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כללי
.1

בהוראה זו" ,חנינה"  -קיצור תקופת ההתיישנות או מחיקה של הרישום הפלילי ,כמשמעותן בחוק המרשם
הפלילי ,התשמ"א ,1981-בין אם התקבל הרישום הפלילי עקב הרשעה או עקב צו ,החלטה או קביעה של בית
משפט.

.2

צה"ל קולט לשורותיו מיועדים לשירות הביטחון (מלש"בים) בעלי עבר פלילי ומגייסם לשירות חובה .בהתגייס
המלש"ב ,הוא פותח דף חדש בחייו ,ובדרך כלל זהו צעדו הראשון החשוב בחייו כבגיר .ביכולתו של החייל לבחור
לעצמו דרך חיים חדשה ,לתקן את דרכיו ולהוכיח כי עלה על דרך הישר ,וכי יש בתרומתו למדינה כדי לכפר על
מעידותיו טרם גיוסו .צה"ל יכול לסייע לחייל בהגשת הבקשה למחיקת הרישום הפלילי שמתקופת טרם גיוסו על
ידי מתן המלצה לנשיא המדינה ,באמצעות שר המשפטים ,ליתן חנינה לחייל אשר שירת שירות חובה תורם
ומועיל למדינתו.

.3

הוראה זו תחול על כל חייל המשתחרר משירות חובה בצה"ל.

.4

בקשות חיילים ,על פי הוראה זו ,יופנו לוועדה הממליצה על מתן חנינה לבעלי עבר פלילי מתקופת טרום גיוסם
(להלן" :הוועדה") ,אשר תפקידה לדון בבקשות החיילים וליתן המלצה לשר המשפטים ולנשיא המדינה בעניין
החיילים הראויים בעיני צה"ל לחנינה.

.5

הרכב הוועדה:
א.

קצין החינוך הראשי  -יו"ר.

ב.

נציג מקח"ר -רע"ן משו"ש  -חבר.

ג.

נציג מיטב  -רמ"ד תנופ"ה -חבר.

ד.

נציג הפצ"ר  -יועץ משפטי.

ה .אכ"א  -מופ"ת-המרכז לשירות הפרט -רמ"ד חובה  -מזכיר הוועדה.

הגשת בקשה לוועדה
.6

בקשתו של חייל תובא בפני הוועדה ,אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
א.

לחייל רישום במרשם הפלילי בגין עבירות שעבר טרם גיוסו.

ב.

החייל עתיד לסיים שירות חובה בן  18חודשים ,לפחות.

ג.

בקשת החייל הוגשה לא מוקדם משישה חודשים לפני מועד השחרור הידוע לחייל בעת הגשת הבקשה ולא
יאוחר משלושה חודשים לפני מועד השחרור.
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.7

למרות האמור לעיל ,מוסמך יו"ר הוועדה להורות ,כי הוועדה תדון בבקשה שהוגשה במועד מוקדם יותר או
במועד מאוחר יותר ,אם יתברר שהנסיבות מצדיקות זאת ,בין משום שהמבקש עודנו חייל בשירות סדיר ובין
מסיבות מיוחדות אחרות.

.8

הבקשה תוגש באמצעות מפקדו של החייל למזכיר הוועדה על גבי טופס ,שדוגמתו מופיעה
בנספח א להוראה זו .אל טופס הבקשה יוכל החייל לצרף כל מסמך שברצונו להביא בפני הוועדה .המפקד יצרף
לבקשה עותק מאושר של גיליון ההתנהגות של החייל.

.9

עם הגעת הבקשה אל הוועדה ,ישלח המזכיר מכתב אישי למפקד יחידת החייל ,ובו יתבקש המפקד להודיע
לחייל שבקשתו הגיעה לוועדה ותידון בתוך שלושה חודשים.

.10

מזכיר הוועדה ירכז את הבקשות אשר יגיעו לוועדה ,ויפעל כדלקמן:
א.

לכל בקשה יצרף את דף הנתונים לבקשת החנינה ,כמופיע בנספח ב להוראה זו ,לאחר שימלא את חלקים
א-ג שבו.

ב.

לבקשה ולדף הנתונים יצרף תדפיס אישי מעודכן ,דוח רישום פלילי מעודכן ממשטרת ישראל ,גיליון
התנהגות וכן פרוטוקול ,כתבי אישום ופסק הדין ,שבגינם מתבקשת החנינה.

ג.

כל החומר שרוכז על ידי מזכיר הוועדה יועבר על ידו לוועדה.

ד.

מזכיר הוועדה רשאי להזמין את החייל בפני הוועדה ,בהתאם להנחיית נציג פצ"ר ,אף אם טרם דנה הוועדה
בבקשה.

.11

הדיון בבקשת החייל
הוועדה תדון בעניינו של חייל ,במידת האפשר ,כחודשיים לפני שחרורו משירות חובה ,ולא יאוחר משלושה
חודשים מיום הגשת הבקשה.
א.

הוועדה רשאית לדון בעניינו של חייל ,אם מספר חבריה המשתתפים בדיון אינו פחות משלושה ,ואם היו"ר
ונציג הפצ"ר נוכחים.

ב.

נבצר מחבר הוועדה להיות נוכח בדיון ,רשאי היו"ר להורות שבקשת החייל והחומר בעניינה יועברו
להתייחסותו של חבר הוועדה הנעדר ,בטרם תתקבל החלטה סופית בוועדה.

.12

ג.

הופיע החייל בפני חברי הוועדה ,תתקבל החלטתה רק בידי חבריה שבפניהם הופיע החייל.

ד.

החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות .היו הדעות שקולות ,תכריע דעתו של היו"ר.

הוועדה רשאית להזמין את החייל להופיע בפניה.
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.13

ככלל ,יומלץ על חנינה אם עמד החייל בתנאים הבאים:
א.

גיל  -גילו בעת גיוסו היה עד  ,23לכל היותר.

ב.

משך שירותו  -משך השירות בפועל שנקבע לחייל הנדון ,הידוע לוועדה במועד כינוסה ,הנו  18חודשים,
לפחות.

ג.

הרשעות בבית דין צבאי  -לא הורשע בבית דין צבאי.

ד.

הרשעות בבית משפט אזרחי  -לא הורשע בבית משפט אזרחי על עבירות שביצע בתקופת שירותו.

ה.

הרשעות בדין משמעתי  -לא הורשע בדין משמעתי יותר משש פעמים ,מהן לא יותר משלוש לאחר תום
ששת חודשי שירותו הראשונים.

ו.

נפקדות – סך כל ימי הנפקדות שבגינם הורשע בדין משמעתי לא עלה על  14במשך כל תקופת שירותו.

ז.

מחבוש  -לא נדון לתקופות מחבוש שמשכן הכולל יותר מ 35-יום בשתי שנות שירותו הראשונות ,ולא יותר
משבעה ימים בשנת שירותו השלישית.
הרשעה בבית דין צבאי לתעבורה או בבית משפט אזרחי בגין עבירה שבוצעה במהלך השירות ,שעליה לא
הוטל מאסר בפועל העולה על  30יום ,תיחשב כהרשעה בדין משמעתי.

.14

הוועדה רשאית שלא להמליץ על חייל לחנינה אף אם עמד בתנאים דלעיל ,אם ראתה טעמים מיוחדים לכך.

.15

למרות האמור בסעיף  14לעיל ,לא תחליט הוועדה כאמור מבלי שנתנה לחייל הזדמנות להשמיע את דברו
בפניה.

.16

הוועדה רשאית להמליץ על חייל לחנינה אף אם לא עמד בתנאים דלעיל ,אם הסטייה מהכללים אינה גדולה
לדעתה ,ויש טעמים מספיקים למתן ההמלצה ,ובלבד שלא הורשע החייל במשך כל שירותו בבית דין צבאי או
בבית משפט אזרחי בתוך תקופת שירותו.

.17

במסגרת שיקוליה ,תיתן הוועדה את דעתה לנתונים הבאים:
א.

מסלול שירותו של החייל ,לרבות נסיבות גיוסו ,תפקידיו ,משך השירות ,משכי הזמן בתפקיד וכיו"ב.

ב.

חוות דעת מפקדי החייל ,בפרט מפקדים אשר ליוו אותו פרק זמן משמעותי.

ג.

המלצות ותעודות הערכה שניתנו לחייל במהלך שירותו הצבאי על ידי גורמי הצבא ואף על ידי גורמים
אזרחיים (תעודות התנדבות וכו').

ד.

גיליון ההתנהגות של החייל.

ה.

מהות העבירות שבגינן קיים רישום פלילי לחובת החייל ,חומרתן של העבירות ופסק הדין בעניינן.
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 .18א .נציג הפצ"ר ינחה את הוועדה בדבר מהות ההמלצה הנדרשת  -חנינה מלאה ,קיצור תקופת מחיקה או
התיישנות ,בהתאם לנסיבות העניין.
ב .נציג הפצ"ר יסייע בעריכת מסמך המפרט את המלצת הוועדה ונימוקיה.

בקשה לעיון חוזר בהמלצת הוועדה
 .19א .חייל אשר עמד בכל הקריטריונים המפורטים בסעיף  13לעיל רשאי להגיש בקשה מנומקת לעיון חוזר בהמלצת
הוועדה.
ב .הבקשה תוגש למזכיר הוועדה בכתב ,בתוך שבעה ימים מעת שנמסרה לו הודעת מזכיר הוועדה
על המלצת הוועדה.
ג .על הדיון בבקשה יחולו סעיפים  14-11וסעיפים  18-16לעיל.

נוהל העברת החלטות הוועדה
.20

החלטת הוועדה תועבר על ידי מזכיר הוועדה במכתב אישי למפקד יחידת החייל ,אשר יתבקש להביאה לידיעת
החייל ,היה וזה עודו מצוי בשירות סדיר.

.21

היה ומצא מזכיר הוועדה ,כי החייל אינו עומד בקריטריונים המפורטים בסעיף  13סעיפי משנה ג ו-ד ,יודיע לחייל,
בדואר רשום ,כי הוועדה אינה מוסמכת לדון בבקשתו ,וכי באפשרותו לפנות ישירות למחלקת חנינות במשרד
המשפטים ו/או למדור חנינות בפרקליטות הצבאית ,לפי העניין ,וכן לנשיא המדינה ,בבקשה למחיקת רישומו
הפלילי.

.22

היה וקיבלה הוועדה את בקשת החנינה ,יודיע מזכיר הוועדה במכתבו לחייל ,בדואר רשום ,כי הוועדה המליצה
על קבלת בקשתו ,כי החומר בעניינו הועבר למחלקת החנינות במשרד המשפטים וללשכת נשיא המדינה ,וכי
החלטת הנשיא תועבר אליו ישירות על ידי לשכתו.

.23

היה ודחתה הוועדה את בקשת החייל ,יודיע מזכיר הוועדה במכתבו לחייל ,בדואר רשום ,כי הוועדה לא מצאה
להמליץ על קבלת בקשתו .כמו כן יציין ,כי באפשרותו להגיש בקשת חנינה ישירות לנשיא המדינה ,וכי עליו
להעביר העתק של הבקשה למחלקת החנינות במשרד המשפטים .אם עמד החייל בכל הקריטריונים המנויים
בסעיף  13לעיל ,יודיע מזכיר הוועדה לחייל על האפשרות להגיש בקשה לעיון חוזר בהמלצת הוועדה ,בתנאים
הקבועים בסעיף  19לעיל.
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.24

היה והודיעה מחלקת החנינות במשרד המשפטים למזכיר הוועדה ,כי תקופת המחיקה הסתיימה מאליה בטרם
עלה בידה לדון בבקשת החייל ,ולפיכך הופסק הטיפול בבקשתו ,יודיע מזכיר הוועדה לחייל ,בדואר רשום ,על
האמור .העתק מכתבו יועבר לרמ"ד חנינות במפצ"ר.

העברת חומר לשר המשפטים ולנשיא המדינה
.25

א .בסמוך לסיום דיון הוועדה ,יעביר מזכיר הוועדה לנציג הפצ"ר את המסמכים הבאים :נספחים א ו-ב
אשר מולאו בעניינו של החייל ,בקשת החייל ,חוות דעת של מפקדי החייל ,המלצות ותעודות הערכה ,כתבי
אישום ,פרוטוקולים ,פסקי דין ,גיליון רישום פלילי ומסמך המפרט את המלצת הוועדה ונימוקיה ,החתום על ידי
יו"ר הוועדה.
ב .נציג הפצ"ר יבדוק אם הועבר אליו החומר המפורט בסעיף משנה א לעיל ויעבירו למחלקת חנינות במשרד
המשפטים וללשכת נשיא המדינה.

עדכון נספחים
.26

עדכון ושינוי הנספחים ייעשה בנוהל מקוצר ,כמפורט בסעיף  18להפ"ע .1.0102

___________________________________________________________________

ההוראה באחריות :אכ"א-מחלקת הפרט-ענף המשטר והמשמעת.
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נספח א

יחידה_____________ :
תאריך_____________ :
חלק א  -ימולא על ידי החייל

אכ"א –מופ"ת -המרכז לשירות הפרט  -רמ"ד חובה
מזכירות הוועדה הממליצה למתן חנינה לבעלי עבר פלילי
הנדון :בקשת חנינה לנשיא המדינה (מחיקת רישום פלילי)

אני ,הח"מ:
___________________________________________________________________
(חיל)
(שם פרטי)
(שם משפחה)
(דרגה)
(מספר אישי)

 .1מייפה את כוחו של רמ"ד חובה באכ"א –מופ"ת למשוך עבור הוועדה את העתקי כתבי האישום,
פרוטוקולים ופסקי הדין בענייני מבית המשפט /בתי המשפט הרלוונטי/ים ,לרבות מבתי משפט
לנוער.
 .2מבקש מחיקת רישומי הפלילי בגין פסק הדין שלחובתי מהסיבות הבאות ,המפורטות במסמך
המצורף /במסמך זה:
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________
הנני מצרף לבקשה זו את המסמכים הבאים:
א.

________________________________________________________________

ב.

________________________________________________________________

ג.

________________________________________________________________

_________ ______
(תאריך )

_______________
(חתימה)
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הוראת קבע אכ " א
תאריך עדכון :ספטמבר 60
תאריך פרסום:
שם הפרק :משטר ומשמעת

מספר ההוראה33-63-65 :

שם ההוראה :נוהל המלצת צה"ל למתן חנינה לבעלי עבר פלילי
חלק ב  -ימולא על ידי מפקד החייל
.1

קראתי את בקשת החנינה והנני:

*

ממליץ

*

לא ממליץ

.2

הסיבות_____________________________________________________________ :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________

.3

מצורף בזה עותק מאושר של גיליון ההתנהגות של החייל.

____________________________________________________________________
(תפקיד)
(שם משפחה)
(שם פרטי)
(דרגה)
(מספר אישי)
_______________
(תאריך)

_______________
(חתימה)

* סמן  Xבמשבצת המתאימה.
יחידה:
_____________
תאריך:
_____________

בלמ"ס
-8-

הוראת קבע אכ " א
תאריך עדכון :ספטמבר 60
תאריך פרסום:
שם הפרק :משטר ומשמעת

מספר ההוראה33-63-65 :

שם ההוראה :נוהל המלצת צה"ל למתן חנינה לבעלי עבר פלילי
חלק ג  -ימולא על ידי מזכיר הוועדה
.4

החייל התגייס לשירות בתאריך _____________ ומועד שחרורו בתאריך_____________ ,כולל
_____________ ימי תב"ן.

.5

לחייל ישנן הרשעות לפי הפירוט הבא:

הרשעות בבית דין צבאי
פירוט
תאריך
מספר סודר
ההרשעה
1
2
3
4
5
.6
*

הרשעות בדין משמעתי
פירוט ההרשעה
תאריך
מספר סודר
.1
.2
.3
.4
.5

מצ"ב המסמכים הבאים:
טופס רישום פלילי מעודכן
גיליון התנהגות
טופס ( 752עבר פלילי בצבא)
תדפיס אישי ארוך
אחר ________________________________________________________ -

___________________________________________________________________
(חתימה)
(שם משפחה)
(שם פרטי)
(דרגה)
(מספר אישי)
(תאריך)
* סמן  Xבמשבצת המתאימה
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הוראת קבע אכ " א
תאריך עדכון :ספטמבר 60
תאריך פרסום:
שם הפרק :משטר ומשמעת

מספר ההוראה33-63-65 :

שם ההוראה :נוהל המלצת צה"ל למתן חנינה לבעלי עבר פלילי
נספח ב
דף נתונים לבקשת חנינה

חלק א  -פרטי המבקש (ימולא על ידי מזכיר הוועדה)
 .1פרטי החייל:
מס' אישי

ת"ז

דרגה

שם פרטי

שם משפחה

יחידה

תאריך גיוס

תאריך שחרור

ימי תב"ן

רחוב

עיר

מיקוד

כתובת
 .2א .הרשעות בבית דין צבאי /בית משפט אזרחי בשל עבירות שעבר בתקופת
השירות:
מס"ד

תאריך
ההרשעה

סעיפי העבירה

תקופת מאסר לריצוי בפועל (אם הוטל)

.1
.2
ב .הרשעות בדין משמעתי:
מס"ד
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

תאריך ההרשעה

סעיפי העבירה

תקופת מחבוש לריצוי בפועל (אם
הוטל)
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הוראת קבע אכ " א
תאריך עדכון :ספטמבר 60
תאריך פרסום:
שם הפרק :משטר ומשמעת

מספר ההוראה33-63-65 :

שם ההוראה :נוהל המלצת צה"ל למתן חנינה לבעלי עבר פלילי
 .3מצ"ב המסמכים הבאים (יש לסמן  Xבמקום המתאים):
טופס רישום פלילי מעודכן
גיליון התנהגות
טופס ( 752עבר פלילי בצבא)
תדפיס אישי ארוך

פסק דין של בית המשפט (בעבירות מין או אלימות או לפי הוראת היועץ המשפטי לוועדה)

כתב אישום
פרוטוקול הדיון

מסמך ממשטרת ישראל (תחנת המשטרה או מחלקת התביעות הרלוונטית)
בדבר סטטוס תיקו/תיקיו הפתוח/ים (תיקי מב"ד) של המועמד ,אם ישנם כאלה

אחר -
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הוראת קבע אכ " א
מספר ההוראה33-63-65 :

תאריך עדכון :ספטמבר 60
תאריך פרסום:
שם הפרק :משטר ומשמעת

שם ההוראה :נוהל המלצת צה"ל למתן חנינה לבעלי עבר פלילי

חלק ב  -עמידת המועמד בקריטריונים הנדרשים (ימולא על ידי מזכיר הוועדה)
אופן המילוי:
א .יש לסמן  Xבמקום המתאים.
ב .ככלל ,אם אחת התשובות שלילית ,החייל אינו עונה על הקריטריונים לחנינה.
ג .בסעיף " – 10הערות נוספות" – יש לפרט כל מקרה של תשובה
שלילית.
ד .יובהר ,כי אם לסעיפים  3או  4בטבלה המצורפת התשובה שלילית,
אין אפשרות להמליץ על חנינה לחייל .ביתר המקרים – על פי
שיקול דעת הוועדה.
ה .הרשעה בבית דין צבאי לתעבורה או בבית משפט אזרחי ,בגין
עבירה שבוצעה במהלך השירות ,אשר לא הוטל בגינה עונש מאסר
העולה על  30יום ,תיחשב כהרשעה בדין משמעתי.
מספר אישי

דרגה

שם משפחה

שם פרטי

מס"ד

הקריטריון הקבוע בהק"א 33-03-05

.1
.2
.3

גיל החייל בעת גיוסו פחות מ 23-שנה
משך שירותו של החייל –  18חודשים ,לפחות
אין לחובתו הרשעות בבי"ד צבאי במהלך שירותו
אין לחובתו הרשעות בבימ"ש אזרחי על עבירות שעבר
בתקופת שירותו
לא הורשע בדין משמעתי יותר משש פעמים (מהן שלוש
לאחר תום שישה חודשי השירות הראשונים)
נפקד לתקופה של עד  14ימים (כולל) במשך כל שירותו
נידון לתקופות מחבוש (סך הכל) של לא יותר
מ 35-יום עד תום השנתיים הראשונות לשירותו

.4
.5
.6
.7
.8
.9

עונה

יחידה
לא עונה

נידון לתקופות מחבוש (סך הכל) של לא יותר
משבעה ימים בשנה האחרונה לשירותו
הבקשה הוגשה  6-3חודשים לפני מועד שחרור החייל
משירות החובה

 .10הערות נוספות:
______________________________________________________________________________

בלמ"ס
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הוראת קבע אכ " א
מספר ההוראה33-63-65 :

תאריך עדכון :ספטמבר 60
תאריך פרסום:
שם הפרק :משטר ומשמעת

שם ההוראה :נוהל המלצת צה"ל למתן חנינה לבעלי עבר פלילי

חלק ג – העברת הבקשה לדיון בוועדה או גניזתה (ימולא על ידי מזכיר הוועדה)
המלצת מזכיר הוועדה:
[ ] החייל עונה לקריטריונים .הבקשה תועלה לדיון בפני הוועדה.
[ ] החייל אינו עונה על כל הקריטריונים ,אך ניתן להביאו כחריג .לפיכך ,תעלה
בקשתו לדיון בפני הוועדה.
[ ] החייל אינו עונה על קריטריון מספר  3או  ,4לפיכך תיגנז בקשתו ,והוא לא יועלה
לוועדה.
________________

_________________

תאריך

חתימת מזכיר הוועדה

חלק ד  -החלטת הוועדה (ימולא על ידי מזכיר הוועדה)
.7

מועד דיון הוועדה._________________:

.8

החייל הוזמן /לא הוזמן לוועדה .אם כן ,האם הגיע_______.

.9

החייל נשא דברים בפני הוועדה – כן/לא; אם כן ,ייערך פרוטוקול.

.10

המלצת הוועדה – פה אחד /דעת הרוב /דעת מיעוט__________:
[ ] מחיקת הרישום הפלילי.
[ ] קיצור תקופת ההתיישנות של הרשעות החייל.
[ ] דחיית הבקשה.
הנימוקים העיקריים____________________________________________________ :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________
___________________________________________________________________
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הוראת קבע אכ " א
תאריך עדכון :ספטמבר 60
תאריך פרסום:
שם הפרק :משטר ומשמעת

מספר ההוראה33-63-65 :

שם ההוראה :נוהל המלצת צה"ל למתן חנינה לבעלי עבר פלילי
 .5המלצת המיעוט ונימוקיה העיקריים__________________________________ :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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הוראת קבע אכ " א
תאריך עדכון :ספטמבר 60
תאריך פרסום:
שם הפרק :משטר ומשמעת

מספר ההוראה33-63-65 :

שם ההוראה :נוהל המלצת צה"ל למתן חנינה לבעלי עבר פלילי
 .6דף פרוטוקול דיון:
פרוטוקול הוועדה בעניינו של _____________________ מיום_________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
עורך הפרוטוקול_________________:
 .7חתימות חברי הוועדה:
יו"ר
חבר
חבר

תפקיד
קח"ר
מקח"ר-רע"ן
משו"ש
מיטב –
רמ"ד תנופ"ה

שם פרטי

דרגה

שם משפחה

חתימה

יועץ משפטי  -נציג הפצ"ר:
מספר אישי

דרגה

שם פרטי ושם
משפחה

חתימה
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הוראת קבע אכ " א
תאריך עדכון :ספטמבר 60
תאריך פרסום:
שם הפרק :משטר ומשמעת

מספר ההוראה33-63-65 :

שם ההוראה :נוהל המלצת צה"ל למתן חנינה לבעלי עבר פלילי

