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 להלן המקצועיים. הגורמים להתייחסות והועברה בלשכתנו התקבלה שבנדון בקשתך .1

:לבקשתך צה״ל התייחסות

.”פלילי עבר בעלי ״מלש״בים 09-07 מג א”אכ מתקני קבע הוראת כנספח, זו, למכתבנו מצורפת .2
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) המיועד הנוער בקרב 1 ׳ .lot,?׳ כורם הקליל׳ ר,חןק על עבירזם שוגגי מיעוט קי׳ח 0*

וצו׳ □ הא מקרה בכי לטקנל1 פלילי עבר בעלי נזלש־בים יאתר עלים שומם בצב*, הכו׳דות ,רלטור יאגה םתוך 2

הביטחון שירווו JomQ לפוטדח שיעוי ",i? ?די עד גרזל הסיכון KM ש או סדיר לשירוז! 00לג׳י׳

ג 0הג׳ו במערכו! ם וסמכי הנו ביד■ עזר גלי תשמש זו הוראה ג. :dm ג

v טי להיול״ט א. ir .לצר־י׳ל

נ׳צת׳יל. נזמלש״ב את לפגווד 1130 או י.ג׳א£ הנמל ראש ג&נ׳ להמליץ ב.
20 סעיף להוראות בהתאם נגדו. 0■ לוי מ ה הפליל״ס ההליכים גהר עד מלשייב של 0ג׳ו עיריג על להמליכו .1

ן,1שירוודביטח לחוק

A הכללים כקבענ לצה״ל. גכלי, 0* ■טיס, מהש מ■ והחלטה בדיקתם העבריינ׳ט, לאיתור הש־סח קביעוד לצורן 

הבאי■□

א א, ה>£לילי. עגרן ייבדק בטרם לצה״ל מלשי׳ב יגוים י

 וזבלת nmnLfn העונשים וב■0ו מרוק1ח העבירות, דירו? על 00המתב הסליל׳ העבר לשקלול נזפתח נקבע ב.

הגיוס. מנהל ת1קיד5מ 01 ר*׳ נגנהל1ר«ע t על לעת מעם תיקבע הכו&תם

w א׳ או 0ג*ו לגבי סגנו או הגיוס מנהל ראש החלטה המהי׳ב הניקוד לגב■ חמך נקודת נקבעה ג j .ילוז״י

אחרת, נאגנר כן אם אלא לנשים, רע1 לגברים הן ת01מת״י זו הוראה .5
זו. לה^־אה K ח6בנס נופורטיס לי ל׳ הס השקלול 1 הנ׳קח־ שיטת לקביעות העקדומת .6

ח על ■רע b קבלה שו פי׳ל■ וי
להלך המפורט ס׳ על ונמבבע תסל׳לי המרשם jn המידע קבלת .7

{,OS-'iS נו״ג בהקמ״א יחיין)כמפורט צ! אוכלוסיות - בשנה ם פעמי׳ א.

הגיוס מגהל בפקודות ייקבע ש כפי מספ״ם, ׳&o1000l Of ג צו מהזיקי י בשנה עמים פ ארבע ב.

S■ הבאים: במקרים מלעל־ב של פלילי רישום על ף0ני ־רע3 ישראל ממשטרת תבקש האזורים הגינס לשנת

 ולא נשיט, לע■ ומעלה נקנדות -901 גברים לגב■ - ומעלה נקודות 201 הנזנלש״ב של הפלילי השקליל ה־ה א

1w על הוזלטרי לפני או המלש״ב של 101-3 מועד לפני החודשים בשלוישת עדכני דוח המקבל »  ik io n של 

המיש׳ב.

המלש״ב. שביצע נ1פו0לז1 חדעי!ת עבירעז על שהוא, בק!ר מכל נודע. האזורית 0הג׳! ללשכת ב.

 קליל׳ רישום בקבלו! צורך יראו האחרית ט1הגי לשכם מפקד 1א סגנו הגיוס. מנהל שראש אחר מקרה בכל נ

עדכני.
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0ו:גיו !!כיעת
כלהין: ינהגו ו־רות גל, בנלל{ )ועד 300 עד פללי שקלזל בעל■ גברים נמלש׳יב׳ם 9

 קדIWO IN |97 רית1האז הבוס לשנו! מפקד טל להחלטתו חיקם ׳ועבר ״ ונ1־1נק[ 143 עד טצברו מלש״בים א.

B סגט או האזורית הגיוס לשכת 'svi הנזלש״ב טי גיוסו על לתורות in שיה. עד טל לתקופת גיוס! עיכוב על

ISO n מלעליבים ב, lW f“ 1 עד&S לטכת ׳י נקודטז OVJW ׳ סב! ולאתר בחן,11 קצי[ דוו! תזמין הא^ו׳יודJilt חרויק 

ש. א! האזורית הגיוס לטכת מפקד להחלטת  IH האזוז־-ו! הגיוס לטכת מפקד ■mhti לעיל. ר.«מור אף על ס

!.ran ק*'ן ד™ קבלת ללא גם מלט־־ב טל גיוס! עיכוב או בנסו בדבר להתלט לכן. הסיבות ביון תוך גנו,0

ד־ןי1לצ mo \k 11־ה««ר הגיוס לטגת פקד ו! יד■ עי ■רוא׳יגו - נקנדות 300 עד 20□ שצבח כנלש״ביט ג

לעיל. ב נוטבה בסעיף נטר לא בנוסף סאת בענדגט, ההחלסה קבלת לפני תתרטמזת,

כלבלו ינהג! נקודות 100 עד פלילי שקלזל בעלות במלט״גיוון -10

האזורית. הגיוס בלשכת לראיון )flif ת לש״בית הל! א.

 על ■!רה אטר □גנו. או האזורית הגיוס לשבת מהקר טל להחלטתו ראיון □יכום עם תיקה יועבר הראיון, לאחר ב.

שנה. עד טל 7פו1ק7לו ת0גיו עינ!כ על או גיוסה

ס לגב״ — ומעלת כקודות -301 ל מלט״ב ה טל הפלילי הטקלול הגיע .11 נשים. לגבי - ונועלה נקודות -101יל גביי

כלר.לן: האזורית הגיוס לשבת מ&קד ■פעל

הדזזיזן טל כתב 015׳ ס ויערוך המלעו*כ את ע ■ראי □גנו א! תיהאזו!ר הגיוס לטנת תפקד א.

פ׳סורו. או חנויט״ב גיוס לגבי הגיוס נונהל ראש בפני מליזך1 האזורית הגיוס לטכי! ננפקד ב.

 טל האיטי תיל!( את האזורית הגיוס לעיכת מפקד יעביר לעיל, ו-ב א השנה בטעי&׳ האמור ביצוע לאחר ב.

תקב׳ן הראיון סילזמ בצירוף המלט״ב,  טל גיוסו על יורה אטד סגס, או הגיוס נונהל ראט להחלטת מבחן, ויו

הביזזחון. טירות מהובת פ׳טורז in ג־נסו ע־בוג פלילי. עבר בעל נולש״ב

מסייד: בייזחו[ טירות ובת וו נ! הנולש״כ את לפטור מקום יש האזורית הגיוס לטלה הפקד דעת לפי אטר במקרים .12

את עביר1 לט־מי לגני נקוהת, 100 י15 ופתות גברים, לגבי , 300 נ̂ו פתוזנ הפלילי טקלזל! אם גם פלילי, עבר
סגנן. או הגיוס □נהל ראט להחללות הג־׳לש־ב &y ו׳איע 0!5י0ו המלצתו בצירוף תיקו

הביקזד יאשר נזג״ד(, ת־? ■ דינז)להלן ונגזר הוכרע ־ם51נ אטה אישום לתג מלערב טל ריפל׳לי הריטום כולל אם .13

כלהלן: המלש־ב יטופל לעבירה. יל!יעיר. נקודות 100 הפלילי בשקלול בגינו

%ן דנה הזמין האזורית הגיוס לטכת א. האזורית הגיוס לשכת למפקד התיק ■ובא מכן ולאחר ניובוזן, י

על ימי־ץ או הדין, גזר מועד עד גיוסו ב1ע׳כ על ויחליט הנולשי־ג את ■ראיק האזורית הגיוס לטכת מפקד נ.

ט להתלטוץ תיקו את ויעביר ורו פיט א סננו. או ריג׳נט ל11נ3 ו
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פלילי עבר בעל מלש״בים ט ה: ט א ר הו ה

ר ג מקו  לגייס טניתן נזהמזעד שנו. בתוך דין הזר ״נונן לא כ■ ה&רקלימות גורמי 0ע א! המשטרה עס שיונכרר ב

ת לחוק 20 סעיף פי על הטותרת תתקמה pm עד או חמלש״ב, את ח f שי f i 0 ר £  המלצת עם התיק קע!

שנו! מ*קד J הגיוס ל fT H Q ת תו ח ה qrjm rי u a  w & a סגנו. או

ם עז,ב מלש״ב טל גיוסו עיכוב נ׳ מובהר, ^ז. שו  ביטווון nrVw לרוק 2D סעיף להוראות ף1בכפ ■ייעשה פלילי וי

הגיזס. מנהל >זק!חת1

ת ר גי ץ!0ה ע ii ממניע 1נ lin 'T N•
 הנוהל פ■ על יטופל הפלילי{, ר-שקלול מ-פוזח בטבלת אידיאולוגי)במפורט ע נ׳ מנו הנובעות עבירות שעבר מלש״ב .15

שלהל(.

מבחן. קצין דוח תומי! האזוריינ הגיוס לשכת א.

מלש״ב. ה ול n יין 'יא ה«זודית 0הגיו ל!¥כת. נופקד ב.

 יישלחו !העתקים !בטלפון, בנזכחב 7 לאמ״ן-מתב״יש-יזר! בנושא המידע את תעכיר האזורית הגיוס לשכת ג.

הגיוס במנהל י&רם ולקוו־ס מג־וט נזננהל לראש

 תיק! העברת לאחר תגנו זזו הגיוס מוהל ראש ידי על ת־נת! המלש־ב של אי-גיוס או 0גי! בדבר ההחלטה ד.

העתיר. ביטחו! והמלצות

ר בעל מלש׳יב של פט!ר ik 0ב׳ו על החלמה לקבלת מבוזים עקרונות פלילי עו
 בהתתשג פלילי, רישומ שצבר גילש־ב של מצח״ל פיטוח 1א לגיוס! באשר מתלטת יקבל המוסמך הפוקד .1£

הגאים ובנתונים בנסיבות

!כל( השכלה ליקוי, וסעיפי רפואי פר!פיל ירירפ' בד"כ, המלש״ב)קב^א. של האישיים נתוניו ל1מכל א.

טע ין ג שעבר הזמן משך ב. ההחלטה. קבלת למועד עד העבירות גי

x מקובלות. !מנסריות תברתיות לנורמות בהתייחס העבירות. של תול.התן רמת

ע המי ריבשקחת לסכנה בהתייחס העבירות שי תומרחן רמת ד. ש ר הו  לחיילים חעבאי השירות במהלך בהן ו

זביו"! אזרחית אוכלוסייה עמו. התשו־תים ולחיילות

עכירה המהווים המעשים התבצעו בה התקופה נמשך ה.

עצנדר. עי החחרת בתופעה או תד-פעמית גמעירה מדוגר תאם !.

ר״רשעה. ללא דין בגזרי או הרשעה עם דין ב!;זוי מרובר 0הא ז.

האזרחי. עתידו על המלע^ב של עיטור! השפעת ח.

בעכר. וחברתיות חינוכיות במסגרות הנזלשיב נעל השתלבות! ם.

האפשר ככל רוזבות יחידתיות למסגרות הצבאי!התאמרי בשירות להצלחת ההסתגרות י.
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סליל׳ עבד תטיבח פםוד
17.

סגנו. או הגיוס הל3ח ראש יד■ על דק יאושר פלילי עכר ו׳נסיבת 1HJ® כאחןר, א,

:המסור: אתנזיגת ל/!בל לבנבקקויס ש״מזגו תהודעאל נופה להלן ב,

א עי הפוקד החלים בה[, שהורשעת עבירות ־בשל למלש׳ביק. (1 שירות םתובח אותך !לפטור יג״>זך י

ח! על מידע לקבל רשאים אשר ציבוריים יגאיים (2  שידות ישראל, משטרת ן:1)כג האזרם של הצבאי טיוו

)'.inuב׳ לשירות לגייקו שלא ךןתל>ז ,תפליל׳ עברו "בשל הרישוי(: משדד ההבחן.

ח1א עי מידע יינתן לא פרטי( או )ציבור■אחר גוף לנל (3 ו הפלילי. עברם מסיבת שפוסרו מלש־בים ו

ת יי ו ה&ל־לי הריהיוח טו
אינה אם (,7D83 )סופם ברר־ן לחומר בחעספר, ימויקו המבחן קצין דעת וונ1וס הפלילי ו□הדיש על המידע .13

המלש״ב. לתיק כמיוחד 11 מעטפה כני1£ח קיימח,

פלילי. מ דישו באיוד־קציות שסוכם למה מעבי הליל■ 0fl!m קייס שלמלש׳ב לכך עיון כל החיק על לסנזן אין .1$

אישור. ללא המלט״ב אח 0לנ״ אין >י ובמדבקה בתותמת ן לצי׳ פתן 7רן־1הצ בסירת

סגורה. הפלילי הרישום tom גה המעטפת בי לוזדא יש לבקו״ם, התיק העברת בטרם .20

1ה&ליל המידע ן1׳0ח
ש ,33.014S בפיגו כמפורני ייעשו זה מידע ושהירת הפלילי הרישום על במידע הטיסול 7\  כללי י- הפלילי ם 'הבר

בו", הטיפול ואופן מהמרשם ע תיו קבלת הרגי נ״דיזח,

הגיוס. מנהל באחריות. ראה1הה
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Q17 :ההוראה onv^n סל•*' עבד □על־

M l* *

n w w j 1 ת1יו1לסw*v *בסלילי וחשעלול י10חג

a a a a
oהמי ישמשו ׳1r >ה0הנ לצוד]* ו j־d ת השאולים  כלהלן: ישראל מעוטרת עול הפל׳ל■ מהראו

n,העב׳ ט ■רו ה ׳p*■*1̂ תשמלול ppp?1 לנן3» א. r אחד כל על לתת שיש והניקוד והעונשים 

jtna
י על למלש״ב שנפתחו תיקים :דינה רוד ל^ ומח>;ה ^״דננ ■?,1p. ב ם גיר אך ■שראל. משטרת ז

 לראותם יש1 המשפט, החל טרם או ן ד בזר• להם ריתנו

 הנאשם כנגד ועןנזד־ם □ תלוי כיניקים

 העונש במהות תלות ללא חייב, תפצא העבריין נשפם שעליהם תיקים :הרשעה נום דיו ומר נ

עליו. שנגזר

 פי על אך פ הנאש •ד■ על נעבח בהם הרשומות חות עבי שה תיקים הרשעה ללא רישות־ם ד

להרשיעו. בלי דינו להזור הווזלנו נוער שוטט *תרות

 ישראל במשטרת הסליל׳ הרישו□ של הממוכנים ברישומים שנבלל ת■ :סליל• רישום בעלי ה,

לפחות(. מהח )אחר הרשעה ללא רישום או הרעועה ע□ רישום או נדג^ד, תיק בעל והוא

 בזמרה המנוהל הפלילי, הדישוס מתוך הננידע על מבוסס זו הוראה לעניין ,הרלוזנג! המידע 2

׳ על ממוכנת הבאים: לנושאים ומתייחס ישראל משטרת ז

ים. הסליל׳ בתיקים במפורס - רות העב׳ סנג■ א.

 מב״ד. ותיק■ תח&ענת - העבירות תםפר 1

j י[ בד חייב נ!תצא ין שהעברי לאחר - טלו שהו ם י נש1ע.

קי* על מביטסות הפלילי השקלול מסתת בטבלת המפורטות העבירות רשימת .3 0הב«י החו

-.1977תט*יז העונשין. חוק א.

- ו$73תשל׳'ג חדש[, [נוסח המטומים הםמיס פקודת ב.

im ניבלת ב המ&ורסות העבירות מסוגי אתד בכל .4 u c ?בהל-לי* ל0בש m* על לעת תעח שתיקבע 

 "החלטת שכתוב במקום ר•90ב! ושקלול מילולי 0&ירו החוק, סעיפי רשומים הגיוס, מנהל ראש יד■

^ החלש״ב, ת־ק יובא הגיוס" מנהל האש ךמגנו או הגיוס נתתל ראש להחלטת גילויה. 1ב ר ע ה ( 

(999& יר,יה שלהם המספרי

כלהלן יזהיה nm נק ה ישוב ח ת שיט . £
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&U :פלילי עבר בעל בים טלש״ ההוראה

עבידות א.

ר&ל־לי. השקלול מפתח בטבלת רב א לוחות לפי סו־י0חר העי!־ את תקבל עבירה כל (1

d לה] אץ אשו־ הפלילי, ברישום עבירות {2 iv b ,י שי המספרי הערך יהיה בטבלה  20 כ:הן *תוב ג

נקורות.

ן תה ניקוד 150% יקבלו 13 גיל בעל העבה״! בהיות QaQw עב־חת (3 בנובלה שבויו עי

עונשים ב.

&לל. השקלול מפתת בטבלת ג לוח ־TOHin■ 90 ר,ערך את יקבל עונש כל (1 ה

ל ברישוט עונשים (2 ל שר פ * 1k] מהם אחד >י של המכופו" העלך ■היה בנובלה, &יוונז להגו 

נקודות. 15

 מאנ<ר )לרוגגגה: רו בנש אחל נל של פר׳0המ הערך ■יקבע ידה, עב אותר, עי פ עונשי סב0מ תונולו (3

מאמר50כ I 052*תנא' על ר0נזא ענ£ בפועל תנאי(. על י!

תי‘ ^ל אהד במשפט בולש"! נידון (4  של הזהה ר.מםפר ליי על זאת לראות )נית! אתד פלילי מתיק !

את? פעט רק העונש תושב זהה(, די! גזר ונאריך ו/או המשפכו בית תיק

תיק גירת0 או זיכוי ג.

f,) ״מנה לא עליו, זוכר שנאשם או משפנו,ה ביה או ישניאל משטרת ידי על גב0שנ תיק 

הניקוד חישוב לצורך

 לבורך ״מר! לא בלילי, ברישום כלולות ה! אם גם !.mu!■ שירות לתוק 43 סעיף ׳55 על עבירות (2

הניקוד, חישוב

אתת( מפ,!ם ■ותר יתבו נ ש יו ז״m? דין גזלי בנפל שקלול ד

 &י על לניקור מעבר ת1ז־1נק 25 להופיף יש הראשון הדין גזר לאגור שתתן די[ גזר לל בגין (1

השלילי. השקלול מפתת טבלה

גזיין׳ ה. ק ע ד קו nj.W? !׳ iT

 בטבלת ו לוח על-ס׳ האת הת״עונות, עלו חלה אם כחשבו[ יובא לא הפליל הרישום (1

ההת״שנוה. תקופת - ההלל׳ השקלול מפתח




