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 5  רקע

 6 

 7 בבחירות השרו� רמת עיריית למועצת 2 העותרת של המועמדי� ברשימת נכלל") העותר: "להל�( 1 העותר .1

 8 העיר לראשות מועמדותו הוגשה 27.9.18 ביו�. 30.10.18 ביו� להתקיי� עתידות אשר המקומיות לרשויות

 9  . בבחירות השרו� רמת

 10 

 11; תאגיד במסמכי כוזב רישו� של בעבירות אביב בתל השלו� משפט בבית 28.12.14 ביו� הורשע העותר .2
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 13 של דינו נגזר 31.5.15 ביו�). 37164.05.13 פ"ת( המקומיות הרשויות לעובדי ההשתלמות בקר� תפקידיו

 14 העותר הורשע בה� לעבירות המתאי� ההול� הענישה מתח� כי המשפט בית קבע הדי� גזר במסגרת. העותר

 15 כעונש, מאסר חודשי 15 ועד, שירות בעבודות לרצות� שנית�, מאסר חודשי 4 בי� הוא הנסיבות באות�

 16 שישה; שירות עבודות דר� – על שירוצו מאסר חודשי שישה נגזרו העותר על). הדי� לגזר 50 פסקה( עיקרי

 17 אי� כי קבע הדי� גזר במסגרת המשפט בית. / 40,000 בס� וקנס שנתיי� למש� תנאי על מאסר חודשי

 18 ).הדי� לגזר 66 פסקה( המקרה באותו הענישה ממתח� לחרוג הצדקה
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 2 יש כי הבהיר, הקלו� לנושא המשפט בית התייחס כאשר. קלו� העותר במעשי יש כי הדי� בגזר נקבע עוד .3

 3 בהתא� מועצה כחבר ולהיבחר מועמדי� ברשימת להיכלל העותר של זכאותו לעניי� ג� משמעות לכ�

 4 הצדדי� טענות ששקל ולאחר, ציבוריי� בתפקידי� לשאת נוספות השלכות ג� כמו, לחוק א7 ו 7 לסעיפי�

 5 :נקבע כ�. קלו� עמ� שיש בעבירות מדובר כי לקבוע מצא

  6 

 7 הקר! עמיתי שהפקידו בכספי� והשתמש ותפקידו מעמדו את ניצל הנאש�"

 8 אלא, פעמית חד מעידה בגדר היו לא הנאש� מעשי. הפרטיות הוצאותיו לכיסוי

 9 של וחוזר מתמיד בצוע כללו אלו מעשי�. זמ! לאור% עצמה על שחזרה התנהלות

 10 ושימוש זיו&, התאגיד במסמכי כוזב רישו�, בתאגיד אמוני� הפרת, מרמה מעשי

 11 משרה לנושאי ושקרי� הטעייה מעשי נלוו אלה כשלכל, המזויפי� במסמכי�

 12, ל"הנ אומ' בעניי! העליו! המשפט בית שקבע כפי, אלו מעשי�. בקר! ולעובדי�

 13 ואינ�, מקומית רשות ראש של מעמדו הולמי� שאינ�, חמורי� שחיתות מעשי ה�

 14 סטה במעשיו. החוק ושלטו! המידות טוהר על השמירה עקרו! ע� אחד בקנה עול�

 15 מהתכונות שה� וההגינות האמינות, היושר מדרכי וקשה רע באופ! הנאש�

 16 אנשי� יעמדו ולשירותו בראשו כי הציבור זכאי. ציבור מנבחר הנדרשות הבסיסיות

 17 הימנעות....וערכי� מידות של גבוה סול� בעלי, והגוני� אמיני�, ישרי�, ראויי�

 18 בהכרח תיפגע, מועצה כחבר או עירייה כראש לכה! לנאש� לאפשר מנת על, מקלו!

 19   ."הציבור באמו!

    20 

 21 ). הדי� לגזר 108.99 פסקאות(

  22 

 23 בית בהמלצת) 29982.07.15 פ"ע( זה משפט לבית הדי� וגזר הדי� הכרעת על שהגיש מערעור בו חזר העותר .4

 24 עבודות דר� על עליו שהוטל המאסר עונש את לבצע החל העותר. 17.11.15 ביו� נדחה והערעור המשפט

 25 . 18.9.16 ביו� ביצוע� וסיי� 1.3.16 ביו� שירות

  26 

 27 : כי קובע 1975 – ה"תשל), וכהונת� וסגניו הרשות ראש בחירת( המקומיות הרשויות לחוק) ב(4 סעי- .5

  28 

 29 אזרח שהוא מי רשות ראש להיבחר זכאי), ד( ו) ג( קטני� בסעיפי� לאמור בכפו&"

 30 ". למועצה מועמדי� ברשימת ראשו! והוא המועצה חבר להיבחר הזכאי ישראלי

  31 
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 1 החוק. מועצה כחבר להיבחר זכאי להיות המועמד על, כ� א�, עיר כראש להיבחר זכאי להיות מנת על

 2 : קובע לחוק) ב(7 סעי-. בפלילי� שהורשע למי בנוגע זו לזכאות מתייחס

  3 

 4 די! בפסק שנידו! מי המועצה חבר ולהיבחר מועמדי� ברשימת להיכלל זכאי אינו"

 5 רשימת הגשת וביו�, חודשי� שלושה על העולה לתקופה, בפועל מאסר לעונש סופי

 6 אלא, בפועל המאסר עונש את לשאת שגמר מהיו� שני� שבע עברו טר� המועמדי�

 7, הורשע שבה העבירה ע� אי! כי המרכזית הבחירות ועדת ראש יושב קבע כ! א�

 8 ".קלו! משו�, העניי! בנסיבות

  9 

 10  :כי וקובע מוסי- לחוק) ד(7 סעי-

  11 

 12 תידרש לא) ג( ו) ב( קטני� סעיפי� לפי המרכזית הבחירות ועדת ראש יושב קביעת"

 13  ". קלו! משו�, העניי! בנסיבות, העבירה ע� יש כי, די! לפי, המשפט בית קבע א�

 14 

 15 שהושת הקלו� תקופת תו� על להורות בבקשה המרכזית הבחירות ועדת ר"ליו 25.10.17 ביו� פנה העותר .6

 16 דחתה אשר הבחירות ועדת ר"יו מ"מ החלטת ניתנה 19.11.17 ביו�. בבחירות להתמודד כשירותו ועל עליו

 17 קביעת העותר של ענשו את שגזר המשפט בית ידי על נקבע הקלו� בו מקו� כי נקבע. העותר בקשת את

 18 להתמודד העותר כשירות בדבר הקביעה. נדרשת אינה המרכזית הבחירות ועדת ראש יושב ידי על הקלו�

 19 . הבחירות מנהל בסמכות היא למעשיו שנלווה שנקבע הקלו� חר- בבחירות

  20 

 21  סעי- הוראות על בהתבסס 8.10.18 ביו� המשיבה ידי על נדחתה 27.9.18 מיו� העותר של מועמדותו הצעת .7

 22 . העותר ידי על בפועל המאסר ריצוי מסיו� שני� שבע עברו שלא מהטע�, לחוק) ב(7

  23 

 24 . העתירה מכא�

  25 

 26 הצדדי� טענות

  27 

 28 להיכלל מהעותר למנוע אי� וכי העותר של בעניינו חלות אינ� לחוק) ב(7 סעי- הוראות כי טועני� העותרי� .8

 29 היסוד זכות את יצמצ� לא אשר באופ� החוק הוראות את לפרש יש העותרי� לטענת. המועמדי� ברשימת

 30 על תהיה ולהיבחר לבחור הזכות שיד כ� לפעול אמור ספק כל כאשר, ולהיבחר לבחור אזרח לכל הקיימת

 31 מאסר לעונש סופי די! בפסק שנידו! מי): "ב(7 בסעי- הקבוע הרכיב כי היא העותרי� טענת. העליונה
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 1 דר� על המבוצע מאסר די� כי נטע�. בעניינו מתקיי� אינו – "חודשי� שלושה על העולה לתקופה, בפועל

 2 מאסר תקופת  בי� מתאי� המרה יחס לקבוע יש וכי ועניי� דבר לכל בפועל מאסר כדי� אינו שירות עבודות

 3 ליו� שווה אינו הכלא בבית מאסר יו� כאשר, ובריח סורג מאחורי מאסר תקופת ובי� שירות בעבודות

 4 הדנה פליליי� בתיקי� לפסיקה העותרי� מפני� זה בהקשר. ממנו יותר להרבה אלא שירות עבודות בצוע

 5 מקל ענישה אופ� מהווה שירות עבודות דר� על מאסר כי אמירות ובה, בענישה המשפט בית דעת בשיקול

 6 לעיתי� היא שירות עבודות דר� על מאסר ריצוי תקופת כאשר, ובריח סורג מאחורי המרוצה ממאסר יותר

 7 תקופת לפיה", המרה נוסחת" לקבוע מבקשי� העותרי�. הכלא בבית מאסר ריצוי מתקופת יותר ארוכה

 8 על נגזר היה א� כי להניח ישנטע� כי . שירות עבודות בצוע מתקופת שליש עד תהיה הכלא בבית מאסר

 9 מאסר חודשי שישה נגזרו העותר שעל כיו�. יותר קצרה התקופה הייתה, הסוהר בבית מאסר עונש העותר

 10. הכלא בבית מאסר לחודשיי� ער� שווה זה בעונש, נטע� כ�, לראות יש – שירות עבודות של בדר� לריצוי

 11. בפועל מאסר של חודשי� שלושה היותר ולכל חודשיי� רק העותר על נגזרו, כ� א�, העותרי� לשיטת

 12 אינה –   חודשי� שלושה על העולה לתקופה בפועל במאסר הדנה, לחוק) ב(7 סעי- הוראת, לטענת�, לפיכ�

 13 .  העותר של בעניינו חלה

   14 

 15 להיכלל יכול אינו העותר כי הפשוטה למסקנה מביא לחוק) ב(7 סעי- הוראות יישו� כי טוענת המשיבה  .9

 16 בעניי� העותרי� לטענות. בעניינו חלות הסעי- הוראות כל וכי מועצה כחבר ולהיבחר המועמדי� ברשימת

 17 עונש לבצוע דר� ה� שירות עבודות. המשפט בתי בפסיקת ולא החוק בלשו� לא יסוד אי� השירות עבודות

 18. העונש נשיאת של צורה אלא, עונש של נוס- סוג אינ� שירות עבודות. נאש� על נגזר אשר בפועל מאסר של

 19 פסקי. הבחירות חוק לעניי� העונש נשיאת צורות שתי בי� הבחנה ואי� בפועל במאסר מדובר הדרכי� בשתי

 20 הדעת ששיקול הרי –" המרה יחס"ל באשר. בטענותיה� תומכי� אינ� כלל העותרי� מפני� אליה� הדי�

 21 עונש ירוצה בה אשר הדר� את ג� בחשבו� שיביא יכול בפלילי� המורשע נאש� של עונשו בגזירת השיפוטי

 22. הנאש� של עונשו את שוקל המשפט בית בו לשלב רק היותר לכל רלוונטי כזה המרה יחס. בפועל המאסר

 23 לחזור נית� ולא שנקבעה המאסר תקופת שזוהי הרי, שירות עבודות דר� על בפועל מאסר עונש שנגזר משעה

 24. והתגבשה סופית היא המצב תמונת הדי� גזר לאחר. יותר קצרה בתקופה כביכול מדובר כי ולטעו� אחורה

 25 ומוגדרת ברורה בתקופה מדובר". המרה נוסחת" כל כוללת אינה בחוק המוגדרת בפועל המאסר תקופת

 26 אשר לבחירות שמועמד היא העותרי� גישת משמעות. קיימי� שאינ� תנאי�, מאי� יש, לתוכה לקרוא ואי�

 27 מועמדותו את מלהציג מנוע יהא לא לעול� – קלו� של קיומו לגביו נקבע ואשר שירות עבודות עליו נגזרו

 28 יקבעי א�, ועוד זאת. בפועל מאסר חודשי משלושה יותר ללא שוות תהיינה  שירות עבודות תמיד כי

 29 ולהפעיל החלטות לקבל הבחירות מנהל אמור וכיצד אותה לקבוע אמור מי –" המרה נוסחת" שקיימת

 30 ומי שוני� המרה יחסי קיימי�, ענישה לעניי� הפנו אליה הפסיקה פי על, העותרי� לשיטת ג�? דעת שיקול

 31 ?מקרה בכלהראוי  היחס מהו יקבע

  32 
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 1 והכרעה דיו!

  2 

 3  .להידחות העתירה די� .10

 4 

 5 : קובע") העונשי! חוק: "להל�( 1977 – ז"תשל, העונשי� לחוק) א( ב51 סעי- .11

  6 

 7, חודשי� ששה על עולה שאינה לתקופה בפועל מאסר נאש� על שגזר משפט בית"

 8 בעבודת, חלקו או כולו, המאסר עונש את ישא שהנידו!, הדי! בגזר, להחליט רשאי

 9 יישא, שירות בעבודת יהיה המאסר מעונש חלק כי המשפט בית קבע; שירות

 10 בית קבע כ! א� אלא, בפועל המאסר תקופת בתו� האמור העונש חלק את הנידו!

 11 ".  אחרת המשפט

  12 

 13 : נאמר, השירות עבודות נושא הוס- במסגרתה, החוק להצעת ההסבר בדברי .12

 14 

 15 להקטנת, האפשר ככל, לפעול הצור% ובראשונה בראש עומדי� ההצעה ביסוד"

 16 קצרה לתקופה המאסר עונש בהמרת הדוגלת הגישה וכ!, הסוהר בבתי הצפיפות

 17 מוצע לכ% בהתא�. המאסר של ההרסניות במגרעותיו לוקה שאינה ענישה בדר%

 18 את ישקול, קצרה לתקופה מאסר בפסקו, המשפט שבית העיקרו! את בחוק לקבוע

 19 שאינ� אנשי� לגבי בעיקר, תחליפית ענישה בדר% העונש ריצוי של האפשרות

 20 כלומר, המקובלת בדר% מאסר� את שישאו הכרח ושאי! הפשע בחיי מעורי�

 21 שלגביה עברייני� אוכלוסיית שיש הא ההצעה הנחת; דוקא ובריח סורג מאחורי

 22 מחד לחברה יותר מועילה בדר% המאסר של העונשיות מטרותיו את להשיג נית!

 23 עדיי!– ענשית מבחינה זאת ע�. גיסא מאיד% אוכלוסיה לאותה פחות ומזיקה, גיסא

 24  ".למאסר נדוני� היות� של בתיוג ה� נושאי�

  25 

 26  ). 1766 ח"ה, 1986 . ו"תשמ), 25' מס תיקו�( העונשי� חוק הצעת(

  27 

 28 לרבות, העונשי בהיבט בפועל מאסר ה� שירות עבודות כי הייתה המחוקק כוונת כי, כ� א�, לראות נית�

 29 . הכלא בבית מאסר כמו ממש ענישה אמצעי באותו ומדובר, העונש תיוג

 30 
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 9מתו�  6

 1 דר% רק אלא ושונה נוס- ענישה אמצעי אינ� שירות עבודות כי הזדמנויות במספר קבע העליו� המשפט בית .13

 2 הדברי�. העונש נשיאת של צורה אלא עונש של נוס& סוג אינה שירות עבודת. "בפועל מאסר עונש לריצוי

 3 1'ב בסימ! הבסיסית האופראטיבית ההוראה זוהי. גופו 1977 – ז"תשל, העונשי! לחוק ב51 מסעי& עולי�

 4 כלשו!, שהנידו!, בפועל מאסר הוא העונש: שירות בעבודת מאסר בנשיאת הד!, ל"הנ לחוק' ו ובפרק

 5 511)1(מג ד"פ, ועקני! אברה�' נ ישראל מדינת 42/89 פ"ע" (שירות בעבודות" בו נושא, "האמור הסעי&

 6 והשינוי, הדי! בגזר שהושת עונש סוג אותו אלא, עונש של נוס& או אחר סוג אינה שירות עבודת]). "1989[

 7' נ ישראל מדינת 1100/91 פ"ע" (הדי! בגזר שנקבע המאסר עונש של ביצועו ובאופ! בצורתו אלא אינו

 8];  1997[ 481)3(נא ד"פ, פינקלשטיי!' נ ישראל מדינת 4103/92 פ"ע: עוד ראה]). 1993[ 1)1(מז ד"פ, עפרי'ג

 9 במקרי� ג� כי קבע העליו� המשפט בית, ועוד זאת). 4.12.06( ישראל מדינת' נ ישעיהו טבגה 9961/06 פ"רע

 10 שירות עבודות על הממונה דעת לחוות בכפו- שירות עבודות של בדר� מאסר לרצות נאש� על נגזר בה�

 11 המאסר תקופת מלוא את לרצות הנאש� נשלח, שלילית היא הממונה של הדעת חוות כי מתברר ובהמש�

 12 בדר% מאסר לבי! ממש מאסר בי! כלשהו" המרה יחס"ב מכיר איננו הדי!" כאשר, ובריח סורג מאחורי

 13 פ"רע" (המאסר עונש ריצוי אופני בי! הקיי� ההבדל את לבטא עשוי אשר באופ!, שירות עבודות של

 14 )).15.7.14( ישראל מדינת' נ אמסל� דוד טל 483/14

   15 

 16 ואי�, העונשי� לחוק בהתא� בפועל מאסר אותו הוא לחוק) ב(7 סעי- לעניי� בפועל מאסר. בענייננו ג� כ� .14

 17 עבודות דר� על או הסוהר בית כתלי בי� הא� – חלקו או כולו – בוצע אופ� באיזה לשאלה רלוונטיות כל

 18 מהוות אינ� שירות עבודות. זו  בדר� בפועל המאסר עונש את לשאת מתאי� נמצא שהנאש� לאחר, שירות

 19 מאסר לעונש סופי די! בפסק שנידו! מי: "בלשו� נוקט הסעי-. בפועל ממאסר ושונה אחר ענישה אמצעי

 20 א� לשאלה נפקות כל ללא . בפועל מאסר – הדי� בגזר שהוטל העונש הוא הרלוונטי הפרמטר ".בפועל

 21העותרי� טועני� בדבר קיומו של ספק בהוראות החוק, אשר . שירות עבודות דר� על לבצעו אפשרות ניתנה

 22 כוונת הייתה זו כי לראות נית�צרי� להביא לקבלת טענותיה�, א� לטעמי אי� כל ספק והדברי� ברורי�. 

 23 הוראת. שירות עבודות דר� על ביצועו כולל, זה לעניי�, בפועל שמאסר לכ� ער היה והמחוקק המחוקק

 24 ואיכות הפני� ועדת ישיבת בפרוטוקול). 26.7.2000 מיו� 31' מס תיקו�( 2000 בשנת נוספה לחוק) ב(7 סעי-

 25 המונח בגדר נכללות שירות עבודות א� השאלה עלתה, החוק בהצעת הדיו� בעת, הכנסת של הסביבה

 26 לפי. כולל זה: "הייתה הוועדה של המשפטית היועצת תשובת. הפוסלות ההוראות לעניי�" בפועל מאסר"

 27 הכנסת, הסביבה ואיכות הפני� ועדת של 159' מס ישיבה פרוטוקול" (הכל כולל בפועל מאסר, העונשי! חוק

 28 מיוחדת הוראה כל המחוקק ידי על נקבעה ולא, לנושא, כ� א�, ערי� היו הכנסת חברי)). 7.11.2000(4, 15 .ה

 29 והגנת הפני� בוועדת נדונה 16.7.08 ביו� כי עוד יוער. שירות עבודות דר� על המרוצה בפועל מאסר לעניי�

 30 עבודות דר� על מאסר בצוע של דינו מה שאלה נשאלה. החוק הוראות לתיקו� הצעה הכנסת של הסביבה

 31 של 407' מס ישיבה פרוטוקול" (בפועל למאסר נחשבות שירות עבודות: "וצוי� מועמד פסילת לעניי� שירות

 32 נית� המחוקק כוונת להבנת נוס- חיזוק)). 16.7.2008( 24, 5, 17 .ה הכנסת, הסביבה והגנת הפני� ועדת
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 9מתו�  7

 1 – ה"תשע), קלו� עמה שיש בעבירה שהורשע ציבור נבחר – תיקו�( הממשלה: יסוד חוק בהצעת ג� לראות

 2 נעשה, דבר של בסופו התקבלה לא אשר, חוק הצעת באותה. דווקא העותרי� הפנו אליה) 19/2784/פ( 2015

 3 כשירות לצור�" בפועל מאסר" מהגדרת שירות עבודות דר� על שרוצה מאסר מפורשות להחריג ניסיו�

 4 ותנאי� מפורשת החרגה בהעדר כי, כ� א�, ללמוד נית� זה מניסיו�. כנסת חבר או שרבכהונת  למינוי

 5 למאסר אור� התקופה, , לרבותועניי� דבר כלב כשוות השירות עבודות את המחוקק רואה – מפורשי�

 6 . כלשהי המרה נוסחת ללא, ובריח סורג תחת בפועל

  7 

 8 מאסר" כי הזדמנויות במספר נקבע המרכזית הבחירות ועדת ר"יו ובהחלטות הפסוקה בהלכה, ואכ� .15

 9 שינוי או סייג כל ללא, שירות עבודות דר� על שבוצע בפועל מאסר ג� כולל לחוק) ב(7 סעי- לעניי�" בפועל

 10 מינה נפקא אי!. מאסר חודשי שישה של בפועל מאסר עונש נגזר המבקש על: "התקופה לחישוב באשר

 11 שסיי� מיו� שני� 7 עברו טר�. שירות בעבודות או ובריח סורג מאחורי רוצה העונש א� החוק מבחינת

 12" המקומיות הרשויות לחוק) ב(7 בסעי& הקבועה הקלו! בחזקת הוא עומד ולפיכ%, המאסר עונש את לרצות

 13 בפועל מאסר לבי!, ובריח סורג מאחורי בפועל מאסר בי! להבחי! אי!)). "29.9.13( גאוי בעניי� 6/20 ש"ה(

 14 בנסיבות העבירה ומ! שהוטלה הענישה מ! הנובע הקלו!. שירות בעבודות, לרצותו אופשר או, שרוצה

 15 של הריצוי לאופ! שנוגעת ההקלה לו ניתנה א� ובי!, בכלא העבריי! ישב א� בי!, הוא קלו! אותו, ביצועה

 16, אסיר הוא, כ% וג� כ% ג�). העונשי! לחוק) א(ב51 סעי&' ר( שירות בעבודת העונש ריצוי ידי על – המאסר

 17 סואעד טאהא) 30154.11.12) חי( נ"עמ" (בבחירות מועמד מלהיות להיפסל ודינו, בפועל מאסר עונש ריצה

 18 ועדת ר"יו של נוספות החלטות ראה כ� כמו)). 19.11.12( משגב האזורית למועצה הבחירות מנהל' נ

 19 בפועל מאסר ריצה המבקש בה� במקרי� ג� במפורש החל ככזה לחוק) ב(7 סעי- את המפרשות הבחירות

 20 אלחלי� עבד טאהה בעניי� 1/18 ר"הש); 20.5.03( בונפיל דני בעניי� 2/03 ש"ה: שירות עבודות דר� על

 21 הבחירות ועדת ר"יו' נ בונפיל דני 4523/03 5"בג); 15.9.08( בונפיל דני בעניי� 4/18 ר"הש); 1.8.06(

 22 ].  2003[ 857)4(נז ד"פ, המרכזית

 23 

 24 ג�. הפלילי ההלי� במסגרת הדי� בגזירת העוסקת מפסיקה" המרה נוסחת" על ללמוד מנסי� העותרי� .16

 25כי  נלקח בחשבו� השיקול הפלילי הלי�מת� גזר הדי� ב במסגרת המשפט בית של הדעת שיקולבהפעלת  א�

 26 אי�, הכלא בבית המאסר מריצוי יותר ארוכה לתקופה לעיתי� יהיה שירות בעבודות בפועל מאסר ריצוי

 27 השיפוטי הדעת שיקול, אכ�. זה הלי� במסגרת אינ� זה מסוג טענות של ומקומ� לענייננו רלוונטיות כל בכ�

 28 הדר� את ג� בחשבו� שיביא יכול, הדי� גזר על הערעור במסגרת ג�, הורשע אשר נאש� של עונשו בגזירת

 29 הפלילי ההלי� במסגרת המשפט בית בו לשלב רק נוגע זה דעת שיקול א�, בפועל המאסר עונש ירוצה בה

 30 מאסר עונש עליו והוטל סופי די� בגזר נאש� של דינו שנגזר לאחר. עניי� באותו המתאי� העונש מהו שוקל

 31 אחר, למעשה, היה העונש כי בדיעבד לטעו� אפשרות כל ואי�והמחייב  הרלוונטי המאסר עונש זהו – בפועל
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 9מתו�  8

 1 הפלילי להלי�, לאחור הגלגל להחזיר נית� לא. שירות עבודות דר� על שבוצע כיו�, יותר קצרה ולתקופה

 2 היה מהא� מנותקת ממנו, , הפלילי הלי�מקבילה ל קביעה תו�, העותר של בעונשו מחדש ולדו�, שהסתיי�

 3 בה� מקרי� קיימי� כי לזכור יש. הכלא בבית מאסרו שעליו לרצות נקבע היה א� עליו נגזר שהיה הדי� גזר

 4 עונש יתרת את ירצה בפועל מאסר לשאת דינו שנגזר ומי, כלל יחלו לא או תופסקנה השירות עבודות

 5 צודקת). העונשי� לחוק י51 – ט51 סעיפי�( המרה נוסחת כל ללא, הסוהר בבית כולו את או המאסר

 6 על עליו שנגזר בפועל המאסר עונש את בצע אשר לבחירות מועמד, העותרי� לשיטת, כי, בטענתה המשיבה

 7 נקבע ואשר), העונשי� חוק להוראות בהתא� חודשי� שישה על יעלו לא א- פע� אשר( שירות עבודות דר�

 8 בניגוד זאת, מועמדותו ולהציע המועמדי� ברשימת מלהיכלל לעול� מנוע יהיה לא, לגביו קלו� של קיומו

 9 אינ� והשוויו� הודאות עקרו� כי בטענתה המשיבה צודקת עוד. ולתכליתו החוק להוראות מוחלט

 10 שיקול פי על, מקרה ובכל רשות בכל הבחירות מנהל ידי על אקראית" המרה נוסחת" לקבוע מאפשרי�

 11 שאינ� ענישה משיקולי להבדיל, ושוויו� ודאות של, אלו שיקולי�. כלשהו בדי� מעוגנת שאינה נוסחה, דעתו

 12 .הבחירות הליכי של ונכו� יעיל, הוג�, תקי� ניהול לעניי� רבה חשיבות בעלי ה�, זה בהלי� רלוונטיי� כלל

  13 

 14 בית. מהצור� למעלה הוא בה� והדיו� בלבד תיאורטיות, למעשה, ה� בענייננו העותרי� טענות. ועוד זאת .17

 15 חודשי ארבעה של תחתו� ר- ובו ענישה מתח�, כאמור, הדי� גזר במסגרת קבע הפלילי בהלי� המשפט

 16 ששקל לאחר זה ממתח� לחרוג מקו� מוצא אינו כי המשפט בית קבע עוד. מכ� פחות לא, בפועל מאסר

 17, מתקבלת הייתה כלשהי המרה נוסחת לעניי� העותרי� פרשנות א� ג�, אלו בנסיבות. הצדדי� טענות את

 18 הכלא בבית למאסר נדו� היה הוא כי, להניח העותרי� מבקשי� אותה ההנחה . העותר של שבעניינו הרי

 19 והיא במסגרתו שנקבע הענישה מתח� ואת הדי� גזר את תואמת אינה . חודשי� מארבעה קצרה לתקופה

 20 נושא כי ללמוד נית� הפלילי בתיק הדי� וגזר לעונש הטיעוני� מקריאת כי להוסי- יש. להתקבל יכולה אינה

 21 ברקע עמד עונשו ריצוי לאחר שני� שבע העיר לראש בבחירות להתמודד מהעותר האפשרות שלילת

 22ה� בבית משפט השלו� וה� במסגרת , הפלילי ההלי� ניהול במסגרת, כמוב�, העותר היה רשאי. הדברי�

 23, חודשי� שלושה בת תקופה הכלא בבית בפועל מאסר עונש לרצות המשפט מבית לבקשהערעור שהגיש, 

 24 ביקש שהעותר אלא. כעת מכוו� הוא אליה ההמרה נוסחת פי על, שירות בעבודות יותר ארוכה תקופה ולא

 25 ההלי� במסגרת כלשהו המרה יחס בדבר טענה כל טע� ולא שירות עבודות בדר� עונשו לבצוע והסכי�

 26 . החוק להוראות ער שהיה למרות, הפלילי

  27 

 28 אשר הקלו� בנושא והרחיב הדגיש הדי� גזר במסגרת המשפט בית בו, העותר של במקרה במיוחד, כי אוסי- .18

 29) ב(7 סעי- הוראות. להפ�. הפסילה הוראות את עליו להחיל לא הצדקה כל אי�, שבצע לעבירות לייחס יש

 30 בפועל מאסר לעונש סופי די� בפסק שנידו� מי לגבי שני� שבע בת קלו� חזקת, למעשה, קובעות לחוק

 31 נקבע הקלו� שהרי הקלו� לחזקת להיזקק כלל צור� אי� – בענייננו. חודשי� שלושה על העולה לתקופה

 32 קלו� בה דבק אשר בעבירה שהורשע למי לאפשר לא היא החוק תכלית. המשפט בית ידי על מפורשות
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 9מתו�  9

 1 מפורשות לגביו שנקבע מי בהתמודדות לתמו� הבאות, העותרי� טענות. המועמדי� ברשימת להיכלל

 2 . זו תכלית מובהק באופ� סותרות, בלבד כשנתיי� עברו עונשו ריצוי מאז כאשר, קלו� בו שדבק

  3 

 4 בעניינו, קבע כבר העליו� המשפט שבית אלא, ולהיבחר לבחור החוקתית בזכות הפגיעה בדבר טענות לעותר .19

 5, אחרי� שיקולי� מפני לעיתי� לסגת, חשיבותה כל ע�, ולהיבחר לבחור הזכות על ג�" כי, העותר של

 6 עיריית ראש' נ חברתי וצדק תקי! מנהל למע! אזרחי� '"אומ 4921/13 5"בג" (מוחלטת זכות היא ואי!

 7 את בהגבילו: "נקבע לחוק) ב(7 סעי- הוראות לעניי�)). 14.10.13( 56פסקה   רוכברגר יצחק, השרו! רמת

 8 המחוקק איז!, המועמדי� רשימות הגשת למועד שקדמו, השני� שבע בת לתקופה כאמור המניעות מש%

 9, המקומי השלטו! מ! קלו! עמה שיש בעבירה שהורשע אד� של הרחקתו את להבטיח הצור% בי! כראוי

 10 בונפיל בעניי� 2/03 ש"ה" (הדמוקרטי משטרנו של היסוד מזכויות שהיא, ולהיבחר לבחור הזכות לבי!

 11 . לענייננו יפי� והדברי�)). 20.5.03(

  12 

 13  .  להוצאות צו אי�. נדחית העתירהלאור כלל האמור, 

 14 המזכירות תמציא פסק הדי� לצדדי�.

  15 

 16  , בהעדר הצדדי�.2018אוקטובר  15, ו' חשוו� תשע"טנית� היו�,  

                   17 

 18 

  19 

  20 

  21 




