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  לעידוד היציאה ממעגל הזנות   פלילי רישום למחיקת בקשותקריאה מיוחדת להגשת 

 -תשע"טה חוק איסור צריכת זנות )הוראת שעה ותיקון חקיקה(,נכנס לתוקפו  10.7.2020 ביום

להביא לצמצום הזנות, כחלק ממהלך משולב הכולל הרחבה של דרכי טיפול  . מטרת החוק היא2019

 ושיקום לאוכלוסיות בזנות, מתוך הכרה במאפייניה הפוגעניים של הזנות ובנזקים הכרוכים בה.

 יוצאיםבעולם התעסוקה, חסמים ליציאה ממעגל הזנות ומתן אפשרות להשתלבות הסרת לשם 

ניסנקורן, בקריאה מיוחדת למי  אבי"כ חהנשיא המדינה, ראובן )רובי( ריבלין ושר המשפטים, 

עונש  ן/םולא הוטל עליה זנותה במעגלהמצאותן/ם בגין עבירות על רקע בית משפט ב עברשנדונו ב

  ., להגיש בקשות למחיקת רישום פלילימאסר בפועל

 הבקשות תישקלנה בהתחשב בשינוי החקיקה ובהשלכותיו ויינתן משקל לתהליכי טיפול ושיקום

 המבקש/ת.של 

 ?למי מיועדת הפניה

 םן/ולא הוטל עליה זנותה המצאותו/ם במעגלעל רקע עבירות  בבית משפט בגין בעבר שנשפטולמי 

 .עונש מאסר בפועל

בעניין תיקי משטרה סגורים )רישום משטרתי(, שלא הובילו להגשת כתב אישום חשוב לציין כי 

ולא  משטרת ישראלרישום היא של ה ביטולהסמכות לולמתן גזר דין בתיק פלילי )רישום פלילי(, 

, 02-5429757למדור מידע פלילי במשטרת ישראל בטלפון זה של נשיא המדינה, וניתן לפנות בנושא 

יצוין כי  .rishum@police.gov.il-bitulאו בדואר אלקטרוני:  5429144-02 או בפקס 5429672-02

 , אלא במקרים נדירים המנויים בחוק. משטרתיהמשטרה איננה מוסרת מידע על רישום 

אינה מונעת הגשת בקשות בהודעה זו המיוחדת של נשיא המדינה ושר המשפטים  יודגש כי הקריאה

 מחיקה ובקשות חנינה אחרות על ידי כל אדם במסגרת סמכות החנינה הכללית הנתונה לנשיא. 

 ?לאן לשלוח את הבקשה למחיקת רישום פלילי

טופס מקוון באתר האינטרנט של בית ה באמצעות רישום פלילי יש לשלוח את הבקשה למחיקת

  בכתובת:  או באתר מחלקת חנינות במשרד המשפטים הנשיא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=HNI1@justice.gov.il 

 באמצעות:ניתן להגיש גם 

 president.gov.ilotHanin@: לכתובת אלקטרוני דואר (1

 9218801 מיקוד, ירושלים, 3הנשיא  רחוב: לכתובת רגיל דואר (2

 02-5887225 שמספרו פקס (3

mailto:bitul-rishum@police.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=HNI1@justice.gov.il
mailto:Haninot@president.gov.il
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 ?מה צריכה לכלול בקשה למחיקת רישום פלילי

, או באמצעות בן משפחה מדרגה ה/או בא כוחו הנידון/ה חנינה להיות מוגשות על ידיעל בקשות ה

 ראשונה. 

ת; פרטים על אודות העבירה והחלטת בית ותקשרהואמצעי  ש לצרף פרטים אישייםאל הבקשה י

 וכן כל , לרבות נסיבות אישיות והליכי שיקוםהמציג את נימוקי הבקשה מפורט המשפט; מכתב

 .מסמך נוסף המבסס את נימוקי הבקשה

  :נוסף מידע

 אתר בית הנשיא:ב

pardon-israel-of-state-the-of-https://www.gov.il/he/Departments/units/president 

 :חנינות במשרד המשפטיםבאתר מחלקת 

https://www.gov.il/he/service/pardon_request  

 :טלפונילבירורים נוספים ניתן ליצור קשר 

  .02-6707211בטלפון:  09:00-11:00בשעות , הלשכה המשפטית בבית הנשיא

 .073-3927070בטלפון  13:00-15:00-ו 09:00-11:00בשעות  ,חנינות במשרד המשפטים מחלקת

 .073-3926728משרד המשפטים בטלפון לתיאום המאבק בסחר בבני אדם ב היחידה
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