תקציר מקרי נוספי
משול דאר
בשנת  '97חש שחיתות וזיופי בבית הדי הרבני בתלאביב .מר דאר תעד במצלמת וידאו עובדי
ביה"ד אשר החתימו כרטיסי נוכחות עבור עובדי אחרי )שככל הנראה כלל לא הגיעו לעבודה(.
מספר חודשי לאחר חשיפת השחיתות נאל" מר דאר להתפטר מעבודתו ,מאחר שלא יכל
להמשי $ולסבול את היחס וההתנכלות מצד עובדי ובכירי בבית הדי .
העניי נחקר במשטרה ,אול הפרקליטות המליצה שלא להעמיד לדי פלילי הואיל ולא הוכח כי
העובדי עבור החתימו כרטיסי אכ לא היו בעבודה בזמני אלו.
ע זאת ,הומל" לנקוט כנגד בהליכי משמעתיי.
עמותת עוג ניהלה תכתובת מתמשכת ע נציב שירות המדינה בכדי לברר מה עלה בגורל של
הנאשמי  התברר כי שלושה עובדי פרשו משירות המדינה ולכ לא ננקטו כנגד צעדי,
ארבעה עובדי קבלו נזיפה פנימית וכנגד שני עובדי הוגשו תובענות לביה"ד למשמעת ,אול
לפתע התברר כי התביעות התיישנו ולכ עובדי אלו יצאו בלא כל פגע.
על א שתביעותיו של מר דאר נמצאו מוצדקות ,הוא את מקו עבודתו איבד.
משול דאר זכה במשפט בתחילת שנת .2003
שלמה טמיר
חש שחיתות באג האבטחה בעיריית לוד ,בנוגע לדיווחי כוזבי שהועברו למשטרת
ישראל לגבי מספר המאבטחי בעיריית לוד ,וזאת לש הגדלת תקציב הביטחו של
העירייה.
בשנת ' 96פנה מר טמיר לגורמי שוני בעירייה ודיווח על המעשי ,א $לא נענה.
בהמש $הגיש תלונה למשטרה .לאחר שעשה כ פוטר עקב העברת מסמכי העירייה
לגורמי חיצוניי )דהיינו למשטרה(.
המשטרה המליצה להעמיד לדי את החשודי במעשי השחיתות ,וא על פי כ לא
הוחזר מר טמיר לעבודתו.
כאשר פנה לביה"ד לעבודה בתביעה כנגד פיטוריו ,נימקה עיריית לוד את הפיטורי
בנימוקי שוני ,שאי דבר ביניה לבי חשיפת השחיתות ,ועל כ אישר ביה"ד את
הפיטורי ,א $זיכה את מר טמיר בפיצויי.
מר טמיר שהיה עובד מצטיי ומוער ,פוטר מעבודתו כיוו שחש מעשי מרמה.

אבי בר לב
שימש כקניי טכני בביה"ח וולפסו בחולו  .חש שחיתות בה היו מעורבי אנשי
ההנהלה הבכירי של בית החולי ,אשר כללה "מכרזי תפורי" וטובות הנאה
להנהלה ועוד.
באוגוסט  1999פנה להנהלה בכדי לדווח על מעשי השחיתות ,וכחודש לאחר מכ
קיבל מכתב פיטורי.
לאחר מכ הגיש תלונה במשטרה ,אשר פתחה בחקירה וגילתה ממצאי המאששי את
תלונותיו של מר ברלב .זאת ועוד ,הפרקליטות הגישה כתבי אישו וחלק מנ\הנאשמי
א הורשעו.
בתארי 21 $במאי  2001הוציא מבקר המדינה צו המורה על החזרתו לעבודה של מר
ברלב ,אול משרד הבריאות אינו ממהר להשיבו לעבודה.

