
    1981 �א"התשמ, חוק המרש� הפלילי ותקנת השבי�

========================================  

  

  המרש� הפלילי: פרק א

  ניהול המרש� . 1 

  

המשטרה תנהל מרש� פלילי ובו פרטי רישו� לעני� כל אד� שניתנה לגביו הרשעה או החלטה ) א(

  . 2אחרת כאמור בסעי� 

  

  . טרה מאת מי שנקבע לכ� ובדר� שנקבעה לכ� בתקנותפרטי הרישו� יימסרו למש) ב(

  

אי� באמור בסעי� זה כדי לגרוע מסמכות המשטרה לנהל רישומי� אחרי� הדרושי� לה ) ג(

  . לצרכיה

  

  פרטי הרישו� . 2

  

  : ואלה פרטי הרישו� 

  

 בשל פשעי� ועוונות) בית משפט"להל� (הרשעות וענשי� של בית משפט או בית די� בפלילי� ) 1(

  ; )  עבירות" להל� (

  

 וצווי שירות " למעט צווי� נגד מתלונ� "צווי� בדבר התחייבות להימנע מעבירה , צווי מבח�) 2(

  ; והכל עקב עבירה , א� א� ניתנו ללא הרשעה, לתועלת הציבור

  

עונשי� "קביעת בית משפט באישו� בעבירה כי הנאש� אינו מסוגל לעמוד בדי� או אינו בר) 3(

  ; ו חולה נפש או לקוי בכשרו השכלי מחמת היות

  

 "א "התשל, )ענישה ודרכי טיפול, שפיטה( לחוק הנוער 26 וצו לפי סעי� 24קביעה לפי סעי� ) 4(

1971 ;   

  

 " א "התשל, ]נוסח חדש[הרשעות ועונשי� בבית די� למשמעת שהוק� לפי פקודת המשטרה ) 5(

, בהתייעצות ע� שר המשפטי�, פני�למעט הרשעות וענשי� בשל עבירות משמעת ששר ה, 1971

  ; קבע בתקנות 

  

  ; שינוי שנעשה בפרט רישו� מכוח חנינה או מכוח סמכות אחרת על פי די� ) 6(

  

  . 18החלטת נשיא המדינה לפי סעי� ) 7(

  



  מסירת מידע: 'פרק ב

  

  סייג למסירה . 3 

  

  . המרש� יהיה חסוי ולא ימסר מידע ממנו אלא לפי חוק זה

  

  ] ג"תשמ: תיקו$[ש� גישה למר. 4

  

המרש� יהיה פתוח לפני הגופי� המפורטי� להל� וה� יהיו רשאי� להעביר ביניה� מידע מ� ) א(

  : הכל במידה שהדבר דרוש למילוי תפקידיה� , המרש�

  

  ; בהתא� לפקודות קבע , המשטרה) 1(

  

  ; לפי כללי� שיקבע ראש שירות הבטחו� הכללי , שירות הבטחו� הכללי) 2(

  

  ; לפי כללי� שיקבע קצי� המשטרה הצבאית הראשי , המשטרה הצבאית) 3(

  

לפי , הגנה לישראל לצור� ביצוע חקירות בטחוניות"מחלקת בטחו� שדה של צבא) 4(

  . כללי� שיקבע ראש מחלקת בטחו� שדה

  

טעוני� אישור היוע/ המשפטי לממשלה וועדת החוקה חוק ומשפט ) א(כללי� לפי סעי� קט� ) ב(

  . ואינ� טעוני� פרסו� ברשומות, תשל הכנס

  

אינה כפופה להגבלות שחוק זה קובע לעני� ) א(העברת מידע בי� הגופי� המפורטי� בסעי� קט� ) ג(

  . 12מסירת מידע ואינה מחייבת מסירת הודעה כאמור בסעי� 

  

  מסירת מידע לרשויות ולבעלי תפקידי� . 5

  

  . לי תפקידי� המפורטי� בתוספת הראשונההמשטרה תמסור מידע מ� המרש� לרשויות ולבע) א(

  

  . שירות הבטחו� הכללי רשאי למסור מידע לגופי� המפורטי� בתוספת הראשונה) ב(

  

) כו("ו) יט(, )יז(, )טז(, )יב(המשטרה הצבאית רשאית למסור מידע לגופי� המפורטי� בפרטי� ) ג(

  . שבתוספת הראשונה

  

) כו( רשאית למסור מידע לגופי� המפורטי� בפרט הגנה לישראל"מחלקת בטחו� שדה של צבא) ד(

  . שבתוספת הראשונה

  



ולפי כללי� , מסירת המידע תהיה לפי דרישת הגופי� הזכאי� לקבלו ולצור� מילוי תפקידיה�) ה(

שיקבע שר המשפטי� בהתייעצות ע� השר הממונה על הגו� הנדו� ובאישור ועדת החוקה חוק 

  . ומשפט של הכנסת

  

  ע לש� פעולה מסירת מיד. 6

  

 "להל� (זכות עיסוק או זכות אחרת , היתר, לחדש או לבטל רשיו�, מי שהוסמ� על פי חיקוק לתת

, ולש� כ� הוא רשאי על פי אותו חיקוק להביא בחשבו� את עברו הפלילי של מבקש הזכות, )זכות

ל אחד תמסור לו המשטרה מידע מ� המרש� על כ, של בעל הזכות או של אד� אחר הנוגע בדבר

�  . מאלה א� הוא הסכי� לכ

  

  מסירת מידע לש� כהונה . 7

  

תמסור המשטרה מידע מ� המרש� על מי , נקבעה בחיקוק פסלות לכהונה ציבורית בשל עבר פלילי

לאחר שראה שיש , שממלא או נועד למלא אותה כהונה א� היוע/ המשפטי לממשלה אישר זאת

  . למבקש עני� מוצדק לקבל את המידע

  

  רת מידע לש� מכרז מסי. 8

  

לצור� , המשטרה תמסור לגו� ציבורי מידע מ� המרש� על עבירות המפורטות בתוספת השניה) א(

 "" גו� ציבורי", לעני� זה; א� אותו אד� הסכי� לכ� , השתתפותו של אד� במכרז מטע� הגו�

  . רשות מקומית או תאגיד שהוק� על פי די� וחלה עליו חובת מכרז, המדינה

  

 לחשב הכללי או לחשב של המשרד "לעני� המדינה , סירת המידע לפי סעי� זה תהיהמ) ב(

;  ליושב ראש שלו "ולעני� תאגיד ;  לראש הרשות "לעני� רשות מקומית ; הממשלתי הנוגע בדבר 

  . כל אחד מאלה רשאי להסמי� אד� לקבל את המידע

  

  מסירת מידע לרשויות זרות . 9

  

תמסור המשטרה ,  מ� המרש� לצור� הגשתו לרשות ממלכתית זרהנזקק אד� בענינו הוא למידע

  . לאותה רשות, על פי בקשת האד�, את המידע

  

  ] ג"תשמ: תיקו$[מסירת מידע לרשות הרישוי . 10

  

 מידע מ� המרש� בדבר כל עבירה 4המשטרה תמסור לרשות הרישוי לפי פקודת התעבורה ) א(

ל רשיו� נהיגה הנוגעת לשימוש בס� מסוכ� או הכרוכה בנהיגת רכב ובדבר כל עבירה של בע

  , בסעי� זה; ) עבירת סמי�"להל� (להחזקת ס� מסוכ� לצור� שימוש בו 

  ; 1973 "ג "התשל, ]נוסח חדש[ כהגדרתו בפקודת הסמי� המסוכני� "" ס� מסוכ�"

  



מידע מ� המרש� על , לפי בקשתה, המשטרה תמסור לרשות הרישוי לפי פקודת התעבורה) ב(

  . רת סמי� שעבר מבקש רשיו� נהיגהעבי

  

  מידע על חקירות ומשפטי� תלויי� ועומדי� . 11

  

המשטרה או גו� שרשאי למסור מידע לפי חוק זה רשאי� למסור למי שזכאי לקבל מידע לפי חוק 

זה ג� פרטי� בדבר משפטי� וחקירות פליליי� התלויי� ועומדי� בעניני� שההרשעות בה� ה� 

  . �2 פרט רישו� לפי סעי

  

  ] ג"תשמ: תיקו$[מידע על תיקי� סגורי� . א11

  

 לחוק סדר הדי� 62 " ו59מידע על החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדי� כאמור בסעיפי� 

 231וכ� מידע על משפט שבו עוכבו ההליכי� לפי סעי� , 1982 "ב "התשמ, ]נוסח משולב[הפלילי 

  . וספת השלישיתלא יימסר אלא לגופי� המפורטי� בת, לאותו חוק

  

  ] ג"תשמ: תיקו$[הודעה על מסירת מידע ותיקו$ טעות , עיו$. 12

  

  ; כל אד� זכאי לעיי� במידע שבמרש� הנוגע לו ) א(

  

נמסר מידע על אד� על פי חוק זה יתנו המשטרה או מי שנקבע לכ� בתקנות הודעה על כ� ) ב(

  : י� אלה הוראה זו לא תחול במקר; ) נושא המידע"להל� (לאותו אד� 

  

   ; 10המידע נמסר לרשות הרישוי לפי סעי� ) 1(

  

שבתוספת ) כח("ו) כו(עד ) כב(, )יח(עד ) י(, )א(המידע נמסר לגופי� המפורטי� בפרטי� ) 2(

יהודה (חירו� "שעת" לתקנות) א(א4הראשונה ולבעלי התפקידי� המפורטי� בתקנה 

 "ז "התשכ, )ות ועזרה משפטית שיפוט בעביר" סיני ודרו� סיני , חבל עזה, והשומרו�

1967 ;  

  

  ; . נושא המידע הסכי� בכתב למסירת המידע) 3(

  

יתוק� הדבר והודעה על כ� תימסר , נמסר מידע והוברר שנפלה טעות ברישו� או במידע שנמסר) ג(

  . למי שקיבל את המידע, א� נושא המידע ביקש זאת, לנושא המידע וכ�

  

ירת מידע או על תיקו� טעות יהיו בדר� שתיקבע בתקנות באישור העיו� במידע וההודעה על מס) ד(

  . ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת

  



  הגבלת מידע שנמסר: 'פרק ג

  

  ] ג"תשמ: תיקו$[הגבלת מסירה לגבי קטיני� ולעני$ צוי� מיוחדי� . 13

  

, )יב(עד ) י) (ה(עד ) א(מידע מ� המרש� כמפורט להל� לא יימסר אלא לגופי� המפורטי� בפרטי� 

  : שבתוספת הראשונה לצור� מילוי תפקידיה� ) כח("ו ) כה(, )כד(, )כב(, )כא(, )יט(עד ) יד(

  

  ; מידע על עבירה שעבר קטי� בטר� מלאו לו ארבע עשרה שני� ) 1(

  

  ; מידע על עוו� שעבר קטי� שמלאו לו ארבע עשרה שני� וטר� מלאו לו שש עשרה שני� ) 2(

  

  ; ) 4 (2מור בסעי�קביעה או צו כא) 3(

  

  ; מידע בדבר צו מבח� ) 4(

  

  . מידע על צו בדבר התחייבות להימנע מעבירה וצו שירות לתועלת הציבור שניתנו ללא הרשעה) 5(

  

  התיישנות הרשעה . 14

  

 א� עברו מיו� פסק הדי� או ההחלטה התקופות 9 עד 6לא יימסר מידע לפי סעיפי� ) א(

  ): ופת ההתיישנות תק"בחוק זה (המפורטות להל� 

  

  ;  התקופה שהוטלה ועוד שבע שני� "א� הוטל מאסר עד שנה אחת ) 1(

  

  ;  התקופה שהוטלה ועוד עשר שני� "א� הוטל מאסר עד חמש שני� ) 2(

  

ובלבד ,  התקופה שהוטלה ועוד כפל התקופה"א� הוטל מאסר למעלה מחמש שני� ) 3(

   ;שהתקופה הנוספת לא תעלה על חמש עשרה שני� 

  

או נת� בית המשפט קביעה , )3(עד ) 1(א� הוטל עונש שאינו בי� המפורטי� בפסקאות ) 4(

  .  שבע שני�" ) 3 (2כאמור בסעי� 

  

  : בשינויי� אלה , יחולו לגבי עבירה שעבר קטי�) א(הוראות סעי� קט� ) ב(

  

 תקופת ההתיישנות תהיה התקופה שהוטלה ועוד "א� הוטל מאסר עד שלוש שני� ) 1(

  ; מש שני� ח

  



 תקופת ההתיישנות תהיה התקופה שהוטלה ועוד " א� הוטל מאסר עד חמש שני� ) 2(

  ; שבע שני� 

  

 תקופת ההתיישנות תהיה התקופה שהוטלה "א� הוטל מאסר למעלה מחמש שני� ) 3(

  ; ועוד עשר שני� 

  

קביעה או נת� בית המשפט ) 3(עד ) 1(א� הוטל עונש שאינו בי� המפורטי� בפסקאות ) 4(

  .  תקופת ההתיישנות תהיה שלוש שני�" ) 3 (2כאמור בסעי� 

  

א� ידוע ) ב(או ) א(המשטרה תמסור מידע א� א� חלפו התקופות האמורות בסעיפי� קטני� ) ג(

  . כולו או מקצתו, לה שהאד� עדיי� לא נשא ענשו

  

יימסר , )3 (2עי� א� בתקופת ההתיישנות הורשע אד� בעבירה או ניתנה עליו קביעה כאמור בס) ד(

מידע על ההרשעה הקודמת כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות של ההרשעה הנוספת או של 

  . הקביעה

  

  . לרבות מאסר על תנאי שהופעל,  מאסר בפועל"" מאסר", לעני� סעי� זה) ה(

  

  חישוב התקופות . 15

  

ות את העונש כפי יראו לעני� תקופת ההתיישנ, הופחת עונש או הומר על פי סמכות כדי�) א(

  . שהופחת או הומר כעונש שהוטל בשל העבירה

  

רואי� אותו לעני� תקופת , או שהוטל עונש מצטבר, הוטל עונש אחד בשל הרשעות אחדות) ב(

  . ההתיישנות כאילו הוטל בשל כל אחת מההרשעות

  

כל , ת מה�יימסר המידע לגבי כל אח, הוטלו בפסק די� אחד ענשי� שוני� בשל הרשעות שונות) ג(

  . עוד לא חלפו תקופות ההתיישנות כול�

  

  ] ז"תשמ, ג"תשמ: תיקו$[מחיקת הרשעה . 16

  

יראו את ההרשעה )  תקופת המחיקה"להל� (משעברו עשר שני� מתו� תקופת ההתיישנות ) א(

לתוספת ) ה(עד ) ב(כהרשעה שנמחקה ולא יימסר מידע עליה אלא לגופי� המנויי� בפרטי� 

תחל תקופת המחיקה רק משתמו , היו לנידו� מספר הרשעות; / המשפטי לממשלההראשונה וליוע

  . תקופות ההתיישנות של כל ההרשעות שלו

  

חמש , 13לעני� מידע כאמור בסעי� , תהיה תקופת המחיקה) א(על א� האמור בסעי� קט� ) ב(

 מחיקה תקופת;  שלוש שני�"ולגבי עוו� שעבר קטי� שטר� מלאו לו שש עשרה שני� , שני�

  . כאמור תחל ביו� פסק הדי� או ההחלטה



  

  . תקופת המחיקה תיפסק א� מי שהמידע עליו הורשע בעבירה נוספת) 1ב(

  

  . דינה כדי� הרשעה שנמחקה, הרשעה שנשיא המדינה נת� עליה חנינה) ג(

  

  מידע שלמסירתו אי$ סייג . 17

  

  : ירות אלה  לגבי עב16 – ו 14לא תהיה התיישנות או מחיקה לפי סעיפי� 

  

  ; עבירות שענש� מוות ) 1(

  

 " ו "התשכ, עבירות שאי� עליה� התיישנות לפי חוק ביטול התיישנות בפשעי� נגד האנושות) 2(

1966 ;   

  

  ; עבירות שענש� מאסר עול� או מאסר עשרי� שני� והוטל מאסר בפועל של עשר שני� או יותר) 3(

  

אסר עשר שני� או יותר והוטל מאסר בפועל של עבירות לפי החיקוקי� הבאי� א� ענש� מ) 4(

  : חמש שני� או יותר 

  

  ;1977 –ז "התשל, לחוק העונשי�' פרק ז.  א

  

  ;1957 –ז "התשי, )יחסי חו/ וסודות רשמיי�, בטחו� המדינה(חוק דיני עונשי�. ב

  

  ; פקודת הסודות הרשמיי� .  ג

  

   ;1936,  לפקודת החוק הפלילי57 " ו 54 עד 49סעיפי� .  ד

  

   ;195""התשי, )עבירות ושיפוט(חוק למניעת הסתננות .  ה

  

   ; 1945, )שעת חירו�(תקנות ההגנה.  ו

  

  ;1955 –ו "התשט,  סיפא לחוק השיפוט הצבאי102 " ו 46 ,92 ,100 עד 43סעיפי� .  ז

  

  . 1948 "ח "התש, פקודת מניעת טרור.  ח

  

  סמכות נשיא המדינה . 18

ולהחיל את , ו לבטל תקופת התיישנות ותקופת מחיקה של אד�נשיא המדינה רשאי לקצר א

  . 17 לגבי מי שעבר עבירה מ� העבירות המנויות בסעי� 16 " ו 14סעיפי� 



  

  תוצאיה$ של התיישנות ומחיקה: 'פרק ד

  

  תוצאי התיישנות הרשעה . 19

  

לו אילולא מידע על הרשעה שהתיישנה לא יובא בחשבו� בי� שיקוליו של מי שהיה זכאי לקב) א(

  . ההתיישנות

  

; מי שיש עליו מידע אינו חייב לגלות הרשעה שהתיישנה למי שאינו רשאי להביאה בחשבו� ) ב(

שאלה בדבר עברו הפלילי תיחשב כאילו אינה מתייחסת להרשעה שהתיישנה והנשאל לא ישא 

  . �באחריות פלילית או אחרת מחמת שלא גילה אותה למי שאינו רשאי עוד להביאה בחשבו

  

פסלות שנפסל אד� בשל הרשעה לתקופה שנקבעה בחיקוק תפקע א� עברה על ההרשעה ) ג(

  . תקופת ההתיישנות לפי חוק זה

  

  תוצאי מחיקת הרשעה . 20

  

, וכל פסול שנפסל בשל ההרשעה, מי שנמחקה הרשעתו ייחשב לעני� כל די� כאילו לא הורשע) א(

אול� ; בטל מיו� המחיקה , פסק די� בהלי� משמעתילרבות , בי� מכוח חיקוק ובי� מכוח פסק די�

  . אי� במחיקה כדי להשפיע על מה שנעשה עקב ההרשעה

  

ראיה שיש בה גילוי הרשעה שנמחקה לא תהיה קבילה בהלי� משפטי או לפני גו� או אד� ) ב(

  . אלא א� מסר אותה ביודעי� מי שהרשעתו נמחקה, הממלאי� תפקיד ציבורי על פי די�

  

וא� נשאל לא , לא יישאל אד� שאלות לגילוי הרשעה שנמחקה) ב(י� כאמור בסעי� קט� בהל) ג(

  . יהיה חייב להשיב

  

על א� ; שאלה בדבר עברו הפלילי של אד� תיחשב כאילו אינה מתייחסת להרשעה שנמחקה ) ד(

לא ישא אד� באחריות פלילית או אחרת בשל הימנעותו , חובה המוטלת על פי די� או הסכ�

  . והמנעות מלגלות הרשעה שנמחקה לא תיחשב כהעלמת עובדה, ות הרשעה שנמחקהמלגל

  

אלא בידי גו� מ� המפורטי� בפרטי� , מידע על הרשעה שנמחקה לא יובא בחשבו� לעני� כל די�) ה(

  . שבתוספת הראשונה) ה(עד ) ב(

  

  שונות: 'פרק ה

  מידע שנתקבל שלא על פי חוק זה . 21

  

  . פועל בסמכותו לא יביא בחשבו� מידע שאינו זכאי לקבלו לפי חוק זהבעל סמכות על פי די� ה



  

  עונשי$ . 22

  

  .  מאסר שנה"דינו , מידע שאינו זכאי לקבלו, במישרי� או בעקיפי�, מי שביודעי� השיג מ� המרש�

  

  שמירת סודיות . 23

  

פורש שעליו מי שקיבל לפי חוק זה מידע מ� המרש� רואי� אותו כמי שנמסר לו המידע בתנאי מ

  .1977 –ז "התשל,  לחוק העונשי�119לשומרו בסוד ויחול עליו סעי� 

  

  הוראות מעבר . 24

  

רואי� אות� , שרשמה המשטרה לפני תחילתו של חוק זה, 2פרטי רישו� כאמור בסעי� ) א(

  . כרשומי� על פי חוק זה

  

  . לוש עשרהלא יימסר מידע מ� המרש� על עבירה שעבר קטי� בהיותו מתחת לגיל ש) ב(

  

  סמכות שר המשפטי� . 25

  

, בהתייעצות ע� שר הפני� ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שר המשפטי� רשאי

   "לקבוע בתקנות 

  

  ; עוונות שלגביה� לא יירשמו פרטי רישו� ) 1(

  

  ; שינויי� או סייגי� בתוספות ) 2(

  

  ; סירת המידע פרטי רישו� שלא יימסר מידע עליה� או סייגי� למ) 3(

  

  . עבירות או סוגי עבירות שהרשעה בה� לא תפסיק את תקופת ההתיישנות או תקופת המחיקה) 4(

  

  ביצוע ותקנות . 26

  

לרבות , וה� רשאי� להתקי� תקנות לביצועו, שר המשפטי� ושר הפני� ממוני� על ביצוע חוק זה

  . תקנות בדבר אגרות שישלמו מבקשי מידע או עיו� לפי חוק זה

  

  

  

  



  תיקו$ תקנות שעת חירו� . 27

  

שיפוט בעבירות "סיני ודרו� סיני , רמת הגול�, חבל עזה, יהודה והשומרו�(חירו� "שעת"בתקנות

  :  יבוא 4אחרי תקנה , 1967 "ז "התשכ, )ועזרה משפטית

  

  מסירת מידע מ� המרש� הפלילי . "א4

  

לבעלי תפקידי� באזור המשטרה רשאית למסור מידע מ� המרש� הפלילי לרשויות ו) א(

  : לפי דרישת� ולצור� מילוי תפקידיה� , המפורטי� להל�

  

  ; מפקד ) 1(

  

  ; בית משפט צבאי ) 2(

  

  ; תובע צבאי ) 3(

  

  .  לעני� מידע על נאש� לצור� הלי� שהוא מנהל"סניגורו של נאש� ) 4(

  

 " "א"התשמ, מסירת המידע תיעשה בהתא� להוראות חוק המרש� הפלילי ותקנת השבי�) ב(

  ."  ויחולו ההגבלות למסירת מידע שבאותו חוק1981

  

  תחילה . 28

  

  .  בחודש שלאחר פרסומו ברשומות1תחילתו של חוק זה שנתיי� מיו� 

  

  פרסו� . 29

  

 �  .  ימי� מיו� קבלתו בכנסת30חוק זה יפורס� ברשומות תו

  

  ]ג"תשמ: תיקו$[תוספת ראשונה 

  

  )5סעי� (

  

:  לחוק יסוד 12הממשלה או שר אחר שהחליטה עליו הממשלה לפי סעי� ראש , נשיא המדינה) א(

  ;  לחוק זה 18לאותו חוק וסעי� ) ב(11לעני� סמכות הנשיא לפי סעי� , 15נשיא המדינה

  

  ;  לעני� מינוי מבקר המדינה "וועדת הכנסת ,  לעני� בחירת נשיא המדינה"יושב ראש הכנסת ) ב(

  



,  לחוק בנק ישראל8י תפקידי� שמינוי� מוטל עליה ולעני� סעי�  לעני� מינוי בעל" הממשלה ) ג(

  ;1954 –ד "התשי

  

, חוק הקאדי�, 1955 "ו"התשט, חוק הדייני�, 1953 "ג"התשי, ועדת מינויי� לפי חוק השופטי�) ד(

   ; 1963 " ג"התשכ, או חוק בתי הדי� הדתיי� הדרוזיי�, 1961 "א"התשכ

  

  ;  לעני� מינוי לתפקיד מסווג סודי ביותר "לתי שר או מנהל כללי של משרד ממש) ה(

  

מנהל לשכת נשיא המדינה ;  לגבי עובדי המדינה "נציב שירות המדינה או מי שהוא מסמי� לכ� ) ו(

מבקר ;  לגבי עובדי הכנסת "ראש הכנסת או מי שהוא הסמי� לכ� "יושב;  לגבי עובדי הלשכה "

 �נציב בתי הסוהר או מי ;  משרד מבקר המדינה  לגבי עובדי"המדינה או מי שהוא הסמי� לכ

 �והכל לעני� מינוי או ביטול מינוי של עובדי� ;  לגבי עובדי שירות בתי הסוהר "שהוא הסמי� לכ

  ; תפקיד או שירות בידי אד� אחר שלגביו מבוקש המידע , וכ� לעני� ביצוע עבודה, כאמור

  

 לעני� "מי שאחד מה� הסמי� לכ� מנהל כללי של משרד ממשלתי או החשב הכללי או ) ז(

  ; א� בשל נושא ההתקשרות נדרשת בדיקה מטעמי� שבבטחו� המדינה , התקשרות של המדינה

  

 "החליטה שמסירת המידע דרושה לה , מטעמי� שבבטחו� המדינה, הנהלת גו� שהממשלה) ח(

ת באותו גו� בידי תפקיד או שירו, או לעני� ביצוע עבודה, לעני� מינוי עובדי� או ביטול מינוי�

  ; רשימת גופי� אלה תפורס� ברשומות ; אד� אחר שלגביו מבוקש המידע 

  

, חוק האזרחות, 1950 " י"התש,  לעני� חוק השבות"שר הפני� או מי שהוא הסמי� לכ� ) ט(

   ; 1952 "ב"התשי, או חוק הכניסה לישראל, 1952 "ב"התשי

  

  : בית משפט או בית די� באחת מאלה ) י(

  

  ; גילוי הוא מהותי לנושא הדיו� ה) 1(

  

  ; הגילוי נדרש לבירור מהימנותו של עד ובעל די� ביקש את הגילוי ) 2(

  

מי שהיוע/ המשפטי לממשלה אצל לו את סמכותו לעכב , היוע/ המשפטי לממשלה ובא כוחו) יא(

  ; 1982 " ב"התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק סדר הדי� הפלילי 12הליכי� פליליי� ותובע כאמור בסעי� 

  

  ; תובע צבאי , פרקליט צבאי) יב(

  

  . 1971 " א "התשל, ]נוסח חדש[תובע בבית די� למשמעת לפי פקודת המשטרה ) יג(

  

  ;  לעני� מידע על נאש� לצור� הלי� שהוא מנהל "סניגורו של נאש� ) יד(



  

וק הנוער  לח35או לפי סעי� , 1977 "ז"התשל,  לחוק העונשי�50ועדת שחרורי� לפי סעי� ) טו(

  ; 1971 "א"התשל, )ענישה ודרכי טיפול, שפיטה(

  

 509ועדה לעיו� בעונש לפי סעי� , א444רשות מקלה לפי סעי� , 441רשות מאשרת לפי סעי� ) טז(

   ; 1955 "ו"התשט,  לחוק השיפוט הצבאי317והועדה לאישור סניגורי� לפי סעי� 

  

� חינו� ראשי והועדה המייעצת להתרת ועדה לעיו� בעבר הפלילי של חייל בראשות קצי) יז(

  ; התחייבות של חייל בשירות קבע 

  

  ; קצי� מבח� ) יח(

  

, מי שהוא הסמי� לכ�, 24]נוסח משולב [1959 "ט"התשי, פוקד כמשמעותו בחוק שירות בטחו�) יט(

  ; הגנה לישראל הסמי� לעני� זה השליש הראשי "וראשי ענפי� בשלישות הראשית של צבא

  

   ; 1968 "ט"התשכ, חקירה לפי חוק ועדות חקירהועדת ) כ(

  

, 1955 "ו"התשט, פסיכיאטר מחוזי וועדה פסיכיאטרית כאמור בחוק לטיפול בחולי נפש) כא(

מאת תובע או מאת סניגור לבדוק אד� שהואש� , ופסיכיאטר שנתבקש מאת בית המשפט

  ; בפלילי� 

  

ו בתקנות באישור ועדת החוק חוקה  בסוגי מחקר במקרי� ובתנאי� שנקבע"חוקר מדעי ) כב(

  ; ומשפט של הכנסת 

  

או רשות זרה אחרת שהמדינה התחייבה למסור לה , האינטרפול והמשטרות המסונפות אליו) כג(

  ; מידע 

  

לעני� , 1971 "א"התשל, )ענישה ודרכי טיפול, שפיטה(הממונה על המעונות לפי חוק הנוער ) כד(

  ; קטיני� שבפיקוחו 

  

לעני� החזקת� ,  לגבי עצירי� או אסירי�"תי הסוהר או מי שהוא הסמי� לכ� נציב ב) כה(

  ; במשמורת חוקית 

  

  ; ראש המטה הכללי וראש אג� כוח אד� בצבא הגנה לישראל ) כו(

  

  .1949 –ט "התש, ראש שירותי בריאות הנפש לעני� חוק כלי היריה) כז(

  

   . 1958 "ח "התשי, פקיד סעד כמשמעותו בחוק שירותי הסעד) כח(



  

  תוספת שניה

  

  )8סעי� (

  

   ; 1952 " ב "התשי, )סחורות ושירותי�(חוק מס קניה ) א(

  

   ; 29פקודת מס הכנסה) ב(

  

   ; 30פקודת המכס) ג(

  

   ; 1975 "ו"התשל, חוק מס ער� מוס�) ד(

  

   ; 1978 "ח"התשל, חוק הפיקוח על המטבע) ה(

  

  . "1977ז"התשל,  לחוק העונשי�438 עד 414" ו393 עד 297 ,383עד 290סעיפי� ) ו(

  

  ]ג"תשמ: תיקו$[תוספת שלישית 

  

  )א11סעי� (

  

מי שהיוע/ המשפטי לממשלה אצל לו את סמכותו לעכב הליכי� , היוע/ המשפטי לממשלה) א(

, " 1982ב"התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק סדר הדי� הפלילי 12פליליי� ותובע כמשמעותו בסעי� 

  ; לצור� מילוי תפקידיה� 

  

  ; לפי הכללי� שנקבעו באותו סעי� , לחוק) א(4הגופי� המפורטי� בסעי� ) ב(

  

  ; קצי� מבח� ) ג(

  

במקרי� ובתנאי� שנקבעו בתקנות באישור ועדת החוקה חוק ,  בסוגי מחקר"חוקר מדעי ) ד(

  . ומשפט של הכנסת


