה.

לקחה הנאשמת על דעת עצמה וללא אישור,  21.5.14חרף האמור, בתאריך  .ב

 את רכב האיגום ונסעה לארועי המחוזיאדה באילת.

התאכסנה הנאשמת במלון רויאל טוליפ  24.5.14-21.5.14בין התאריכים  .ג

זיאדה, אייל קצב        המלון(, בחדר בו שהו שניים ממשתתפי המחו –)להלן 

י, והנאשמת לנה במועדים האמורים בחדרם של השניים על דעתם אבי לו-ו

 ובהסכמתם(.

הנאשמת התאכסנה במלון כאמור, מבלי שקיבלה היתר ומבלי ששילמה בגין  .ד

 עבור שלושה לילות. ₪  4,230הלינה, בסך כולל של 

בשתי הזדמנויות שונות, במהלך שהות הנאשמת במלון,  –זאת ועוד 

השתמשה הנאשמת בזכאותם של אחרים על מנת לאכול בחדר האוכל של 

 המלון.

נהגה הנאשמת מאילת לירושלים ברכב האיגום כשלצידה  24.5.14בתאריך  .ה

 יושבת עובדת נוספת, הגב' סיגלית לוי.

השתתפותה על  2014דו"ח נוכחות לחודש מאי -הנאשמת דיווחה ב .ו

 .22.5.14במחוזיאדה בתאריך 

נסיעתה ברכב האיגום לאילת  –התביעה טענה כי במעשיה אלה של הנאשמת  .ז

אי תשלום עבור וובחזרה, שהייתה ללא אישור בשלושת ימי המחוזיאדה, 

פגעה הנאשמת במשמעת שירות המדינה, לא קיימה  –השהייה האמור 

 עובד מדינה.המוטל עליה והתנהגה התנהגות שאינה הולמת 

(    3(, )2(, )1)17בעבירות משמעת לפי סעיפים  אשר על כן הואשמה הנאשמת .ח

 .1963-( לחוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג4)-ו

 

הודתה הנאשמת, במסגרת הסדר טיעון, באישום  1.2.15בדיון שהתקיים ביום  .4

 ובעבירות המשמעת שיוחסו לה בתובענה והורשעה על פיהם.

 

 , כאמור.1.2.15 –הכרעת הדין ניתנה במעמד הצדדים ביום י"ב בשבט תשע"ה 
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