
המפקח כעובד ציבור  

הסמכת מפקחי רישוי עסקים  



?מיהו עובד ציבור

עובד רשות  
מקומית

או רשות  
חינוך

מקומית

המדינהעובד 
לרבות חייל  )

כמשמעותו בחוק 
(השיפוט הצבאי

עובד המוסד 
לביטוח  

לאומי

מועצה  עובד 
דתית



משמעות סטטוס המפקח כעובד ציבור

 והטרדות  חשוף לאיומים המפקח עלול להיות

.בעת מילוי תפקידו

 על המפקח ועבודתוהחוק מגן.

(זרועותיה/ י המדינה"תפקידו לאכוף את חוקים שנקבעו ע)

 עובד ציבור מענה להעלבת החוק נותן

. או להפרעה מכוונת במילוי תפקידו



סנקציה נגד העלבת המפקח

,  מעשים/מילים/המעליב בתנועות

פקיד של בית דין /דיין/עובד הציבור
חבר ועדת חקירה  /דתי

בעת מילוי תפקיד או בנוגע למילוי תפקיד

חדשים6מאסר -דינו 



סנקציה כנגד תקיפת המפקח

מי שממלא חובה או /התוקף עובד הציבור
נותן  / תפקיד המוטלים עליו על פי דין

,  שירות מטעם גוף המספק שירות לציבור
והתקיפה קשורה למילוי תפקידו וחובתו

שנים5מאסר -דינו 



כללי אתיקה בעבודת המפקח

התנהגות ראויה = אתיקה 

(בספורט, בחברה, במשפחה)האתיקה מחויבת בכל מקום 

.ובולטת בתחום המקצועי בביטוי כללי התנהגות ראויים של בעלי מקצוע

(.ד"אתיקה בלשכת עו, אתיקה עיתונאית, אתיקה רפואית)



ההבדל בין אתיקה למשפט  

,  מותרת/ משפט קובע איזו התנהגות אסורה

.האתיקה קובעת מהי התנהגות ראויה

.י הכנסת"י הכנסת או גוף שהוסמך ע"כללי אתיקה אינם רשמיים ולא נקבעים ע

(  בלי סמכות מדינית)הקובעת לעצמה נקבעים על ידי חברת בני אדם הם 

.מהי התנהגות ראויה במסגרת אותה חברה



עובד ציבור נדרש להתנהגות ראויה   

פליליתניתן להעמידו לדין בין אם עבר עבירה • 

.משמעתיתובין אם עבר עבירה 

יכולה להיות גם  משמעתילדיןהעמדתו עובד ציבור • 

שלא במסגרת בנסיבות בהן העבירה בוצעה 

.או בהקשר אליהעבודתו 



עבירות משמעת  
.עובדי הרשות המקומיתשפגעו במשמעתמעשה או התנהגות . 1

, נוהג, תקנה, כעובד הרשות המקומית לפי חוקאי קיום המוטל עליו . 2

.הוראה כללית או הוראה מיוחדת שניתנה לו כדין או התרשל

את תפקידו כעובד הרשות המקומית או שאינה הולמת התנהגות. 3

.התנהגות העלולה לפגוע בתדמית הרשות המקומית

.במילוי תפקידו או בקשר אתוהוגנתבלתיהתנהגות . 4

או  , במסירת ידיעה כוזבת או בהעלמת עובדה הנוגעת לעניןהשגת מינויו . 5

.בשימוש באיומים או בכוח או בדרך פסולה



עבירות משמעת  
.קלוןעבירה שיש עמה . 6

–עובד שדרגתו אחת מארבע הדרגות הגבוהות בדירוג שאליו הוא שייך . 7
ולא שילם , בשל ארנונה או אספקת מים בעד שישה חודשיםחייב חוב סופי היה 

-" חוב סופי"אותו ממועד התשלום של חלקו האחרון של החוב ובמשך תקופה 
הוראות ; לפקודת העיריות(10), לעניין זה; כהגדרתו בסעיף העולה על שנה

פסקה זו לא יחולו לגבי חוב כאמור שלא שולם בתקופה שבה לא שילמה הרשות  
;המקומית לעובד את שכרו

או , שלא כדין או שלא בתום לב, ביצע עיכוב או נכנס לרשות היחיד, חיפושערך . 8
בלא סמכות כדין ובלא הצדק , במסגרת מילוי תפקידו, השתמש בכוח כלפי אדם

מעבר למידה הנדרשת או בניגוד להנחיות שקיבל ממשטרת ישראל או לכל , סביר
.הוראה אחרת שניתנה כדין



?על אילו אמצעי משמעת מוסמך בית הדין

התראה

נזיפה

שלילת זכויות וותק

הקפאתה/ הורדה בדרגה

 הפקעת משכורת עד החלק השישי

(עד חצי שנה)ממנה 

 בתיאום עם )העברה למשרה אחרת

(ראש הרשות המקומית



?על אילו אמצעי משמעת מוסמך בית הדין

פיטורים

פסילה לתפקידים מסוימים

לעבודה ברשויות מסוימות, פסילה

 בנוסף  )פרסום החלטת בית הדין

(לאמצעי אחר



עבירות ייחודיות לעובדי ציבור  

לקיחת שוחד

מרמה והפרת אמונים

לחץ של עובד ציבור

עובד ציבור שיש לו זיקה פרטית

 משרהבכחשימוש לרעה



הדין על שוחד

-הדין על שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקיד

י  "בעבירה ע10או פי 61מהקנס בסעיף 5פי )מאסר עשר שנים או קנס 

(.י העבירה"תכנן להשיג ע/ משווי טובת ההנאה שהשיג4או פי , תאגיד

.לרבות עובד של תאגיד המספק שירות לציבור-" עובד הציבור"



י עובד ציבור"לקיחת שוחד ע

;שירות או טובת הנאה אחרת, שווה כסף/ כסף. 1

;העדפה או הפליה לרעה, האטה/ החשה, השהיה/ בעד עשיה או בעד חדילה. 2

;בעד פעולה מסוימת או כדי להטות למשוא פנים בדרך כלל. 3

;השפעתו על אדם אחר/ בעד פעולה של הלוקח עצמו. 4

אם ניתן לידי הלוקח או לידי אדם אחר  ; ניתן מידי הנותן או באמצעות אדם אחר. 5
;ואם הנהנה מן השוחד היה הלוקח או אדם אחר; בשביל הלוקח

;  שירות/ תפקידו של הלוקח היה של שררה. 6
;  אם היה קבוע או זמני ואם כללי או לענין מסוים

;  אם בהתנדבות או תוך קיום חובה, אם מילויו היה בשכר או בלי שכר

נלקח כדי לסטות מן השורה במילוי תפקידו או בעד פעולה שעובד הציבור היה . 7
.פ תפקידו"חייב לעשותה ע



י עובד ציבור"הפעלת לחץ ע

מאסר שלוש שנים-דינו 

הוראה / שימוש
בכוח או  , לשימוש

אלימות נגד אדם  
לצורך הודאה 

בעבירה או מידע  
.בדבר עבירה

הוראה  / איום על אדם
בפגיעה בגופו או  , לאיום

שלו או של אחר , בנכסיו
,  שהאדם יש לו עניין בו
כדי לסחוט מן האדם  

הודיה בעבירה או מידע  
.בדבר עבירה



הפעלת סמכות כשיש זיקה אישית

מינהלית לגבי  / עובד ציבור שיש לו מכוח משרתו סמכות שיפוטית

,  במסחר או בעסק מסוג מסוים, נכסים מסוג מסוים או לגבי עיסוק בחרושת

זיקה פרטית בהם( בעקיפין/ במישרין)ומשתמש בסמכותו לגביהם כשיש לו 

מאסר שלוש שנים-דינו 



עובד ציבור המשתמש לרעה בכוחו

מאסר שלוש שנים-דינו 

נכנס למגוריו של 
אדם נגד רצונו  

כשאין הדבר  )
או שלא לפי  , מותר לו

הסדרים שנקבעו 
(לכך בדין

עושה או מורה 
לעשות מעשה 
שרירותי הפוגע 

בזכותו של  
.אחר



עבירות הדורשות זהירות של עובד הציבור  

עדות שקר
מרמה והפרת  

אמונים
השמדת ראיות

בידוי ראיות
הדחה  

עדות/ בחקירה
שיבוש מהלכי 

משפט

הטרדת עד



נחשוב יחד

מצבים / מאילו מקרים

?אנו מחויבים להיזהר


