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 דיווח, סיווג וטיפול  –אירוע תלונה ומידע אחר על עבירה  – 14.01.01
 

 הגדרות .1

 

  –בפקודת המטא"ר הזאת        

 מעשה או מחדל המקימים חשד לעבירה פלילית;     – "אירוע פלילי" .א

     פלילית שהיא עבירת תעבורה;מעשה או מחדל המקים חשד לעבירה  –"אירוע תעבורה"  .ב

מרכז לטיפול באלימות במשפחה ולמניעתה, ברשות המקומית שבה הוגשה התלונה,  – "המרכז" .ג

המחלקה לשירותים חברתיים שברשות המקומית  –ואם לא היה ברשות המקומית מרכז כאמור 

 האמורה; 

, 1982 –[, התשמ"ב התוספת הראשונה א' לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב –"התוספת"  .ד

 חלק א': עבירות שבטיפול הפרקליטות; 

 ;1982 –חוק סדר הדין הפלילי ) נוסח משולב( התשמ"ב  –"חוק סדר הדין הפלילי )חסד"פ("  .ה

מידע על עבירה לכאורה, המובא לידיעת המשטרה בכל דרך, למעט  – "מידע אחר על עבירה" .ו

 משטרה, ולרבות כל אחד מאלה: אירוע שטופל בידי המשטרה ותלונה שהוגשה בתחנת 

 ;שאינה במסגרת תלונה רשמית הודעה של אדם למשטרה בכתב או בעל פה (1

 מידע מודיעיני; (2

מידע מגופים ממשלתיים כגון צה"ל, שב"כ, שב"ס, הרשות הארצית לכבאות והצלה,  (3

 רשויות מקומיות, בתי משפט ובתי דין דתיים, גורמי רפואה, רווחה, טיפול וחינוך;

 גופים ציבוריים או קהילתיים;מידע מ (4

ומרשתות המידע המרשתת )רשת האינטרנט( מידע מאמצעי התקשורת ובכלל זה מן  (5

 הסלולריות;   

  "עבירות מסוימות מסוג עוון שבטיפול הפרקליטות" .ז

(, ככל שקצין הראשונה א' לחסד"פ בעבירות עוון שבסמכות הפרקליטות )אשר הוגדרו בתוספת

ה תיעשה גניזה לחסד"פ(,  59בדרגת פקד ומעלה מחליט שלא לפתוח בחקירה )בהתאם לסעיף 

כפי  יש להעביר לפרקליטות לסגירההמפורטות להלן, לגביהן הקצין, למעט בעבירות  על ידי

 :  6.10.2014שנקבע בסיכום עם המשנה לפרקליט המדינה ביום 

 בתוספת; 25פרט  –מניעת פשע -אי (1

 בתוספת; 34פרט  –גרם מוות ברשלנות  (2

 בתוספת;   71פרט  –גרם מוות בנהיגה רשלנית  (3

 בתוספת;  31פרט  –מרמה והפרת אמונים  (4

 בתוספת; 51פרט  –מרמה והפרת אמונים בתאגיד  (5

שלא בנסיבות מחמירות,  335, 334, 192עבירה מסוג עוון לפי סעיפים  – "עבירת מין או אלימות" .ח

)א( לחוק 381-ו 380, 379שלא בנסיבות מחמירות,  377, 376)ה(, -)ג( ו348( , 1)א347)ב( 346, 337

 ;1977 -העונשין, התשל"ז 

 עילות סגירה וגניזה .ט

 מי ביצע את העבירה.  כשלא ידוע  –העבריין לא נודע  (1
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  - (1.3)כמפורט בהנחיית פרקליט המדינה   פליליתאשמה  העדר (2

עילת סגירה זו נועדה לתיקים בהם התשתית הראייתית חסרה מאוד, על כן ראוי  (א

 שחשד זה יימחק מרישומי המשטרה הפנימיים. 

 העדר ככל שהסיכוי שהחשוד ביצע את העבירה נמוך, עילת הסגירה הראויה הינה " (ב

  אשמה פלילית".

" 0", 10ד ע 0 -: בסולם משלהלןהמבחן להפעיל את  ניתןכלי לעזר לאמור לעיל כ (ג

" מבטא כי 10" -מבטא כי אין כל ראיה הקושרת את החשוד לביצוע העבירה, ו

מבטא סיכוי זהה  5הראיות קושרות את החשוד לעבירה באופן וודאי. דירוג של 

שהחשוד ביצע את העבירה כמו הסיכוי שהוא לא ביצע את העבירה. על סקאלה זו 

אשמה  העדרהתיק בעילה של "ומטה, ייסגר  2בו עוצמת הראיות הינה שבתיק 

, ייסגר התיק בעילה של "חוסר 2, ואילו בתיק שעוצמת הראיות בו היא מעל פלילית"

 ראיות".  

העיגון הראייתי להכרעה הנו מבחן הראיה המנהלית, לצורך יישום מבחן זה יש  (ד

לבחון אם ישנן בתיק ראיות שאדם סביר היה סומך עליהן כדי לקבוע שקיים סיכוי 

נמוך, שהחשוד ביצע את העבירה במכלול הנסיבות. אם אין בתיק ראיות מסוג שאינו 

 זה, תהיה עילת הסגירה "העדר אשמה פלילית". 

יודגש כי משמעותה של עילת הסגירה "העדר אשמה פלילית" אינה כי החשוד בהכרח  (ה

לא ביצע את העבירה, אלא שהסיכוי כי החשוד ביצע את העבירה הוא נמוך. המבחן 

כיום לסגירת תיק בעילה זו הנו מבחן של העדר "ספק סביר" בדבר חפותו של  הנוהג

החשוד, זאת בשונה מבעבר שאז נדרש מצב שבו לא התקיים "שמץ ראייתי" הקושר 

 את החשוד לביצוע העבירה.

כשחומר הראיות, שנאסף, מעורר  -( 1.3)כמפורט בהנחיית פרקליט המדינה חוסר ראיות  (3

ספק בדבר אשמתו של החשוד, ואין בו די כדי להעמידו לדין, בתיק שעוצמת הראיות בו 

( )ג( לעיל ביחס לסולם.  ככל שהסיכוי שהחשוד ביצע את 2כפי שמוסבר בסעיף ) 2מעל היא 

 העבירה הנו גבוה יותר, יש לסגור את התיק בעילה של "חוסר ראיות". 

 כשהוכח כי החשוד או הנאשם נפטר. –או הנאשם  מות החשוד (4

 87, לרבות לפי תיקון בחוקכשחלפו תקופות ההתיישנות הקבועות  –התיישנות העבירה  (5

 לחסד"פ.

 עונשין-החשוד או הנאשם אינו בר (6

 שנים. 12כשהוכח, כי בעת ביצוע העבירה טרם מלאו לחשוד או לנאשם  – מטעמי גיל (א

כשהוכח, על פי צו בית משפט, כי החשוד או הנאשם אינו   – מטעמי בריאות הנפש (ב

  נושא באחריות פלילית, עקב מצבו הנפשי.

אחרת מוסמכת, על פי דין, חקירה  מוסמכת כשרשות   –רשות אחרת מוסמכת לחקור  (7

  לחקור בעבירה.

 )א( 62+ 59)סעיפים  נסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחה בחקירה/העמדה לדין (8

קביעת העניין לציבור תהיה על פי מדיניות המשטרה )החלטות הפיקוד ברמת   לחסד"פ(

על פי התבחינים שיפורטו להלן, ותוך  ,המטא"ר, המחוז, המרחב והתחנה(, בין היתר

כפי שמפורט בהנחיית פרקליט  התייחסות לשיקולים הרלוונטיים לנסיבות המקרה
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או סגירת תיק בעילת "נסיבות הענין בכללותן אינן  ""אי פתיחה בחקירה 1.1המדינה 

 : מתאימות לפתיחה בחקירה/העמדה לדין"

 העונשחומרת המעשה ונסיבות ביצועו,  – העבירה ונסיבות ביצועה חומרתמידת  (א

 לגוף מביצוע העבירה שנגרם הנזק היקף, באירוע המעורבים מספר, בחוק הקבוע

 ושכיחות ההתנהגות העבריינית, רחבה פשיעה מתופעת חלק האירוע היות, ולרכוש

האם מדובר בעבירה מתמשכת,  משך הזמן בו בוצעה ההתנהגות העבריינית, חלוף 

 ;וביטחונו הציבור לשלום הצפוי הסיכוןהזמן מאז ביצוע העבירה ו

כולל תיקים שנסגרו  הפלילי עברו, הבריאותי ומצבו גילו –נסיבות אישיות של החשוד (ב

כנות החשוד סיכויי שיקומו והשלכות צפויות של ההליך הפלילי, מסו, נגדו בעבר

הליכים משפטיים מקבילים בגין אותו מעשה עבירה, מידת נכונות החשוד לפצות את 

 ;    החוקרת הרשות עם החשוד של פעולה ושיתוף נפגע העבירה,

ולחשוד, מידת  לאירוע ביחס ועמדתו העבירה נפגעב הפגיעה מידת – העבירה נפגע  (ג

הפגיעה בהחלטה באמון המתלונן, נפגע העבירה והציבור בכלל, ונזק העלול להיגרם 

 לנפגע העבירה אם יצטרך להעיד.

 המסוים לאזור ביחס או עבירות של זה לסוג ביחס המשטרה של האכיפה מדיניות (ד

 ;האירוע אירע שבו

 ההחלטה בשל להיגרם העלולה, במשטרה הציבור באמון האפשרית הפגיעה מידת (ה

 ;לחקור שלא

התומך באי  ציבורי או מדיני, ביטחוני אינטרס – המדינה שלחיוניים  אינטרסים (ו

 .פתיחה בחקירה או באי העמדה לדין של חשוד

במקרים בעלי חומרה נמוכה, שיקולים של משאבים מוגבלים או  -שיקולים מוסדיים (ז

מחסור בזמן חקירתי, תביעתי או שיפוטי, עשויים לתמוך בקבלת החלטה שלא 

 לפתוח בחקירה או שלא להעמיד לדין, זאת באישור פרקליט בכיר. 

 שנים;  18מי שטרם מלאו לו  – קטין"" .י

 :מאלהאחד  –"קצין אג"ם מוסמך"  .יא

 קצין אג"ם של התחנה; (1

קצין אחר ממשרד אג"ם של התחנה אשר דרגתו פקד לפחות ואשר קצין אג"ם של התחנה  (2

   הסמיך אותו לערוך מיון וניתוב של חומר בעניין אירועים;

אשר האירוע הוא בתחום אחריותו, בדרגת פקד לפחות קצין תנועה  – "קצין את"ן מוסמך" .יב

 והוא אחד מאלה, לפי העניין: 

 ;קצין בוחנים מוסמך (1

  ;ראש משרד תנועה בתחנה (2

ערוך מיון וניתוב של חומר בעניין בכתב  למפקד התחנה הסמיך אותו שקצין אחר בתחנה  (3

 תעבורה, תלונות או מידע אחר על עבירת תנועה; אירועי

  ;באת"ןמפקד יחידת אכיפה מבצעית  (4

מחוזי הסמיך אותו,  משטרת תנועה מפקד שבאת"ן קצין אחר ביחידת אכיפה מבצעית  (5

תעבורה, תלונות או מידע אחר על עבירת  לערוך מיון וניתוב של חומר בעניין אירועי

 תנועה; 
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 כל אחד מאלה: – "קצין בוחנים מוסמך" .יג

 קצין בוחנים מחוזי; (1

 תו פקד לפחות;אם דרג –ראש מחלק תאונות דרכים  (2

קצין אחר מיחידת הבוחנים אשר דרגתו פקד לפחות ואשר קצין הבוחנים המחוזי הסמיך  (3

תעבורה, תלונות או מידע אחר על עבירת  אותו לערוך מיון וניתוב של חומר בעניין אירועי

 תנועה;

קצין חקירות בדרגת פקד לפחות שעבר קורס מסמיך לקצין   –מוסמך"  חקירות "קצין  .יד

 חקירות;

 ; 1982 –( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב 2)א()12כהגדרתו בסעיף  –"תובע"  .טו

אשר עם תפקידיה נמנה אחד או יותר מן לרבות כל יחידת משטרה אחרת  –" תחנת משטרה" .טז

התפקידים האלה: קבלת תלונות או טיפול במידע אחר על עבירה, סיווג אירועים וניתובם 

 ; 433ולמעט יחידת להב  להמשך טיפול

 

 חקירה והעמדה לדין  .2

 חקירת משטרה  .א

לחסד"פ, חייבת משטרת ישראל לפתוח בחקירה משנודע לה על ביצוע  59בהתאם לסעיף  (1

 עבירה, אם על סמך תלונה ואם בכל דרך אחרת. 

, בעבירה שאינה פשע, רשאי קצין משטרה בדרגת פקד ומעלה לחסד"פ 59בהתאם לסעיף  (2

תיחה להורות שלא לחקור, אם היה סבור שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפ

 בחקירה, או אם הייתה רשות אחרת מוסמכת על פי דין לחקור בעבירה. 

 העמדה לדין וסגירת תיק .ב

)א( לחסד"פ, ראה תובע שהועבר אליו חומר חקירה שהראיות מספיקות 62בהתאם לסעיף  (1

לאישום אדם פלוני יעמידו לדין, זולת אם היה סבור שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות 

 ן.להעמדה לדי

החלטה שלא להעמיד לדין בשל עילה זו, תהיה בין היתר באישור קצין משטרה המשמש  (2

כתובע, בעבירות שאינן פשע, למעט עבירות עוון שההחלטה בעניינן היא בסמכות גורמי 

 התביעה.

 

 חובת שוטר לטפל באירוע .3

או שבו התרחש האירוע שוטר שהיה עד לאירוע או שאדם אחר התלונן לפניו על אירוע באותו המקום 

 יעשה אחד או יותר מאלה, לפי נסיבות העניין: –שנקרא לטפל באירוע במסגרת תפקידו 

 באופן הקבוע בנוהלי אג"ם. יטפל באירוע  .א

 –אם יש לטפל באירוע במקום ואין ביכולתו לעשות כן או שהוא זקוק לסיוע כדי לעשות כן  .ב

 לצורך, שמתפקידו לטפל באירוע מאותו סוג.ייקרא למקום שוטר אחר, אחד או יותר, בהתאם 

יורה למעורבים באירוע לפנות לתחנת המשטרה שבתחומה  –אם הדבר נדרש בנסיבות העניין  .ג

 אירע האירוע, להגשת תלונה או לכל המשך טיפול אחר.  
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 חובת שוטר המטפל באירוע לרשום דוח פעולה וכל דוח נדרש אחר .4

 מחשב דוח פעולה, כמפורט להלן, לפי העניין:שוטר המטפל באירוע ירשום במערכת ה .א

דוח פעולה, כקבוע בנוהלי אג"ם, שבו ירשום השוטר את פרטי האירוע  –באירוע פלילי  (1

 ובכלל זה את אלה: 

 תיאור זירת האירוע; (א

 ראיות או ממצאים אחרים שנמצאו בזירת האירוע; (ב

 חשודים, נפגעים ועדים; –שמות המעורבים באירוע  (ג

 שטיפלו באירוע;שמות השוטרים  (ד

 הפעולות שנקט הוא והשוטרים האחרים לטיפול באירוע; (ה

 הלי את"ן, כמפורט להלן: ודוח פעולה כקבוע בפקודות המטא"ר ובנ –באירוע תעבורה  (2

כקבוע בפקודת המטא"ר  –באירוע תעבורה שהוא תאונת דרכים עם נפגעים  (א

 ם";"טיפול המשטרה באירוע של תאונת דרכים עם נפגעי – 13.03.01

כקבוע בפקודת  –באירוע תעבורה שהוא תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד"  (ב

"טיפול המשטרה באירוע של תאונת דרכים מסוג "נזק  – 13.03.02המטא"ר 

 בלבד";

 כקבוע בנוהלי את"ן; –באירוע תעבורה שאינו תאונת דרכים  (ג

 אג"ם;   דוח פעולה כקבוע בנוהלי  –באירוע שאינו אירוע פלילי או אירוע תעבורה  (3

על שוטר המטפל באירוע לרשום במערכת המחשב כל דוח אחר הנדרש במסגרת הטיפול באירוע,  .ב

 .או תיעוד או חפצים אחריםובכלל זה: דוח עיכוב או מעצר ודוח תפיסת נשק 

ב מיד עם סיום הטיפול באירוע, ואם נסיבות –שוטר ירשום את הדוחות, כאמור בסעיפים א .ג

 מוקדם ככל האפשר לאחר מכן. –זאת העניין אינן מאפשרות 

 –ב, שלא התאפשר לשוטר לרשמו במערכת המחשב המיועדת לכך –דוח, כאמור בסעיפים א .ד

ירשום אותו השוטר בכתב יד ויעבירו לראש המשמרת של יחידת השיטור שטיפלה באירוע, 

 ובהיעדרו, יעבירו לאחד מאלה, לפי העניין:

 ירוע.לרכז אג"ם של התחנה שבתחומה אירע הא (1

לרכז את"ן של התחנה, של יחידת הבוחנים או של יחידת האכיפה המבצעית, שהאירוע  (2

 הוא בתחום אחריותה. 

 אירועים עלאחריות ראש משמרת לוודא דיווח  .5

על ראש משמרת של כל יחידת שיטור לוודא כי כל שוטר שבאחריותו, שטיפל באירוע באותה 

 .4המשמרת או מיד לאחריה, כל דוח הנדרש לפי סעיף המשמרת, ירשום במערכת המחשב, לפני סיום 

 בחומר בעניין אירועיםהרכז  טיפול .6

 רכז משרד התנועה בתחנה, רכז יחידת הבוחנים או רכז יחידה מבצעית באת"ן, לפי העניין,, רכז אג"ם

 יעשה בתחילת כל יום עבודה את אלה:

יחידתו, כי כל שוטרי היחידה שטיפלו באירוע יוודא, בעניין כל אירוע שהטיפול בו הוא באחריות  .א

 .4דוח הנדרש לפי סעיף רשמו במערכת המחשב המיועדת לכך כל 
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נקלט  שלאיפעל לצרף לחומר האירוע במערכת המחשב כל חומר הקשור לאירוע, שלא נרשם או  .ב

 במערכת המחשב קודם לכן.       

 או אם בוצע עיכוב או מעצר של חשוד בקשר לאירוע,  ,אם הוחל בחקירת אירוע בזירת האירוע .ג

 יעשה את אלה:  או עווןאו אם האירוע מקים חשד לעבירה מסוג פשע 

 יעביר מיד את הטיפול באירוע לאחד מאלה, לפי העניין: (1

 מוסמך; חקירותלקצין  (א

 לקצין בוחנים מוסמך; (ב

 ירשום במערכת המחשב המיועדת לכך דיווח על העברת הטיפול באירוע כאמור.        (2

 יעשה את אלה: –כי אירוע שהועבר לטיפולו אינו מעלה כל חשד לעבירה  סבר הרכז  .ד

 יוודא כי הושלם טיפול המשטרה באירוע. (1

 ירשום במערכת המחשב המיועדת לכך המלצה לסיום הטיפול באירוע. (2

את הטיפול בכל אירוע  ,לפי העניין ,אג"ם המוסמך או לקצין את"ן המוסמךיעביר לקצין  (3

שהתקבל לטיפול היחידה, לרבות דיווח על אירוע, כאמור בסעיף ג, שהטיפול בו הועבר 

לגורמי החקירות ולרבות אירוע כאמור בסעיף ד, שלדעת הרכז אינו מעלה כל חשד 

  לעבירה.

 

מיון, סיווג  –בחומר בעניין אירועים או קצין את"ן המוסמך המוסמך  םטיפול קצין אג" .7

 וניתוב 

יבחן כל חומר או דיווח שהועבר לעיונו או קצין את"ן המוסמך, לפי העניין, קצין אג"ם המוסמך  .א

שעות מן הטיפול הראשוני של השוטר באירוע, ויחליט על אחד  24בעניין אירוע, ככל האפשר תוך 

 מאלה, לפי העניין:

 באחת מן הדרכים האלה: –באירוע של יחידתו המשך טיפול  (1

לביצוע פעולות שהן במסגרת  ,או התנועה, לפי הענייןהחזרת הטיפול ליחידת הסיור  (א

 תפקידה.

 העברת האירוע לטיפול יחידת שיטור קהילתי.  (ב

 העברת הטיפול באירוע לאחד מאלה, לפי העניין: (2

 המוסמך; החקירותלקצין  (א

 המוסמך;לקצין אג"ם  (ב

 לקצין את"ן המוסמך; (ג

 לקצין בוחנים המוסמך. (ד

ללא הפניה , 8גניזת האירוע במערכת "שירת הסירנה", על פי סמכותו כקבוע בסעיף  (3

 להמשך טיפול, או עם הפניה להמשך טיפול בידי אחד או יותר מאלה:

 יחידת שיטור קהילתי;  (א

 גורם אכיפה ממשלתי; (ב

 גורם  ממשלתי או ציבורי; (ג

או קצין את"ן המוסמך, לפי העניין, לאחר שהחליט כאמור בסעיף א, יעשה קצין אג"ם המוסמך  .ב

 את אלה:
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 יכתוב את החלטתו במערכת המחשב המיועדת לכך; (1

 יעביר את החומר בעניין האירוע אל בעל התפקיד האמור לטפל בו; (2

או קצין את"ן מך בכפוף להוראות כל דין בעניין איסור גילוי מידע, יעביר קצין אג"ם המוס .ג

מידע בעניין האירוע לכל גורם משטרתי אשר המידע עשוי להיות דרוש לו  המוסמך, לפי העניין,

  לצורך מילוי תפקידו.

 

  הסמכות לגנוז אירוע –קצין אג"ם המוסמך וקצין את"ן המוסמך  .8

 שהופרך או שהיה בו חשד לעבירה סמכות לגנוז אירוע שאין בו חשד לעבירה .א

המוסמך וקצין את"ן המוסמך, כל אחד מהם בעניין אירועים שבתחום אחריותו, קצין אג"ם 

, או שהיה בו בתחילה חשד לעבירה אך לאחר בדיקה לגנוז אירוע שאין בו חשד לעבירה םרשאי

 .סברו כי עובדות האירוע אינן מגלות חשד לעבירה

 העדר סמכות לגנוז אירועים  .ב

שיש בו חשד לעבירה  א יהיו מוסמכים לגנוז אירועקצין אג"ם המוסמך וקצין את"ן המוסמך ל

  פלילית.

 פעולות –החלטת גניזה  .ג

המוסמך או קצין את"ן המוסמך, לפי העניין, על גניזת אירוע על פי סמכותו החליט קצין אג"ם 

יפרט בכתב במערכת המחשב המיועדת לכך את עילת הגניזה ואת הנימוקים  – בסעיף אכאמור 

 לגניזה.   

 

 פתיחה בחקירה  .9

חייבת משטרת ישראל לפתוח בחקירה משנודע לה על ביצוע עבירה, כאמור בסעיף על פי החוק  .א

 אודות חשד לעבירה מחייב התייחסות. שוטר. לאור זאת, כל מידע המגיע לא2

 : )רשימה לא סגורה( מידע על עבירה יכול שיגיע למשטרה באחת או יותר מן הדרכים האלה .ב

 שלא במתקן משטרתי; שוטראל  מפי מתלונן הפונה (1

 מפי מתלונן המופיע ביחידת משטרה ומבקש להגיש תלונה רשמית; (2

 באמצעות פנייה בכתב ליחידת משטרה; (3

 באמצעות שיחת טלפון ליחידת משטרה; (4

 באמצעים מקוונים שהמשטרה מאפשרת להגשת תלונה; (5

 ניטור מידע במרשתת או בכל פעילות יזומה אחרת של המשטרה; (6

 מודיעיניים שונים;באמצעים  (7

 דרך אמצעי התקשורת השונים; (8

תטופל במשטרה באותו אופן שבו מטופלת תלונה שהוגשה  ,תלונה שהוגשה בצורה מקוונת .ג

 בתחנה אך בשינויים המחויבים.

 

 

 במידע הנוגע לביצוע עבירה פליליתשוטר טיפול  .10

 :שהגיע אליו מידע בחשד לעבירה פלילית יפעל כמפורט להלןשוטר  .א
 

פעולות ראשוניות נדרשות על מנת למנוע המשך עבירה, סכנה לחיי אדם או פעולות יבצע  (1

 הנדרשות על מנת לאסוף ראיות שאיסופן המידי מתחייב.
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די לקצין ייעביר דיווח מי ,ידיתיככל שמדובר בחשד לאירוע המחייב פעולה משטרתית מ (2

 הממונה עליו או למפקד ביחידה הטריטוריאלית בה בוצעה העבירה.

באחת הדרכים המנויות  ייתה הפנייה כאשר השוטר נמצא מחוץ לתחנת המשטרה, או ה (3

, ולא חייבה טיפול משטרתי מידי 2ב'  9ב' ולמעט האפשרות המופיעה בסעיף  9בסעיף 

או שבנסיבות העניין סבר השוטר כי לא ניתן לקבל החלטה בדבר כאמור בסעיפים לעיל, 

למוקד המשטרה או לתחנת המשטרה הקרובה יפנה השוטר את הפונה פתיחה בחקירה, 

  , לפי העניין.או להגשת תלונה מקוונת להגשת תלונה רשמית

ביצע השוטר פעולות בהקשר לפניה, יתעד את הפעולות שביצע בדרך המיועדת לכך  (4

 בהתאם לסוג הפעולה שביצע, ויעביר את התיעוד לתחנת המשטרה בתחומה בוצע האירוע.

רשמית בתחנת משטרה, יבצע החוקר, בנוסף לאמור בסעיף לעיל,  ביקש אדם להגיש תלונה  .ב

 :את הפעולות האלה

ידאג לתיעוד התלונה באמצעות מערכת החקירות הממוחשבת במקום המתאים לכך,  (1

ובהתאם להנחיות לגבי הזנת התלונה למערכת. בהעדר מערכת מחשוב ימלא החוקר טופס 

 רטים שנמסרו לו. ידני ויזין בו את כל הפ  3007-גביית עדות ט

ישאל את המתלונן כל שאלה הדרושה להבהרת האירוע נושא התלונה, וירשום את תשובת  (2

 המתלונן עליה.

יקבל מהמתלונן פרטים לגבי ראיות הנוגעות לאירוע וכיצד ניתן לאוספן, לרבות פרטי  (3

 מעורבים או כל פרט אחר היכול לתרום לביסוס הראיות בתיק החקירה.

כל מסמך או חפץ שיש בהם לשמש ראיה לנטען בתלונה ויתעד את קבלת יקבל מהמתלונן  (4

המסמך או החפץ בתיק החקירה. על תפיסת חפצים כאמור יחולו הוראות פקודת 

 "תפיסת חפצים הקשורים לעבירה והטיפול בהם". 14.01.45המטא"ר 

"זכויות  04.07.02וכן בהתאם לפקודת מטא"ר יפעל על פי נוהלי אח"ם לעניין נפגעי עבירה  (5

 תפקידי המשטרה". -נפגעי עבירה 

באם מדובר בתלונה על עבירת מין, עבירות אלמ"ב, עבירות שבוצעו נגד קטינים, או  (6

 על פי נוהלי אח"ם הרלוונטיים.עבירות שבהם נחקר אדם עם מוגבלות, יש לפעול  

שיש ביכולתו ככל שמצא השוטר שקיבל את התלונה, כי ישנו אדם נוסף בתחנת המשטרה,  (7

גם את עדותו של האדם הנוסף הנמצא  בנפרד כדי לתרום לראיות להוכחת העבירה, יגבה

 בתחנה, בנוסף לעדות המתלונן.

די כגון דיווח לגופים נוספים ולרשויות ייבצע פעולות המתחייבות מסוג העבירה באופן מי (8

 רלוונטיות, עדכון גורמי מקצוע ועוד. 

אחר לנקוט כל פעולה הדרושה להבטחת יעילות החקירה  ינקוט בעצמו או יורה לשוטר (9

 ולמניעת הפגיעה בראיות אפשריות.

ירשום  ביומן החקירה את המלצתו לגבי הטיפול בתיק או העברתו ליחידה אחרת, וכן  (10

יכול ויוסיף פרטים שיעזרו לקבל החלטה לעניין הטיפול בתלונה. הפרטים יירשמו ביומן 

 תרשומת פנימית.החקירה ולא יהוו ראיה אלא 

ככל שהן נדרשות, בהקשר לפנייה או לתלונה, יעביר אותה  ,סיים החוקר את הפעולות לעיל .ג

 בצרוף כל החומר לקצין הממונה עליו בחקירות או לקצין התורן, לפי העניין. 

ב לעיל או שלא ניתנו לגביה הנחיות פרטניות 9פנייה שהתקבלה בדרך שאינה רשומה בסעיף  .ד

 לקצין הממונה על החוקר לרבות כל החומר הקשור אליה בהקדם האפשרי.  לטיפול, תועבר
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 קבלת מידע על אירוע פלילי מגורם משטרתי .11

ביקש איש משטרה להעביר מידע כאזרח שלא בתפקיד, ינהג בו החוקר כאילו היה פונה לפי  .א

 ב לעיל.10סעיף 

גורם משטרתי המבקש אגב תפקידו, להעביר לגורמי החקירה חומר הנוגע לעבירה פלילית, יעביר  .ב

את החומר לקצין החקירות הממונה על החקירות בתחנה, וזאת על פי הנהלים הקבועים לגבי 

 דרך העברת החומר.  

 

 בוחנים המוסמך באירוע, בתלונה ובמידע אחר על עבירההטיפול קצין  .12

תעבורה, תלונה או מידע  המוסמך, לפי העניין, שהועבר אליו חומר בעניין אירועבוחנים הקצין  .א

שעות מעת קבלתו, ויחליט על אחת  24יבחן  את החומר ככל האפשר בתוך  –אחר על עבירה 

 מאלה, לפי העניין:

החזרת חומר בעניין אירוע לקצין אג"ם המוסמך או לקצין את"ן המוסמך, לפי העניין,  (1

הסיור, בצירוף פירוט בכתב של ההשלמה הנדרשת והנימוקים לצורך  להשלמת טיפול

 בהשלמה.

קצין הבוחנים המוסמך ימנה בוחן להיות האחראי  –בעניין עבירה פלילית שבטיפול את"ן  (2

 על החקירה ויעביר אליו את כל החומר בעניין האירוע, התלונה או המידע הנדרש לחקירה. 

 עיון הפרקליטות או התביעות. העברת האירוע, התלונה או המידע ל (3

 החקירות קצין  במשטרה כמוהעברת החומר בעניין אירוע, תלונה או מידע, לגורם  אחר  (4

 הגורם המתאים יותר לטפל בעניין. –המוסמך, או לרשות אחרת לפי העניין 

 העברת החומר בעניין אירוע, תלונה או מידע, לטיפול יחידת שיטור קהילתי. (5

 משטרה אחרת האמורה לטפל בו.  יחידתבעניין אירוע, תלונה או מידע, להעברת החומר  (6

 בוחנים המוסמך, לפי העניין, את אלה:הלאחר שהחליט כאמור בסעיף א, יעשה קצין  .ב

 יכתוב את החלטתו במערכת המחשב המיועדת לכך. (1

 יעביר את החומר בעניין האירוע אל בעל התפקיד האמור לטפל בו.  (2

בוחנים המוסמך, לפי העניין, מידע בעניין האירוע, התלונה הין, יעביר קצין בכפוף להוראות כל ד .ג

 או המידע, לכל גורם משטרתי אשר המידע עשוי להיות דרוש לו לצורך מילוי תפקידו.

 

 אירוע פלילי, תלונה או מידע אחר על עבירההסמכות לגנוז  –קצין בוחנים המוסמך  .13

 מן העילה "אין עבירה" -על עבירה  סמכות לגנוז אירוע, תלונה או מידע אחר .א

בוחנים המוסמך, לפי העניין, רשאי לגנוז אירוע, תלונה או מידע אחר על עבירה, אם הקצין  

 סבר כי עובדותיו אינן מגלות חשד לעבירה. 

 סמכות לגנוז אירוע, תלונה או מידע אחר על עבירה, שיש בהם חשד לעבירה .ב

בוחנים המוסמך, לפי העניין, רשאי לגנוז אירוע, תלונה או מידע אחר על עבירה, שיש הקצין 

בהם חשד לעבירה מסוג חטא או עוון, אם הם אינם בסמכות גניזה של הפרקליטות והוא סבר 

  כי התקיימה בהם אחת מן העילות האלה: 
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 רשות אחרת מוסמכת על פי דין לחקור אותם.  (1

  .מתאימות לפתיחה בחקירהנסיבות העניין אינן  (2

המפורטות את קביעתו כאמור יבסס הקצין על מכלול נסיבות העניין, ובהן הנסיבות 

 ( בהגדרות.8.ט)1בסעיף 

 רישום והמשך טיפול  –החלטה על גניזה  .ג

בוחנים המוסמך, לפי העניין, על גניזת אירוע, תלונה או מידע אחר על עבירה, על הקצין החליט 

 יעשה את אלה: – ב-בסעיפים א פי סמכותו כאמור

 יפרט בכתב במערכת המחשב המיועדת לכך את עילת הגניזה ואת הנימוקים לגניזה;    (1

יעביר  –אם הייתה עילת הגניזה כי רשות אחרת מוסמכת על פי דין לחקור באותה עבירה  (2

אל אותה רשות את החלטתו ונימוקיה, ויצרף אליהם העתק של דוחות הפעולה וכל ראיה 

  אחרת שנאספה בקשר לאירוע.

 יעביר את תיק החקירה למשרד הרישום. (3

 

 תפקידי קצין חקירות .14

קצין חקירות יסווג חומרי חקירה המתקבלים ביחידה, יחלקם לצוותי החקירות השונים, ייתן  .א

 הנחיות מקצועיות, ויפקח על הטיפול החקירתי בתיקים עד לסיומם.  

להעביר את התיק לרשויות התביעה לשם הגשת כתב קצין חקירות מוסמך להחליט אם יש  .ב

 אישום או סגירה.

מוסמך, רשאי בנוסף לסמכויות קצין חקירות, לסגור תיק חקירה או להורות שלא חקירות  קצין  .ג

 נספח המצ"ב.ללחסד"פ ו  59לחקור בהתאם לסעיף 

  - סיווג תיק החקירה והחלטה על המשך טיפול .ד

        שעות מעת קבלתו,  24קצין החקירות יבחן  את החומר שהועבר אליו, ככל האפשר בתוך 

 אחת מאלה, לפי העניין: ויחליט על

ככל שמדובר בדוח פעולה או בחומר שהועבר מיחידת הסיור או ממשרד התנועה, ניתן  (1

לפי העניין,  להחזיר את החומר בעניין אירוע לקצין אג"ם המוסמך או לקצין את"ן המוסמך,

 להשלמת טיפול, בצירוף פירוט בכתב של ההשלמה הנדרשת והנימוקים לצורך בהשלמה.

 העברה ליחידה אחרת  (2

קצין חקירות אשר מצא כי יש להעביר את הטיפול באירוע ליחידה אחרת, יפעל  (א

 בהתאם לנוהל אח"ם בנושא.

ובהתאם להנחיות, די, יקצין החקירות ידאג במקרים חריגים המצריכים טיפול מי (ב

לעדכן טלפונית ובהקדם האפשרי, את קצין החקירות ביחידה אליה יועבר הטיפול 

 בתיק.

 החלטה שלא לחקור   (3

מוסמך, רשאי להחליט שלא לחקור אירוע פלילי שיש בו חשד לביצוע חקירות קצין  (א

 עבירה שאינה פשע, אם סבר כי התקיימו נסיבות אלו: 

במידה ונסיבות מצביעות על  -לחקור את האירוע רשות אחרת מוסמכת על פי דין  (1)

התיק  את אירוע שאין למשטרה סמכות לחקור אותו )כגון חקירת שוטר( יש להעביר
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התיק במשטרה בעילה: "רשות אחרת מוסמכת את לרשות המוסמכת לחקור, לסגור 

 ולנמק מדוע אין למשטרה סמכות חקירה בתיק זה.  ,לחקור"

ככל שהקצין מצא כי יש יתרון   –רשות אחרת שיש לה סמכויות חקירה מקבילות  (2)

המוסמכת לחקור על פין דין, יעביר את החקירה מקבילה שהתיק יעבור לרשות 

. במקרה זה ייסגר התיק במשטרה ויוודא שהחומר אכן הגיע ליעדו לרשות האחרת

על ך מתאים לחקירה בעילת: "רשות אחרת מוסמכת לחקור",  תוך הפניה  עם מסמ

 הרשות המקבילה. ידי

במקרה זה ינמק הקצין  –נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה  (3)

. יודגש כי במקרים בהם מדובר בעבירות עוון שבסמכות הפרקליטות כפי את החלטתו

בשאר עבירות העוון שמופיע בהגדרות, סמכות הגניזה היא של הפרקליטות בלבד. 

דרגת פקד ומעלה לסגור את התיק ככל שהחליט בת הפרקליטות, רשאי קצין שבסמכו

סגרנה על י.ז. לעיל שת1שלא לפתוח בחקירה ובכפוף לרשימת העבירה המנויה בסעיף 

 ידי הפרקליטות.

 יש לנמק את ההחלטה ואת סיבותיה. –אין חשד לביצוע עבירה פלילית  (4)

 עבירות מין או אלימות כלפי בן זוג (ב

לא תהווה  ,המתלונן שלא לחקור עבירת מין או אלימות שביצע כלפיו בן זוגובקשת  (1)

שנסיבות העניין בכללותן אינן , לחסד"פ 59כשלעצמה סיבה יחידה להחלטה לפי סעיף 

 מתאימות לפתיחה בחקירה.

ביקש המתלונן שלא לחקור עבירת מין או אלימות שביצע כלפיו בן זוגו, והבקשה  (2)

 59ות להחלטה שלא לחקור, יחולו על אף האמור בסעיף מהווה סיבה מבין הסיב

לחסד"פ ההוראות האלה: ההחלטה שלא לחקור תהיה באישור קצין משטרה המכהן 

 א )ג( לחסד"פ. 59כקצין אגף חקירות מרחבי וכן בתנאים המפורטים בסעיף 

 רישום והמשך טיפול (ג

יעשה את המוסמך שלא להמשיך לחקור על פי סמכותו כאמור,  חקירותקצין ההחליט 

 אלה:

 ונימוקיה.יפרט בכתב במערכת המחשב המיועדת לכך את עילת הסגירה   (1)

 –לחקור באותה עבירה  אם הייתה עילת הסגירה כי רשות אחרת מוסמכת על פי דין  (2)

הפעולה תועבר אל אותה הרשות החלטתו ונימוקיה, ויצורפו אליהם העתק של דוחות 

 וכל ראיה אחרת שנאספה בקשר לאירוע.

 ניהול החקירה   (4

, לחוקר או לצוות החליט קצין החקירות  על פתיחה בחקירה, יעביר את הטיפול בתיק (א

 החקירה, ייתן הנחיות מקצועיות ויפקח על הטיפול החקירתי בתיק. 

איות קצין החקירות יוודא כי מבוצעות כל הפעולות הרלוונטיות על מנת לאסוף ר (ב

לקיומה של העבירה ולזהות המבצע. קצין החקירות ייתן דגש לפעולות מתחייבות 

ויוודא כי הפעולות מתבצעות וכי הראיות נאספות באופן  ,מאופי התיק ונסיבותיו

 מסודר בתיק החקירה וזאת בהתאם לחוק, לפקודות, ההנחיות והנהלים הרלוונטיים.

הטיפול בתיק בהתאם להנחיות על פי סוג קצין החקירות יבצע בקרה עיתית על  (ג

העבירה. ככל שתיק החקירה עניינו סוג עבירה שאין לגביה הנחיה בנושא בקרות, יבצע 

  קצין החקירות בקרה לכל הפחות פעם בחודש.
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סיים החוקר את החקירה,  קצין החקירות יבחן את הראיות בתיק החקירה, וככל   (ד

את חוקר המטפל בתיק להשלים את שמצא כי נדרשות השלמות חקירה, ינחה 

 החקירה.

 סיום החקירה  (5

קצין החקירות יבחן את הראיות בתיק החקירה, וככל שמצא כי נדרשות השלמות  (א

 חקירה, ינחה את החוקר המטפל להשלים את החקירה. 

יוודא ,  הסתיימה החקירה, וסבר קצין החקירות כי יש ראיות להעמדה לדין של חשוד (ב

הנדרשים לצורך העברת התיק לגורם התביעה, ובכללם סיכום המצאות כל המסמכים 

  בנוהלי אח"ם.ייקבע תיק חקירה והחתימות הנדרשות, וכן המסמכים הנוספים כפי ש

קצין החקירות יבחן אם התיק מתאים להעברה ליחידה להסדר מותנה כקבוע בתיקון  (ג

 לחסד"פ ובהתאם להנחיית היועמ"ש לממשלה הרלוונטית.  66

כי מוצו פעולות החקירה אך התיק אינו מתאים להעברה לתביעה  החקירות מצא קצין (ד

לצורך העמדה לדין, יפעל לסגירת התיק בהתאם לסמכויותיו על פי המפורט  בחוק, 

וכן ישלח הודעה למתלונן ולחשוד על סגירת התיק  ,ובנספח שבפקודת מטא"ר זו

ו אלימות(בהתאם להוראות ללא ציון עילת סגירת התיק )למעט בעבירת מין א - לחשוד

 לחסד"פ:  63-ב ו62סעיפים 

ככל שמצא כי לא קיים חשד לביצועה של עבירה פלילית  –אין עבירה פלילית  (1)

  כלשהי, ישנה את סיווג התיק ויסגור אותו ככללי.

ככל שמצא כי קיים חשוד לביצוע עבירה פלילית, אך חלה תקופת  –התיישנות  (2)

 ההתיישנות הקבועה בחוק, יסגור את התיק בעילה של "התיישנות העבירה". 

מצא הקצין כי ישנה תשתית ראייתית לקיומה של עבירה פלילית,   –עבריין לא נודע  (3)

בהתחשב בכלל הנסיבות,  אך אין חשוד בביצוע העבירה, ולא ניתן בחקירה סבירה,

עבריין לא נודע )על"ן( בהתאם  ה שלעילבאת התיק סווג להגיע לזהות של חשוד, י

  נספח וינמק את החלטתו.לסמכותו לפי האמור ב

מצא הקצין כי הראיות מקימות חשד לביצוע עבירה פלילית, אך  –מות החשוד  (4)

החשוד". יודגש כי החשוד בתיק נפטר, יסגור את התיק נגד החשוד בעילת: "מות 

כאשר יש בתיק מספר חשודים ורק אחד נפטר, אין לסגור את התיק אלא רק ביחס 

 ויש להמשיך ולטפל בתיק ביחס לשאר החשודים. ,לחשוד שנפטר

 על ידי מצא הקצין כי ישנן ראיות לביצוע עבירה פלילית –החשוד אינו בר עונשין  (5)

יסגור את התיק בעילה ( 6ט)1עיף כמוגדר בסהחשוד, אולם החשוד אינו בר עונשין 

  "החשוד אינו בר עונשין".

מצא הקצין כי יש תשתית ראייתית לקיומה של עבירה  –אשמה פלילית  העדר (6)

 פלילית אך הראיות הקושרות את החשוד בתיק נמצאות ברף הראיות הנמוך

אשמה פלילית",  העדריסגור את החשוד במערכת בעילה של " (2ט)1כמוגדר בסעיף 

את התיק בעילת "עבריין לא נודע", אלא אם ניתן לבצע פעולות חקירה יסווג ו

ככל שהעבירה בתיק איננה בסמכות סגירה נוספות שיכולות להביא לחשוד אחר.  

של הקצין בהתאם לנספח, יעביר את התיק לסגירה לגורם המוסמך, וימליץ לגבי 

יית פרקליט המדינה עילת הסגירה לחשוד ועילת סגירת התיק, זאת בהתאם להנח

 הרלוונטית.
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מצא הקצין כי הראיות בתיק אינן מספיקות להגשת כתב אישום,   –חוסר ראיות  (7)

( 3ט)1כמוגדר בסעיף  אך מבוססות ברמה הנדרשת לסגירת התיק מחוסר ראיות

 בנספח. יסגור את התיק בעילה של "חוסר ראיות" בהתאם לסמכותו

מצא קצין החקירות  –חקירה/העמדה לדין נסיבות העניין אינן מתאימות לפתיחה ב (8)

כי יש ראיות בתיק המספיקות להגשת כתב אישום, אולם סבר כי נסיבות העניין 

יסגור את התיק  (8ט)1כמוגדר בסעיף  אינן מתאימות לפתיחה בחקירה/העמדה לדין

 . בנספחבעילה זו בהתאם לסמכותו 

 דין לחקור בעבירה. כשרשות אחרת מוסמכת על פי –רשות אחרת מוסמכת לחקור  (9)

ככל שהקצין נעדר סמכות סגירה, יעביר את התיק לסגירה לגורם המוסמך כמופיע  (ה

  בנספח.

סגירתו.   בכל מקרה בו החליט קצין החקירות על סגירת תיק חקירה עליו לנמק את (ו

בתיקים שבסמכות   בתיקים העוברים לגורם אחר לסגירה, יצרף הקצין סיכום תיק.

, רצוי בטופס סיכום תיק  יש לנמק בצורה מפורטת את הסגירה,סגירה של הקצין, 

  התיק יועבר בהתאם להוראות החוק וההנחיות.

העברת   מוסמך יחליט על חקירות קצין –העברת הטיפול ליחידת שיטור קהילתי  (ז

רק במקרים בהם  החומר בעניין אירוע, תלונה או מידע, לטיפול יחידת שיטור קהילתי

או כי  ,בעבירה בסמכותו או כי החליט לסגור את התיק ,פלילית קבע כי אין עבירה

  בחומר. נדרשת בדיקה נוספת טרם החלטה על המשך הטיפול

 

 הוראות מיוחדות לעניין קטין .15

יחולו על חקירתו ההוראות המיוחדות הקבועות  –אם מתלונן, עד או חשוד הוא קטין 

 "חקירת קטין". 14.01.05בפקודת המטא"ר 

 

 מטא"ר קבע ופקודת הפקודת ביטול  .16

 הטיפול בהם, רישומם והבאתם לדין" שפורסמה –"חטאים   12.01.01פקודת הקבע  א.  

 בטלה.   – 54/65בהודעת מטא"ר      

 בטלה. –1.8.1994"הטיפול בתלונה ובתיק חקירה" שפורסמה ב  14.01.01פקודת המטא"ר   ב.            

     

 גניזהסגירה וסמכויות  טבלת  –נספח    .17
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 טבלת סמכויות סגירה וגניזה

                                                                           

 עילות הסגירה והגניזה בחלוקה לפי מדרוג העבירה בתחנה מרחב מחוז יחידות ארציות

רז"ר  
חקירות 
ביחידה 
 ארצית

רמ"פ 
ביחידה 
 ארצית

ק' אח"ם 
מחוזי, 
 רענ"ח

סרענ"ח 
קצין 

חקירות 
מקצועי 

רק בתחום 
 אחריותו

מ' יחידת 
הונאה 
 מחוזית

רמ"פ 
 בימ"ר

ק' אח"ם 
 מרחבי

 

קצין חקירות  רל"ח
בתחנה )פקד 
ומעלה אשר 
 הוסמך לכך(

נסיבות העניין אינן                   
 מצדיקות פתיחה בחקירה

סגירה טרם חקירה 
בכל העבירות למעט 

פשע ועבירות מין 
ואלימות בין בני זוג 
)בטרם בוצעה פעולת 

משמעותית( חקירה 
59סע'   

 אין עבירה פלילית                  

רשות אחרת מוסמכת                   
 לחקור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נסיבות העניין אינן        
מצדיקות פתיחה בחקירה 

חוסר עניין  -)חע"צ
 לציבור(

סגירה טרם חקירה 
בעבירות מין ואלימות 

עבירות שבוצעו בין 
בני זוג והמתלונן 

מבקש שלא לחקור 
בוצעה פעולת )בטרם 

חקירה משמעותית( 
א59+ 59סע'   
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כתב מינוי 
בסיסי 

 ברמת תחנה

עבירות כתב מינוי בכירים ק' אח"מ מרחבי חריג לעניין 
 א59לפי ס' 

 15כתב מינוי בכירים + פשע מעל 
 שנה

 

 

   בתחנה מרחב מחוז יחידות ארציות
רז"ר 

חקירות 
ביחידה 
 ארצית

רמ"פ 
ביחידה 
 ארצית

ק' אח"ם 
מחוזי, 
 רענ"ח

סרענ"ח 
קצין 

חקירות 
מקצועי 

רק 
בתחום 
 אחריותו

מ' יחידת 
הונאה 
 מחוזית

רמ"פ 
 בימ"ר

ק' אח"ם 
 מרחבי

 

קצין חקירות  רל"ח
)פקד בתחנה 

ומעלה אשר 
 הוסמך לכך(

  

חוסר ראיות/חוסר                 
אשמה/נסיבות העניין 
אינן מתאימות להליך 

פלילי. 
קטינות/התיישנות/עבריין 

 לא נודע/מות החשוד

עבירות חטא ועוון 
למעט עבירות 

המנויות בחלק א', 
תוספת ראשונה א' 

 לחוק

 10עבירות פשע עד  עבריין לא נודע                
לרבות עבירות שנים 

המנויות בחלק א', 
תוספת ראשונה א' 

 לחוק
 15עד  10עבירות פשע  עבריין לא נודע               

 שנים
 15עבירות פשע מעל ל  עבריין לא נודע       

שנה למעט עבירות 
המתה בהן אין סגירה 

 על"ן


