טיפול בפניות לביטול רישום משטרתי של תיקים סגורים:
משטרת ישראל רשאית לנהל רישומים משטרתיים הדרושים לה לצרכיה בהתאם לאמור בסעיף 1
( ג) לחוק המרשם הפלילי .הרישומים כוללים ,בין היתר ,מידע על אודות תיקים סגורים .במקרים
שבהם נמצא כי אין למשטרה צורך בניהול רישום של תיק ,שנסגר מעילה כלשהי ברישומי
המשטרה ,רשאי ראש האגף לחקירות ולמודיעין להורות על ביטול הרישום.
הקריטריונים המנחים את ראש האגף בהחלטתו בדבר ביטול רישומי תיקים סגורים:
הזמן שחלף מאז האירוע נשוא החקירה; כמות הרישומים במאגר המידע הפלילי על שם המבקש ,הן
טרם האירוע שאליו מתייחסת הבקשה והן אחריו; מהות העבירות המיוחסות למבקש ומידת
חומרתן; צורכי המשטרה בשמירת הרישום.
בקשה לביטול רישום של תיק סגור תוגש בכתב בידי האדם שהרישום נוגע לו ותופנה לראש חוליית
ביטול רישום ,מדור מידע פלילי ,חטיבת החקירות ,האגף לחקירות ולמודיעין ,המטה הארצי ,דרך
חיים בר לב  ,1ירושלים (.)11-109
שאלות נפוצות בנושא המרשם הפלילי:
שאלה :על פי איזה חוק מנוהל המרשם?
תשובה :על פי "חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים  -התשמ"א."1191-
שאלה :מהי "תעודת יושר"?
תשובה :המושג "תעודת יושר" הוא מושג מוטעה .המשטרה מנפיקה לאזרח "תעודת מרשם פלילי"
ולא תעודה המעידה על יושרו של אדם .המושג "תעודת יושר" פשוט השתרש בציבור.
שאלה :מהי עבירת "פשע"?
תשובה :פשע  -עבירה שנקבע לה עונש העולה על תקופת מאסר של שלוש שנים .עוון  -עבירה שנקבע
לה עונש העולה על תקופת מאסר של שלושה חודשים.
שאלה :מה אני צריך לציין במכתב?
תשובה :עליך לציין בסוג הבקשה "בקשה לביטול רישום פלילי" ,כתובת ,תעודת זהות ,מספר
טלפון/נייד  .כמו כן ,במידה ויש בידיך מסמכים/המלצות ממקומות עבודה ומהשירות הצבאי,
אישורי לימודים ,יש לצרפם לבקשה .כאשר מדובר בתיקים סגורים יש לציין נסיבות האירועים.
שאלה :נשפטתי בצה"ל בגין עריקות .האם זה חלק מהמרשם הפלילי ומה אני צריך לעשות כדי
למחוק זאת?
תשובה :כן ,עבירות מסויימות בחוק השיפוט הצבאי ,ובכללן עריקות ,הן חלק מהמרשם
הפלילי .עליך לפנות לנשיא המדינה ,אם הרישום נמצא עדיין בתקופות ההתיישנות/המחיקה.
שאלה :האם עורך הדין יכול לקבל תדפיס עבורי?
תשובה :ככלל ,העיון הוא אישי .במקרים מיוחדים ,שבהם קיימת מניעה (מחלה שמרתקת למיטה
נתמכת בתעודה רפואית ,שירות מילואים בצירוף אישור ,אסיר המרצה עונש מאסר בפועל,
שהייה בחו"ל וכיו"ב) ,יכול עורך דין להגיש בקשה לעיון במקום האדם ,עפ"י ייפוי כוח ספיציפי
לנושא ,בכפוף לחתימה על התחייבות שהמידע יימסר ישירות לשולחו ושלא לצורך ייצוגו.
שאלה :כיצד מממשים את זכות העיון ומה אני מקבל בתמורה?
תשובה :עליך לגשת לתחנת משטרה ,להזדהות באמצעות תעודת זהות או דרכון בר תוקף ,ולבקש
מהשוטר למסור לך תדפיס רישום .מומלץ לגשת לתחנה בין השעות .09:00-10:00
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שאלה :למי עלי לפנות כדי למחוק גזר דין?
תשובה :ככלל ,לא ניתן למחוק הרשעה .רק לנשיא המדינה יש סמכות לקצר תקופות התיישנות
ותקופות מחיקה .ניתן להתקשר ללשכת הנשיא ,בטלפון  00-9000000ולקבל פרטים .לידיעתך,
המחיקה אינה פיזית (ראו תשובה מפורטת בהמשך).
שאלה :יש על שמי תיק פתוח ה"מחכה לבירור דינו" .למי עלי לפנות?
תשובה :מדובר בתיק שהטיפול בו עדיין לא הסתיים ,והוא יכול להימצא ביחידת
התביעה/הפרקליטות .עליך לפנות לקצין החקירות ביחידה שבה נפתח התיק ולברר את מצב
הטיפול בתיק.
שאלה :כשהייתי ילד ,נפתח לי תיק על "גניבה" ונשפטתי .בתדפיס שהוצאתי במשטרה רשום לי
"ההרשעה נמחקה" .מדוע זה לא נמחק לגמרי?
תשובה :גם כאשר חלה תקופת המחיקה על רישום ,המחיקה אינה פיזית ,מאחר שאין למשטרה
סמכות לבטלו .ואולם כאשר פונה למשטרה גורם שזכאי לקבל מידע ,רק מעט מאוד גורמים יקבלו
מידע זה .לידיעתך ,גם לראש האגף לחקירות ולמודיעין של משטרת ישראל אין סמכות להורות על
מחיקת גזר דין.
שאלה :עברו שבע שנים מאז שנשפטתי .האם לא הגיע הזמן שתמחקו לי את הרישום? תשובה :עפ"י
החוק ,שבע שנים מיום ההרשעה זו תקופת ההתיישנות ועשר שנים תקופת המחיקה ,ובסך הכל -
 10שנים .כאמור ,המחיקה אינה פיזית .יודגש כי מידע זה לא יועבר אלא לגורמים בודדים בלבד
הזכאים ,עפ"י חוק ,לקבלו ולדרישתם .לדוגמה ,אדם בגיר שנשפט עם הרשעה בתאריך ,1.1.1110
תקופת ההתיישנות תחול ב 1.1.1110-ותקופת המחיקה תחול ב.1.1.0000 -
שאלה :האם צריך להחתים את התדפיס בחותמת משטרה?
תשובה :כן ,רק את הדף הראשון.
שאלה :האם אני יכולה לכתוב מכתב בשם בעלי/בני?
תשובה :לא ,בעלך/בנך צריכים לפנות בעצמם למשטרה.
שאלה :האם בבקשתי את תדפיס המרשם הפלילי אני יכול לקבל גם את תדפיס עבירות התעבורה?
תשובה :כן.
שאלה :המעסיק מסרב לקבל אותי לעבודה ,אם לא אציג בפניו את התדפיס המלא .מה עלי לעשות?
תשובה :לפי החוק ,התדפיס מיועד לעיונך בלבד ואין להעבירו לגורם שאינו זכאי לקבלו.
שאלה :המעסיק שלי ביקש ממני לגשת לתחנת המשטרה ולהביא לו "תעודת יושר" [זכות עיון],
ובלעדיה ,לא יקבל אותי לעבודה .מה עלי לעשות?
תשובה :לא מדובר ב"תעודת יושר" ,אלא בתדפיס מידע פלילי שהמשטרה מנפקת עפ"י חוק
ומיועדת לך בלבד ,כדי שאתה תוכל לדעת מה נמצא במאגרי המשטרה ,וכך תוכל לפנות ולבקש
לתקן ,כשיש טעות .למעסיק אסור לדרוש ממך את התדפיס הזה ,ולכאורה ,בקשה כזו היא עבירה
פלילית לפי סעיף  00לחוק המרשם הפלילי ,ודינה שנתיים מאסר.
שאלה :ואם בכל זאת המעסיק דורש לקבל ממני את התדפיס?
תשובה :במטרה ליידע אותך ואת המעסיק באשר לחובות ולאיסורים הקיימים בנוגע לעיון במרשם
עפ"י חוק ,שונה מבנה התדפיס :כל אזרח מקבל דף פתיח זהה ,ללא קשר לרישומים הקיימים על
שמו .הדף הבא הוא דף לבן ריק ,ורק לאחריו מגיע תדפיס ובו פירוט הרישומים .אנו חוזרים
ומזכירים :אינך חייב להציג את הרישומים הקיימים על שמך בפני המעסיק ,ודרישתו מהווה עבירה
פלילית! גורמים שזכאים לקבל את המידע עפ"י חוק ,פונים ישירות למשטרת ישראל.
שאלה :כיצד פונים אליכם בבקשה לביטול תיקים סגורים?
תשובה :יש לפנות אלינו באמצעות הדואר ,לכתובת  :ר' חוליית ביטול רישום/מדור מידע פלילי,
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המטה הארצי ,דרך חיים בר-לב ,ירושלים ,מיקוד  ,11109או בפקס' מספר

.00-4501155

שאלה :בגזר דיני נשפטתי "ללא הרשעה" .השופט והעו"ד אמרו לי שזה לא יירשם .מדוע זה רשום?
תשובה :גם גזר דין "ללא הרשעה" הוא חלק מהמרשם הפלילי ,אלא שחלה עליו תקופת מחיקה
של חמש שנים.
שאלה :מתי אפשר לקבל הסבר/מענה טלפוני?
תשובה :בימים א-ה ,בשעות 14.00-10.00
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