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 237/ה"ש          
 

 פלוני המבקש:
 

 בקשה להעסקה בוועדת הבחירות המרכזית בעניין:
 

 
 

 החלטה
 

מונחת לפניי בקשה בעניין העסקת המבקש לעבודה בוועדת הבחירות המרכזית. ברקע  

 הרשעתו בעבר בפלילים והצהרתו כי אינו בעל עבר פלילי.

 

במסגרת . 23-רות המרכזית לכנסת ההועסק כעובד כללי )ממ"ל( בועדת הבחיהמבקש  

( לחוק 2א)א()17 ףצהיר על עברו הפלילי, בהתאם לסעיהליך העסקתו נתבקש המבקש לה

( לכללי הבחירות לכנסת )סוגי 1)1וכלל  1969-הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט

 עבודות, תפקידים או שירותים שיש לבחון את עברו הפלילי של מי שמבצעם או נותנם(,

. המבקש הצהיר כי אינו בעל עבר פלילי וכי אין הליכים תלויים ועומדים נגדו. 2012-התשע"ג

אשר  הורשע בשורה של עבירות 2012-2008בין השנים ברם, עיון במרשם הפלילי מגלה כי 

לחוק המרשם  16-ו 14טרם חלפה תקופת התיישנותן או מחיקתן מהמרשם )בהתאם לסעיפים 

 .כמפורט להלן(, 1981-התשמ"א הפלילי ותקנת השבים,

 

-לחוק העונשין, התשל"ז 384הורשע בגין עבירת גניבה לפי סעיף  30.12.2008ביום  

מאסר על  בין היתר,על המבקש נגזר, . 2006( אשר בוצעה בשנת חוק העונשין)להלן:  1977

יבה תנאי בן שישה חודשים לתקופה של שלוש שנים, כשהתנאי הוא שלא יעבור על עבירת גנ
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הורשע בעבירת החזקה ושימוש בסמים  15.11.2010מכל סוג שהוא מיום מתן גזר הדין. ביום 

אשר בוצעה בשנת  ,1973-)ג( לפקודת הסמים המסוכנים, התשל"ג7לצריכה עצמית לפי סעיף 

מאסר על תנאי בן שלושים ימים לתקופה של שנתיים, . בגין עבירה זו נגזר על המבקש 2007

הורשע  12.11.2012א יעבור על עבירת סמים למעט שימוש עצמי. ביום כשהתנאי הוא של

ונגזר  ,2007, אשר ביצע בשנת לחוק העונשין 334-ו 192בעבירות איומים ופציעה לפי סעיפים 

עליו מאסר בדרך של עבודות שירות לתקופה של שישה חודשים, תשלום פיצוי לנפגע העבירה 

ל שלוש שנים כשהתנאי הוא שלא יעבור על העבירות ומאסר על תנאי בן חודשיים לתקופה ש

 בהן הורשע.

 

בעבירות אשר ביצע עת היה  ם חלפו מאז שהורשע המבקש לאחרונהלמעלה משבע שני  

שנים. לכך יש לתת משקל. כמו כן, לא נעלם מעיני מצבו הכלכלי והמשפחתי של  19בן 

אישור קליטתו של עובד בשירות )לשיקולים מנחים בהחלטה על ו המבקש, כפי שפירט בבקשת

אגף המשמעת "עדכון נוהל בחינת  –לחוזר נציבות שירות המדינה  3.1.6המדינה, ראו סעיף 

התאמתו של מועמד למשרה בשירות המדינה )מועמדים בעלי עבר פלילי או משמעתי 

ד עם יח ((.13.1.2015ומועמדים אשר תלויים ועומדים נגדם הליכים פליליים או משמעתיים(" )

בעת הליך העסקתו דיווח אופיין, עונש המאסר שנגזר עליו והעובדה כי זאת, מספר העבירות, 

ת המדינה )מינויים(, לחוק שירו )ב(41 ראו סעיףבהקשר הרחב ) שלא הורשע בעבר בפלילים

, ((2004לתקנון שירות המדינה )התקשי"ר( מהדורה שביעית ) 13.524וכן סעיף  1959-התשי"ט

 . 23-ך שאין להעסיקו בוועדת הבחירות לכנסת הכף לכמטים את ה

 

 הבקשה נדחית. 

 

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