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 התובעת:
 נציבות שירות המדינה

   סיוון איצקוביץ עו"דע"י ב"כ 

    

    יוסף אבירם הנאשם:

    

    אינו מיוצג ב"כ הנאשם:

    

   גב' דקלה סלמן נציג המשרד:
 

 
 גזר דין

 
  
המשרד(  –הנאשם יוסף אבירם, לשעבר עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן  .1

(, ששימש ממונה תחום לוגיסטיקה ביחידת 31.12.20)הנאשם פרש מעבודתו ביום 

 - על פי הודאתו, ובמסגרתו של הסדר טיעון –השירותים הוטרינריים, הורשע על ידינו 

, 1963 –( לחוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג 3)-( ו2(, )1)17בעבירות לפי סעיפים 

 זאת בגין החתמות כרטיס הנוכחות של עובדת המשרד הגם שלא נכחה במשרד. 

 

 ואלה פרטי האישום בהם הודה הנאשם .2

הזדמנויות שונות, החתים  14-, ב20.7.2020 – 18.5.2020במהלך התקופה שבין  .א

הנאשם את כרטיס הנוכחות של אסנת טולדו )ששימשה מנהלת לשכת הוטרינר 

ף(, לבקשתה, בשעון הנוכחות במשרד, באופן הנחזה להיות הראשי לבריאות העו

כאילו אסנת התחילה לעבוד בשעה שבה הוחתם השעון, על אף שלא נכחה 

 בעבודתה בשעה זו.

הנאשם עשה כן על מנת שאסנת תקבל שכר עבור שעות עבודה שלא ביצעה.        .ב

 14-ב בכך סייע הנאשם לאסנת לדווח באופן כוזב אודות נוכחותה בעבודה,

 שעות )כמפורט בנספח א' לתובענה(.  30-מועדים, סך של כ
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 הסדר טיעון .3

הצדדים הגיעו להסדר טיעון לפיו, בכפוף להודאתו של הנאשם ולהרשעתו בדין, יעתרו 

 בהסכמה להטלת אמצעי משמעת של נזיפה חמורה.

 

 טיעוני הצדדים לכיבודו של הסדר הטיעון .4

 טיעוני התביעה .א

הזדמנויות שונות החתים  14-חמורים, הנאשם כשל בכך שבמעשיו של הנאשם  (1

כך איפשר לה לדווח באופן כוזב על שעות בו ,כרטיס נוכחות של עובדת אחרת

 עבודתה. 

היה מצופה מהנאשם בעל וותק רב בשירות הציבורי להקפיד הקפדה יתרה על  (2

 ביצוע הוראות. 

 9517/10רע"פ -ל לענין חומרת העבירה של דיווחים כובים היפנתה  התובעת (3

 משה נסריאצ'י.

מלכתחילה היה ראוי להחמיר עם הנאשם, אולם בשל נסיבותיו האישיות  (4

 החליטה התביעה להסתפק באמצעי משמעת של נזיפה חמורה.

 

 עמדת המשרד .ב

 המשרד מצטרף להסדר הטיעון. (1

 הנאשם שימש עשרות שנים מנהל לוגיסטיקה, וביצע עבודתו במסירות. (2

 וד מעבר לגיל פרישה עקב אירוע טראגי בו איבד את בנו. המשרד אישר לו לעב (3

הבין הנאשם את גודל טעותו, הצר  –לאחר שהפרשייה קא עסקינן התגלתה  (4

 עליה ולקח אחריות וביקש לפרוש מיידית משירות המדינה.

 בחודשים האחרונים סועד את רעייתו שמצב בריאותה התדרדר מאוד. (5

 

 דבר הנאשם .ג

 מקבל את ההסדר. (1

 המשפחתי קשה.מצבו  (2

 

 מסמכים שהוגשו לבית הדין .ד

 .2017 – 2019גיליונות הערכה ומשוב לשנים 
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 דיון .5

הזדמנויות שונות החתים  14-, ב2020יולי -הנאשם הודה כי במהלך החודשים מאי

 דת הגם שלא נכחה בעבודתה.בכרטיס נוכחות של עו

 .שעות עבודה 30בכך סייע הנאשם לעובדת לדווח באופן כוזב על 

 

בית המשפט העליון חיווה דעתו בפסיקה רחבה על חומרת העבירות של דיווחים 

( 4מאיר מוטיל נ' נציב שירות המדינה, פ"ד נד) 6978/00כוזבים. ראה לדוגמא: עש"מ 

 (.6.1.11ניתן ביום  –שאול אליתים נ' נציבות שירות המדינה  9724/10; בר"ש 856

 

נציבות שירות המדינה )ניתן ביום  –נ' מדינת ישראל  וחנהרחל א 5626/05עש"מ -ב

"קיומה של תרבות עבודה ושמירה קפדנית ( אמרה כבוד השופטת פרוקצ'יה: 14.3.06

על הכללים והנוהל של התייצבות לעבודה והשקעה בפועל של שעות עבודה הנדרשות 

 .מעובד מדינה הם תנאי הכרחי לתפקוד נאות של השירות הציבורי"

 

של הנאשם מחייבים על פניהם אמצעי משמעת חמורים מאשר הסכימו  מעשיו

 הצדדים בהסדר הטיעון.

 

עם זאת, נוכח נסיבותיו האישיות של הנאשם )כפי שנפרסו בפנינו על ידי נציגת 

עבודתו בשירות המדינה החלטנו לקבל את מ פרשהמשרד( ובהתחשב בכך שהנאשם 

 ההסדר.

 

 סוף דבר .6

 נזיפה חמורה.טיעון תוטל על הנאשם לנוכח כיבודו של הסדר ה

 

 

 

 .3.4.22הודעה על כיבודו של הסדר הטיעון ניתנה במעמד הצדדים ביום 

 

וישלח אליהם  4.4.22 –גזר הדין המפורט ניתן בהעדר הצדדים ביום ג' ניסן תשפ"ב 

 באמצעות הדואר האלקטרוני.

 

(-) (-) (-) 
_______________ ________________ ________________ 

 עו"ד אורי כהן
 אב בית הדין

 רותי אשכנזי אסתר בן  עזרא

 החבר החבר המותב ר"יו
 


