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 236/ה"ש          
 פלוני המבקש:

 
 בקשה להעסקה בוועדת הבחירות המרכזית בעניין:

 

 
 החלטה

 

. ברקע ועדת הבחירות המרכזיתוהמבקש לעבודה ב העסקתמונחת לפניי בקשה בעניין  

 הרשעתו בעבר בפלילים והצהרתו כי אינו בעל עבר פלילי.

 

-ו 22, 21, 20-ה רות המרכזית לכנסתהועסק כעובד כללי )ממ"ל( בועדת הבחיהמבקש  .1

ועדת הבחירות הנוכחית, נתבקש להצהיר על עברו הפלילי ועל ובמסגרת הליך העסקתו ל. 23

( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, 2א)א()17הליכים תלויים ועומדים נגדו, בהתאם לסעיף 

ים או שירותים שיש ( לכללי הבחירות לכנסת )סוגי עבודות, תפקיד1)1וכלל  1969-התשכ"ט

. המבקש הצהיר כי אינו 2012-לבחון את עברו הפלילי של מי שמבצעם או נותנם(, התשע"ג

בעל עבר פלילי וכי אין הליכים תלויים ועומדים נגדו. ברם, עיון במרשם הפלילי מגלה כי ביום 

מהלך פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון במספר עבירות סמים אשר ביצע ב-הורשע על 6.5.2019

, ביניהן החזקה ושימוש בסמים שלא לצריכה עצמית, יצוא, יבוא סחר 2017-2016השנים 

מספר , בהתאמה )1973-לפקודת הסמים המסוכנים, התשל"ג 13-)ג( ו7והספקה לפי סעיפים 

 מספר התיק הושמט לצורך שמירה על פרטיות (העובד התיק הושמט לצורך שמירה על פרטיות

ם על תנאי לתקופה (. בגין עבירות אלו הוטל על המבקש שני מאסריפסק הדין; להלן: (העובד

שעות;  180שנים; צו של"צ למשך  3חודשים, כשהתנאי עומד בתוקפו לתקופה של  5-ו 9של 

שנים; ופסילת רישיון  3צו מבחן לתקופה של שנה; צו התחייבות להימנע מעבירה במשך 

שנים. עקב הרשעתו  3חודשים, כשהתנאי עומד בתוקפו לתקופה של  8נהיגה על תנאי למשך 

נסתיימה העסקתו. עתה הוא מבקש לשוב  2.1.2020ויה, הוזמן המבקש לשימוע וביום ואי גיל
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הגעתי לכלל מסקנה , וועמדת שירות המבחן שהוגשה לצידה בחנתי את בקשת המבקש .2

המבקש לא עבר עבירה אחת בגדר  .23-כי אין מקום להעסיקו בוועדת הבחירות לכנסת ה

 בסם סחר מספרת עבירות מעידה חד פעמית, אלא שורה של עבירות סמים בזו אחר זו, הכוללות

משך הזמן  (.44תמורת כסף. מדובר בעבירות פשע חמורות והדבר צוין גם בפסק הדין )עמ' 

שחלף מאז ביצוע העבירות איננו רב, מה גם שנדמה שחלק מן העבירות בוצעו בסמיכות זמנים 

ועדת הבחירות ובמסגרת קבלתו לעבודה ב .22-ו 21-הבחירות לכנסת הלעבודתו בוועדת 

. הצהיר המבקש כי הוא אינו בעל עבר פלילי ואין כל הסבר מניח את הדעת לכך 23-לכנסת ה

-וה 21-הצהיר על מצבו המשפטי עובר לקבלתו לעבודה לכנסת ה אף יצוין כי לא ברור האם

 .(6.5.2019ופסק הדין ניתן ביום  22.5.2017יום פי חוק )כתב האישום הוגש ב-, כנדרש על22

 

שעבר המבקש במסגרת ההליך  הליך השיקום האפקטיביתמעיני  נעלמולא אדגיש כי  

ולנהל אורח חיים  לשוב לדרך הישרמאמציו בבית המשפט הקהילתי, ושעודנו עובר, וכן 

למוסר תבו. אף נתתי משקל כפי שעולה מפסק הדין, מעמדת שירות המבחן וממכ נורמטיבי

 במסגרת ועדת הבחירות בודתו המקצועיתשלא הוטל דופי בע לכךהעבודה של המבקש ו

 3.1.6סעיף לשיקולים מנחים בהחלטה על אישור קליטתו של עובד בשירות המדינה, ראו )

אגף המשמעת "עדכון נוהל בחינת התאמתו של מועמד למשרה  –לחוזר נציבות שירות המדינה 

ות המדינה )מועמדים בעלי עבר פלילי או משמעתי ומועמדים אשר תלויים ועומדים נגדם בשיר

מצבו  הסתרתהאמור לעיל ו כל נוכח ברם,((. 13.1.2015) הליכים פליליים או משמעתיים("

ידי עובד פוטנציאלי הינה -הצגת מצג שווא בפני המעביד על לקבל את בקשתו. אין – הפלילי

)ב( 41)בהקשר הרחב ראו סעיף  הראשון לתת באחרוןלאמון שיכול נתון בעל משקל ביחס 

לתקנון שירות המדינה  13.524וכן סעיף  1959-לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט

אין מקום להתערב בהחלטה לסיים את  אשר על כן .((2004)התקשי"ר( מהדורה שביעית )

 . 23-כנסת ההעסקתו ולא לאפשר לו לעבוד במסגרת ועדת הבחירות ל

 

 לטובתו. שיך בדרך השיקום לטובת החברה ויש לקוות שהמבקש ימהבקשה נדחית.  

 

 (2020בינואר  17ניתנה היום כ' בטבת התש"ף ) 
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