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דבר שר המשפטים
אני מתכבד לברך על פרסומו לציבור של דו"ח הסיכום השנתי של פרקליטות המדינה לשנת העבודה 

.2018

דו"ח זה המסכם את פעילותה של פרקליטות המדינה על זרועותיה ועל יחידותיה מוגש לציבור הרחב 
על-מנת לחשוף בפניו את עבודת הפרקליטות על כלל גווניה השונים; החל מעבודת התביעה הפלילית, 
המשך בעבודת הייצוג האזרחי וכלה בעבודת הייצוג הִמנהלי. תקוותי היא כי דו"ח זה יתרום להיכרות 

הציבור עם עבודת פרקליטות המדינה וכך להגברת אמונו בה. 

כשר המשפטים הראשון אשר החל את דרכו המשפטית בהתמחות בפרקליטות מחוז מרכז אני 
מבקש לברך את הפרקליטים והעובדים בפרקליטות בברכת יישר כוח. לברכה זו מבקש אני לצרף 
את הדברים הבאים אשר נאמרו מפי כבוד שופט בית המשפט העליון אדמונד לוי המנוח ואשר נדמה 

כי מתארים הם את חרדת הקודש הכרוכה בעבודת הפרקליטות – 

"דומה, כי החלטה שנתקבלה בידי גורמי התביעה לא תוכל לעמוד, אם היא מקימה סיכון לפגיעה 
בערכי יסוד של משפט ומוסר ליבראלי; אם היא נוגדת תחושה פנימית וכללית של צדק; אם פגיעתה 
בתפישותיה הדומיננטיות של חברה דמוקרטית היא קשה; אם מאיימת היא להעיב באורח שקשה 
להשלים עמו על בירור האמת, מקום בו ניתנת זו לגילוי; ואם עומדת היא בניגוד לערכים מכוננים 
במשפטנו ובהם, בין השאר, שלטון החוק, עקרון השוויון, חובת הנאמנות של עובד ציבור, ועשייתו של 
דין צדק עם מי שנתון להליך פלילי" )מתוך בג"ץ 5699/07 פלונית )א'( נ' היועץ המשפטי לממשלה 

 .))26.02.2008((

לסיום אבקש להודות למחבריו של דו"ח חשוב זה, לברך את ציבור הקוראים בקריאה מלמדת ולאחל 
לכל עובדי פרקליטות המדינה המשך עבודה פורייה ומוצלחת. 

אמיר אוחנה
ם י ט פ ש מ ה ר  ש
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דבר היועץ המשפטי לממשלה
בעשורים הראשונים של מדינת ישראל התרכזה התפיסה הארגונית-ניהולית של פרקליטות המדינה 
בפיתוח המקצוענות האישית של הפרקליטים המכהנים בה. ניהול כערך ארגוני תפס מקום שולי 
לעומת המצוינות המשפטית. בשנים האחרונות, לנוכח הגידול העצום בעומסים ובמורכבות ההליכים, 
ולאור השינויים בחברה ובטכנולוגיה, נדרש שינוי משמעותי בתפיסה הארגונית-ניהולית של פרקליטות 
המדינה. אכן, הפרקליטים בפרקליטות המדינה הם בראש ובראשונה אמני משפט, הבקיאים במלאכת 
בחינת הראיות, ייצוג המדינה בפני ערכאות, עריכת כתבי בי-דין, טיעון וחקירת עדים. אלא שלצד 
המומחיות המשפטית הניצבת בבסיס עבודת הפרקליטים, התעורר צורך ארגוני של ממש לבנות את 
תורת הניהול של פרקליטות המדינה. תורת ניהול המבקשת לשמור מכל וכל על "עצמאות התביעה 
הכללית", ומבלי לגרוע מכך, גם לייעל את הליכי העבודה בפרקליטות המדינה ולאפשר לה, כארגון, 
לספק לציבור שירות איכותי יותר, טוב יותר, ומהיר יותר, באופן המקדם "עשיית צדק" ומגביר את 

"אמון הציבור".

דו"ח סיכום פעילות פרקליטות המדינה לשנת 2018, הכתוב בצורה בהירה ומאירת עיניים, מאפשר 
לציבור להתרשם מעשייתה הטובה והחשובה של פרקליטות המדינה, ומהתפתחותה המרשימה 

בשנים שחלפו, ובפרט מהאופן בו הופכת פרקליטות המדינה לארגון מנוהל.

אני מברך את פרקליט המדינה, שותפי לדרך ולאתגרים, על פועלו במסירות אין קץ ובכישרון רב, 
להפיכת פרקליטות המדינה לארגון שהינו חוד החנית במאבק בפשע ובשחיתות השלטונית, ובייצוג 
המדינה בערכאות, הפועל כגוף אחד, על פי יעדים, תכניות ומטרות כלל מערכתיות. במובנים אלה, 
פרקליט המדינה מוביל תהליך בעל חשיבות לאומית של חיזוק פרקליטות המדינה לגוף יוזם, שפועל 
באופן אקטיבי לקידום האינטרס הציבורי ושלטון החוק, הגנה על נכסי המדינה והמנהל התקין, והגנה 

על זכויות האדם. 

כמו כן, אבקש לברך את המשנים לפרקליט המדינה, את פרקליטי המחוזות, ואת מנהלי המחלקות – אנשי 
חזון ומעשה, אשר פועלים באופן יזום סדור ושיטתי, לילות כימים, לחיזוק פרקליטות המדינה ולשיפורה, 
מתוך הבנה נכונה של האינטרס הציבורי – על ההישגים המרשימים שמשתקפים מהנתונים בדו"ח. הנהלת 
הפרקליטות יוצרת אדנים איתנים לשלטון החוק, והדברים בבחינת "והיה כעץ שתול על פלגי מים". עוד 
אבקש להודות ליחידת הניהול בפרקליטות המדינה – אשר כבר ידוע כי היא יחידה קטנה שמביאה לשינוי 
גדול, שאנשיה עמלו אף הם על הוצאת הדו"ח, המציג את עבודת פרקליטות המדינה באופן יפה ומדויק. 

כל ההישגים המובאים בדו"ח שייכים לקבוצה של משרתי ציבור הפועלים לביצור שלטון החוק: 
הפרקליטים בפרקליטות המדינה. קבוצה איכותית של בעלי מקצוע ישרי דרך, העושים מלאכתם אך 

על פי הדין, המצפן המקצועי ועקרונות הצדק. 

אני גאה מאוד בפרקליטות המדינה ובאנשיה. אין בי ספק כי פרקליטות המדינה של היום יכולה 
ותוכל לכל אתגריה.

אביחי מנדלבליט
היועץ המשפטי לממשלה
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דבר מנכ״לית משרד המשפטים
דו"ח סיכום פעילות הפרקליטות לשנת 2018 מציג את פעילות הפרקליטות לאורך השנה החולפת, 
מביא בפני הציבור מידע חשוב אודות תחומי העשייה של הפרקליטות, ובכך מעניק הזדמנות להיחשף 
לעבודת הפרקליטות על כלל היבטיה, כמו גם מאפשר את קיומו של שיח ציבורי ראוי ומעמיק המבוסס 

על עובדות ונתונים אודות עבודת הפרקליטות.

הדו"ח מאפשר התבוננות בנקודות החוזק של הפרקליטות מחד, ומאידך מאפשר הליך למידה 
והפקת לקחים אודות הצעדים שיש לבצע על מנת לייעל את עבודת הפרקליטות ולקדם את היעדים 

המצוינים בדו"ח. 

לצד הפעילות השוטפת של פרקליטות המדינה, אציין את תהליך עדכון והוספה של הנחיות פרקליט 
המדינה המתבצע לאורך שלוש השנים האחרונות, לצורך ריענון מדיניות הפרקליטות במגוון רחב של 
נושאים, והתאמתה למציאות העכשווית ולשינויים החלים בדין ובפסיקה. בנוסף, במסגרת מאמצים 
לטיוב השירות המשפטי הניתן לאזרח, גיבוש אמנה בין משרדית בדבר קיצור מועדים להגשת כתבי 
הגנה והקמה ופרסום מאגר עמדות שהוגשו לבתי המשפט במסגרת התייצבויות היועץ המשפטי 
לממשלה אשר נועד להביא בפני הציבור הרחב עמדות חשובות המצויות בליבת האינטרס הציבורי.

בנוסף לטיוב השירות המשפטי הניתן לאזרח, הפרקליטות פועלת להגברת המקצועיות של עובדיה, 
ומפתחת מסלולי הכשרות והשתלמויות מובנות לפרקליטים, זאת לצורך הכשרת הפרקליט, ליוויו 

ושמירה על כשירותו המקצועית.

גיוון בתעסוקה מהווה מפתח להגברת השקיפות, חיזוק אמון הציבור בפרקליטות המדינה בפרט 
ובמערכת המשפט ככלל. בדו"ח זה ניתן לראות המשך מגמת עלייה מבורכת, בשילוב בני החברה 

הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, כמו גם שילוב ישראלים יוצאי אתיופיה בפרקליטות. 

בהזדמנות זו, ברצוני להודות ולברך את פרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן, את הנהלת הפרקליטות 
ואת הפרקליטות והפרקליטים על מסירותם ותרומתם לעבודת משרד המשפטים, למערכת אכיפת 
החוק ולרווחת הציבור, ומבקשת לאחל לפרקליטות הצלחה רבה בהתמודדות עם האתגרים הרבים 

המונחים לפתחה. 

אמי פלמור
מנכ"לית משרד המשפטים
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דבר פרקליט המדינה
אני מתכבד להציג בפניכם את דו"ח סיכום פעילות הפרקליטות לשנת 2018. 

הדו"ח, יוצא לאור זו השנה הרביעית ברציפות. זאת, כחלק מתפיסת הפרקליטות לפעול לשיפור 
מתמיד של הליכי העיבוד והנגשת המידע אודות פעילותן השוטפת של יחידות הפרקליטות השונות, 
והצגתו לפרסום באופן שקוף, זמין ונגיש לידיעת הציבור הרחב. לצד זאת, מהווה הדו"ח המפורסם, 
על שלל נתוניו החשובים, כלי יעיל לקידום הליכי בקרה ולמידה, תוך המשך המגמה המבורכת לגיבוש 
דרך ניהול בפרקליטות המבוססת על נתונים אמפיריים עדכניים, ועיבוד מידע הנאסף מהשטח לשם 

התייעלות ארגונית. 

הדו"ח המתפרסם השנה הינו הדו"ח השנתי המפורט והמקיף ביותר שפורסם עד כה, הדו"ח פורס 
תמונה רחבה ומהימנה אודות פעילותה השוטפת של הפרקליטות, על מחוזותיה, מחלקותיה ויחידותיה 
השונים, ופותח צוהר לציבור הנחשף לעבודת הפרקליטים והפרקליטות בכל ענפי המשפט הרלוונטיים 

– הפלילי, המנהלי והאזרחי.

הדו"ח כולל לראשונה נתונים חדשים שטרם פורסמו בעבר, בין היתר, לגבי עבודת המחלקה הבינלאומית 
בפרקליטות המדינה; תחום עיסוקה של המחלקה לעיכוב הליכים; פעילותה הגוברת של יחידת 

הסייבר; מידע באשר לתחום הנוער בפרקליטות המדינה ונתונים נוספים.

בהזדמנות זו, אבקש להאיר זרקור מיוחד למספר תמורות מרכזיות שחלו בפעילותה של הפרקליטות 
בשנה החולפת:

ראשית, בשנה החולפת חלה תנופה משמעותית בפרויקט ריענון וחידוש הנחיות פרקליט המדינה. 
מטרתו של הפרויקט, שהואץ בשלוש השנים האחרונות, הינה לעדכן את מדיניות הפרקליטות במגוון 
רחב של נושאים, בתחום הפלילי ובתחום האזרחי, על מנת להתאימה למציאות המודרנית ולשינויי 

הפסיקה והדין. במסגרת זו, נוספו עשרות הנחיות חדשות ועשרות נוספות זכו לריענון ולתיקוף. 

שנית, החלטה על הקמתו של עמוד פייסבוק חדש לפרקליטות בשלהי שנת 2018. העמוד החדש, 
שזכה לאלפי עוקבים מאז עלה לאוויר, נועד בראש ובראשונה לטובת חיזוק אמון הציבור בפרקליטות. 
זאת, על ידי הנגשת מידע מקצועי ומהימן, בצורה ישירה ושקופה, אודות עבודת הפרקליטות ועובדיה. 

בנוסף, ננקטו פעולות חדשות לצורך שיפור סביבת העבודה ופיתוח ההון האנושי. בכלל זאת, החלה 
הפרקליטות בהליך יצירת מסלול הכשרות והשתלמויות מובנה לפרקליטים, וכן בבחינת עומק לשיפור 

הכשרת המתמחים החדשים בפרקליטות.  

דו"ח סיכום השנה, הינו הזדמנות נוספת להודות לעובדי הפרקליטות כולם, על כלל מחוזותיה ויחידותיה, 
הפועלים ללא הרף לשמירת האינטרס הציבורי ולביצור שלטון החוק לאורך כל ימות השנה. תודה 
מיוחדת מגיעה לאנשי יחידת הניהול בפרקליטות המדינה, אשר גם השנה הובילו את תהליכי העבודה 
וניתוח הנתונים לצורך הפקתו וגיבושו של דו"ח זה. זוהי גם הזדמנות להודות לשותפינו ממחלקת יעוץ 
וחקיקה, מאגף החקירות במשטרה ומהמחלקות המשפטיות במשרדי הממשלה השונים על שיתוף 

הפעולה לטובת חיזוק שלטון החוק והמשפט במדינה.

שי ניצן
פרקליט המדינה
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פרקליטות המדינה
פרקליטות המדינה היא הגוף המרכזי האמון על ייצוג המדינה והאינטרס הציבורי בפני הערכאות 
השיפוטיות השונות. הפרקליטות פועלת הן בשדה המשפט הפלילי והן בשדה המשפט האזרחי 

והמינהלי. 

בתחום הפלילי, הפרקליטות מייצגת את המדינה כמאשימה בבתי המשפט, מלווה חקירות פליליות 
ומובילה את המדיניות המשפטית בתחום אכיפת החוק – כל זאת בכפוף להנחיות היועץ המשפטי 

לממשלה ופרקליט המדינה. 

בתחום האזרחי והמינהלי, הפרקליטות היא הגורם המרכזי המייצג את גופי הממשלה השונים והאינטרס 
הציבורי בפני בתי המשפט וכן משתלבת הפרקליטות בכלל פעילותה של הרשות המבצעת, כשותפה 

בגיבוש המדיניות המשפטית ובביסוסה.

מבנה הפרקליטות
בראש הפרקליטות עומד פרקליט המדינה, מר שי ניצן, ולו ארבעה משנים: מר שלמה למברגר, משנה 
לפרקליט המדינה )עניינים פליליים(; גב' אורית קוטב, משנה לפרקליט המדינה )עניינים אזרחיים(; 
גב' נורית ליטמן, משנה לפרקליט המדינה )תפקידים מיוחדים(; ומשנה לפרקליט המדינה )אכיפה 

כלכלית( – תפקיד אותו מילא מר יהודה שפר, עד פרישתו בשנת 2018.

הפרקליטות מורכבת מיחידות מטה וממחוזות בפריסה גיאוגרפית. 

יחידות המטה כוללות את לשכות פרקליט המדינה והמשנים לפרקליט המדינה, את יחידת הניהול 
של הפרקליטות וכן מחלקות מקצועיות ייעודיות. מרבית יחידות המטה שוכנות בירושלים, והן הוקמו 
בשל הצורך למקד את עבודת הפרקליטות סביב התמחויות נושאיות מסוימות. רוב יחידות המטה 
עוסקות בייצוג המדינה בבית המשפט העליון )בשבתו כבג"ץ ובשבתו כבית משפט לערעורים(. חלק 
מיחידות אלו מהוות מוקדי ידע מקצועי בתחומים שונים והן מנחות את עבודת פרקליטויות המחוז 

השונות, בנושאים מקצועיים שבתחומי אחריותן. 

שתים עשרה פרקליטויות המחוז מחולקות בחלוקה גיאוגרפית בהתאם לפריסת בתי המשפט: 
צפון )נצרת(, חיפה, תל אביב, מרכז )מקום מושבה בתל-אביב(, ירושלים ודרום )באר שבע(. בראש 
כל פרקליטות מחוז עומד/ת פרקליט/ת מחוז. בכל מחוז קיימות שתי פרקליטויות מחוז: פרקליטות 
פלילית האמונה על ייצוג המדינה כמאשימה בתיקים הפליליים שהתרחשו בשטחה ושהטיפול בהם 
הוא בסמכות הפרקליטות; ופרקליטות אזרחית האמונה על ייצוג המדינה כתובעת וכנתבעת בהליכים 
אזרחיים. במחוז תל אביב פועלת פרקליטות מחוז פלילית נוספת - פרקליטות מחוז תל אביב )מיסוי 

וכלכלה(.
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המחלקה 
הפלילית

המחלקה 
הכלכלית

המחלקה 
הפיסקאלית

המחלקה 
הבינלאומית

 המחלקה למשפט 
העבודה

המחלקה 
האזרחית

מחלקת 
הבג"צים

המחלקה לחקירות 
שוטרים

המחלקה להנחיית 
תובעים מוסמכי 

היועמ"ש

יחידת הניהולפרקליט המדינה

 משנה לפרקליט
 המדינה

)תפקידים מיוחדים(

משנה לפרקליט המדינה 
)אכיפה כלכלית(

משנה לפרקליט המדינה
)עניינים פליליים(

היחידה לאכיפה 
אזרחית 

פרקליטות מחוז 
צפון )אזרחי(

פרקליטות מחוז 
חיפה )אזרחי(

פרקליטות מחוז ת"א 
)אזרחי(

פרקליטות מחוז 
מרכז )אזרחי(

פרקליטות מחוז 
ירושלים )אזרחי(

פרקליטות מחוז 
דרום )אזרחי(

היחידה לעיכוב 
יחידת הערריםהליכים

יחידת הסייבר

משנה לפרקליט המדינה
)עניינים אזרחיים(

פרקליטות מחוז 
צפון )פלילי(

פרקליטות מחוז ת"א
)מיסוי וכלכלה(

פרקליטות מחוז 
חיפה )פלילי(

פרקליטות מחוז ת"א 
)פלילי(

פרקליטות מחוז 
מרכז )פלילי(

פרקליטות מחוז 
ירושלים )פלילי(

שלוחת אשקלון
)פלילי(

פרקליטות מחוז 
דרום )פלילי(



22

כוח האדם בפרקליטות
בפרקליטות הועסקו נכון לסוף שנת 2018 1,875 עובדים.

 45ו- רותשי בנותי/בנ 72 ,םטידנטוס 118 ,םחיתממ 643 ,םיילנהמי םידבעו 424 ,םטיילרקפ 103,1 ,םתוכמ
. ח"שחוקרי מ

תרשים 1 - התפלגות כוח האדם בפרקליטות

27%
מטה

73%
מחוזות

התפלגות כוח אדם
מחוזות מול מטה

39%
אזרחי

61%
פלילי

התפלגות כוח אדם 
פלילי מול אזרחי
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תרשים 2 - התפלגות כוח האדם בפרקליטות לפי תפקיד

55%
מתמחיםפרקליטים

20%13%
סטודנטיםעובדים מינהליים

6%4%2%
חוקרי מח"ששירות לאומי

תרשים 3 - התפלגות מגדרית - עובדים

מתמחים

63%66%62%

37%38%

מנהליםפרקליטים

גבריםנשים

עובדים מינהליים

15%

85%

34%
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תרשים 4 - התפלגות הפרקליטים לפי גיל

טווח גילאים

144
פרקליטים
)14%(

עד 30 30-35

215
פרקליטים
)21%(

35-40

275
פרקליטים
)27%(

40-45

175
פרקליטים

45-50

128
פרקליטים
)12%(

50-55

52
פרקליטים
)5%(

55-60

24
פרקליטים
)2%(

60-65

16
פרקליטים
)2%(

+65

2
פרקליטים

תרשים 5 - התפלגות הפרקליטים לפי שנות ותק

עד 5

396
פרקליטים
)38%(

5-10

216
פרקליטים
)21%(

10-15

169
פרקליטים
)16%(

15-20

147
פרקליטים
)14%(

20-25

72
פרקליטים
)5%(

25-30

21
פרקליטים
)2%(

30-35

9
פרקליטים
)1%(

35-40

1
פרקליטים

 שנות ותק
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העדפה מתקנת
שילוב בני החברה הערבית, הדרוזית והצ׳רקסית

 .טותילרקפב םקיעסמוה תסירקוהצ' תירוזדה ,תיברעה רהבחה יבנ רפסמב 52.% - כל שלודי גלח 2018 נתשב
 78.% -כ םמהוויה ,תסירק'והצ תרוזידה ,תיברעה רהבחה יבנ 164 טותלירקפב קועסהו ,2018 תנש ףלסו כוןנ

נם יה (46) ליששוכ (םטילירקפה ללמכ %8-כ םימהוו)ה םטיליקרפ םנהי (68) תחצימכ .םדיבעוה ללמכ
ם(.חיתמל המ מכל13%-ם כווים )המהחיתממ

שילוב ישראלים יוצאי אתיופיה
בהם ם, ידעובהל מכל 2%-כם הוויהמיופיה תאי איוצם ידעוב 38יטות פרקלבקו הועס 2018ת נשלסוף כון נ

ם. טי סטודנ6ם ו-יינהלם מייד עוב7ם, חיתמ מ10, םיטי פרקל12

תרשים 6 - התפלגות בני החברה הערבית, הדרוזית והצ׳רקסית בקרב העובדים ביחידות השונות

פרקליטים

52%

סטודנטים

עובדים מינהליים8%

12%

מתמחים

28%

תרשים 7 - מספר בני החברה הערבית, הדרוזית והצ׳רקסית שהועסקו בפרקליטות בפילוח לפני שנים

2016

140
מועסקים

2014

104
מועסקים

2018

164
מועסקים

2017

160
מועסקים

2015

120
מועסקים
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התפתחויות מרכזיות בשנת 2018

קידום ויישום המלצות דו"ח צוות התביעה לבחינת השלכות המלצות דו"ח דורנר 
 נהשהמת שוארביעה בתת צוות הקמל עלה שממלשפטי המץ היועיט החל, 7201ת נשמהלך ב
 דהעהוו ח"דו צותלמה כותלשה תנחיבל ,רגרבמל מהלש רמ ,(םלייליפ םיניינע) נהדימה טלירקפל

 יעהבהת יותנימד לע (ר"דורנ"דו"ח  )להלן: םיניירבעבטיפול וה ישהענ יותנימד תנחיבל תיבורהצי
עקרונות הכות לשהת אלעומק חן בנה יהמדיט פרקללנה שהמ שותארבהצוות יישומו. אופן ו

 שחרורוהם ירצעהמישה, ענהתחום ביעה בהתת יונימדל ער דורנת דועי דיל עעו בקנשם חיהמנ
נה יהמדיט ופרקללה שממלשפטי המץ היועי פנב דו"חהוצג ה 2018ר ואניחודש ובם, דהמוק
 להשממ בהחלטת בוותוקצ אומצו עהיבהת צוות "חדו צותלהמ (.יעה"בהתוות צו"ח "ד )להלן:

. 2018ר רואבחודש פב

עיקרי מסקנות דו"ח צוות התביעה היו: "כי במקום בו שיקולי ההלימה ואיון המסוכנות אינם 
מחייבים מאסר או מעצר בין כותלי הכלא, וכשניתן לשלב את הנאשם בהליך שיקומי ממשי 
המותאם לצרכיו, מחוץ לכותלי הכלא, כי אז יש להעדיף את ההליך השיקומי על פני מעצר או 
מאסר". נקבע כי נכונות זו, להעדפת הליכים שיקומיים במקרים המתאימים, תבוא לידי ביטוי 

במדיניות התביעה בכל שלב ושלב של ההליך הפלילי.

במהלך השנה האחרונה בוצעו פעולות רבות לקידום ויישום המלצות דו"ח צוות התביעה, וביניהן: 

יום החטיבה הפלילית, שהתקיים זו השנה הראשונה, בהשתתפות כ-600 פרקליטים ותובעים 
משטרתיים פליליים מרחבי הארץ, התקיים תחת הכותרת "מחשבים מסלול מחדש", והוקדש 
להצגת והטמעת השינויים וההתאמות במדיניות האכיפה של הפרקליטות, לאור דו"ח דורנר 

ודו"ח צוות התביעה. 

הוקם צוות בין-משרדי, בראשות המשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים(, העוסק בגיבוש 
הצרכים התקציביים של גופי התביעה והשיקום, וזאת על מנת לנתב את התקציב שהוקצה 
בהחלטת הממשלה ליישום המלצות הדו"ח באופן שיאפשר את יישום ההמלצות באופן מיטבי. 

נעשתה עבודה פרטנית ומאומצת אל מול הגופים הרלוונטיים )כגון שירות המבחן, הרשות 
לשיקום האסיר( לשם התנעת תהליכים מהותיים להסרת החסמים השונים אשר פורטו בדו"ח 

צוות התביעה, בנוגע לפעילות הגופים. 

הורחבה פעילותם של בתי המשפט הקהילתיים: במהלך השנה הוקם בית משפט קהילתי 
חדש )רביעי במספר(, ובמהלך השנה הקרובה צפויים לקום שני בתי משפט קהילתיים נוספים. 

בד בבד, נעשית עבודת מטה לקראת פריסה ארצית של פרוייקט זה. 

 תכראהל עה ורהמן, שיונעהוק חלן וקיתוקף תלס כננ 19.4.1ם ויב, רורנדו"ח דלשך המבן, כו מכ
 ם.שיודחה שעתלם שיודחשה שימת רושית ודובעבתה צורלתן ינשר את יברהמסר אהמת תקופ

 תחייהנ פורסמה ,זה אלנוש עבנוג יעהבהת יותנימד בושיגל כהערנש טהמ תבודע בותעקב
 הופתקלת ורישת וודבעבסר אמש ונעת לטהן ייענבה יעבהתת ויני"מד 91.9ה נימדיט פרקל

".םל שישה חודשיעולה עה

1
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פיתוח מסלולי הכשרות 
בשנת 2018 החלה הפרקליטות בהליך של יצירת מסלול הכשרות והשתלמויות מובנה 
לפרקליטים. במסגרת זו בוצעו מהלכים של "פירוק" התפקיד לרכיבי הידע והמיומנויות הדרושים 
לשם ביצועו. המהלך של הגדרת מתווה הלמידה הושלם בחטיבה הפלילית וצפוי להסתיים 
בחטיבה האזרחית במהלך שנת 2019. המתווה החדש כולל ערכות למידה וקורסים מקוונים, 

מערך חונכות, קורסי העמקה והכשרות לפי ותק. 

מהלך זה, אשר מתבצע בליווי אגף ההדרכה של משרד המשפטים, מהווה המשך ישיר של 
תפיסת הלמידה הנוהגת בפרקליטות בשנים האחרונות, לפיה קיימת חשיבות בהכשרת 

הפרקליט, ליוויו ושמירה על כשירותו המקצועית. 

בנוסף, במהלך השנה התבצע תהליך עומק שבחן את הכשרת המתמחים של הפרקליטות, 
בעקבותיו הוחלט לבצע שינוי במבנה ההכשרה ולפצלה לשני מועדים לאורך שנת ההתמחות 

וקביעת קווים מנחים ללמידה ביחידות.

הקמת עמוד הפייסבוק של פרקליטות המדינה 
עמוד הפייסבוק של הפרקליטות הוקם בשלהי שנת 2018. מטרתו העיקרית היא חיזוק אמון 
הציבור בפרקליטות על ידי הנגשת מידע מקצועי ומהימן, בצורה שקופה וישירה, אודות מערכת 
המשפט בכלל, ואודות עבודת הפרקליטות בפרט. לעמוד מועלה מידע עדכני המשתף את 
הציבור בעשיית הפרקליטות, ומעדכן לגבי הליכים, פרשות ומידע משפטי אחר במגוון רחב של 
נושאים, הכוללים הצגה והסבר של עמדת הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה בנושאים 
בעלי עניין ציבורי הנמצאים על סדר היום; עדכון על החלטות ופסקי דין חשובים הנוגעים 

לעבודת הפרקליטות; הנגשת ידע משפטי בסיסי, ועוד. 

בנוסף, העמוד מאפשר לפרקליטות קשר ישיר עם הציבור, הן דרך שאלות ותגובות על הפוסטים 
.)Inbox( המפורסמים בו והן בפניות פרטניות הנענות דרך תיבת הדואר הפרטית בעמוד

השקת העמוד ותפעולו, אשר מתבצע בליווי אגף בכיר דוברות הסברה ותקשורת של משרד 
המשפטים, מהווה ביטוי נוסף לחשיבות שמייחסת הפרקליטות לקידום ערכי השקיפות והגברת 

אמון הציבור בפרקליטות באמצעותו.

2

3
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עדכון והוספה של הנחיות פרקליט המדינה 
בשלוש השנים האחרונות עוסקת הפרקליטות בפרויקט עדכון וריענון מדיניות הפרקליטות 
במגוון רחב של נושאים, בתחום הפלילי ובתחום האזרחי, על מנת להתאימה למציאות העכשווית 

ולשינוי הדין והפסיקה. 

מהלך הריענון והעדכון נועד ליצור מכלול מעודכן וקוהרנטי הבא להבטיח כי מייצגי המדינה 
בערכאות השיפוטיות פועלים באחידות ובשקיפות, לחזק את אמון הציבור במערכת אכיפת 
החוק, וכן לאפשר לגופי התביעה ולמייצגי המדינה בערכאות השיפוטיות להתמודד עם תופעות 
עברייניות, עם הסוגיות המשפטיות המורכבות ועם התגברות האתגרים היומיומיים הניצבים 

בפניהם. 

 היוא לוחלקן , 015-כל ענה יהמדיט פרקלת חיוהנספר מעמד  5201ת נשבט קהפרוית לתחיב
 תוויצמתר היו, תכנועודמן שרוב, תוחיהנ 200-כלן ספרמלה ע, 2019ת נשביום, כ. תכנועודמ
כון. דתהליך עב

בעת האחרונה, אנו רואים כי בית המשפט מאמץ את האמור בהנחיות רבות המגיעות לפתחו 
בעקבות תהליך העבודה הארוך והמעמיק הנעשה בפרקליטות. 

כל הנחיות פרקליט המדינה מפורסמות לציבור באתר הפרקליטות, רצ"ב קישור לאתר: 

 https://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Pages/Guidelines.aspx
 

גיבוש אמנה בין משרדית בדבר קיצור מועדים להגשת כתבי הגנה
משרדי הממשלה, יחידות סמך וגופים ממשלתיים שונים מיוצגים על ידי פרקליטי החטיבה 

האזרחית בפרקליטות המדינה על יחידותיה, בהליכים השונים המתנהלים בבתי המשפט.

במהלך שנת 2018 נערכה עבודת מטה כוללת לשם גיבוש אמנה בין משרדית המסדירה את 
ממשקי העבודה שבין הלשכות המשפטיות במשרדי הממשלה לבין הפרקליטות האזרחית 
במטרה להבטיח שיתוף פעולה מיטבי, החל מקבלת כתב התביעה ועד להגשת כתב ההגנה 

בשם המדינה. 

האמנה נועדה לטייב את השירות המשפטי בהגנה על המדינה בתובענות אזרחיות; לשפר וליעל 
את הליך גיבוש עמדת המדינה; לקדם את הבירור היעיל והמקצועי של התשתית העובדתית 
והמשפטית שבבסיס עמדת המדינה ולהסדיר את קשרי העבודה בין הפרקליטות ללשכות 
המשפטיות לנוכח המועדים הקצובים בתקנות סדר הדין האזרחי. בבסיס האמנה עומדת 
החובה המשותפת של משרדי הממשלה והפרקליטות להגן על נכסי המדינה וזכויותיה, וכן 
ערך השיתוף והדיאלוג בין הפרקליטות ללשכות המשפטיות, המתבטא בעבודה משותפת 

בכל תיק ותיק. 

את עבודת גיבוש וניסוח האמנה הוביל צוות בראשות המשנה לפרקליט המדינה )עניינים 
אזרחיים( שכלל נציגים של היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה השונים ומינהלים בפרקליטות 
המדינה. טיוטת האמנה שגיבש הצוות הועברה להתייחסותם של כלל היועצים המשפטיים 
במשרדי הממשלה והנהלת הפרקליטות האזרחית ונוסחה הסופי אושר על ידי פרקליט המדינה 

והיועץ המשפטי לממשלה וקיבל את ברכתם.

4

5

https://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Pages/Guidelines.aspx 
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הקמת מאגר עמדות שהוגשו לבתי המשפט במסגרת היועץ המשפטי לממשלה
בהתאם לפקודת סדרי הדין )התייצבות היועץ המשפטי לממשלה( היועץ המשפטי לממשלה 
רשאי להתייצב ולהשמיע דברו בהליכים אזרחיים ומינהליים המתנהלים בפני בתי המשפט 
אשר המדינה איננה צד להם, אם ראה כי זכות של מדינת ישראל או זכות ציבורית או עניין 
ציבורי מושפעים או כרוכים בהליך המתנהל. מדובר בעמדות המוגשות בשם היועץ המשפטי 
לממשלה כפרשן המוסמך של הדין, במקרים ייחודיים העוסקים בסוגיות משפטיות מורכבות 
שהחקיקה והפסיקה טרם עסקו בהן או שהן בעלות השלכות רוחב ולשם קידום ושמירה על 

האינטרס הציבורי. 

אחד מתפקידיה של הפרקליטות האזרחית הוא לייצג את היועץ המשפטי לממשלה גם 
בהתייצבותו בהליכים ייחודיים אלה, בהם על פי רוב המדינה מלכתחילה אינה צד להליך. 

לאור משמעותן וחשיבותן הרבה של אותן עמדות המוגשות בשם היועץ המשפטי לממשלה, 
נערכה בשנה האחרונה עבודת מטה לשם יצירת מאגר עמדות שהוגשו לבתי משפט במסגרת 
התייצבויות היועץ המשפטי לממשלה ופרסומו לציבור הרחב באתר האינטרנט של משרד 
המשפטים. מדובר במאגר הכולל את מרבית עמדות היועץ המשפטי לממשלה, שהוגשו לפי 
פקודת סדרי הדין, בהליכים אזרחיים ומינהליים החל משנת 2017 וכן את פסקי הדין שניתנו 
בהם, ככל שניתנו. המאגר מציג רשימה מסודרת של כלל העמדות בצירוף תמצית מידע אודות 
כל עמדה והוא כולל את: מספר ההליך המשפטי ושמות הצדדים לו, היחידה והפרקליט 

המייצגים בהליך, תחום משפטי וכן נושא ההתייצבות ותמצית השאלה המשפטית הנדונה. 

פרסומו של המאגר נועד להביא בפני הציבור הרחב עמדות חשובות אלה המצויות בליבת 
האינטרס הציבורי.

 

6
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הפרקליטות הפלילית
הפרקליטות הפלילית מייצגת את המדינה כמאשימה בבתי המשפט, מלווה חקירות פליליות מרכזיות ומובילה 

את המדיניות המשפטית בתחום אכיפת החוק.

ככלל, מטפלת הפרקליטות רק בתיקים הפליליים הנוגעים בעבירות החמורות שבספר החוקים, לדוגמא: 
רצח ועבירות אלימות קשות אחרות, אונס ועבירות מין חמורות אחרות, שוד ועבירות רכוש חמורות אחרות, 
סחר בסמים, שוחד ועבירות שחיתות אחרות ועוד. יתר התיקים הפליליים במדינת ישראל מטופלים על ידי 

התביעה המשטרתית ועל ידי גופי תביעה נוספים.

עבודת המחוזות הפליליים - ערכאה ראשונה
מחוזות הפרקליטות הפליליים מייצגים את המדינה בערכאה ראשונה בבתי המשפט השלום והמחוזי )לפי 
חומרת העבירה(, בערעורים לבית המשפט המחוזי, בוועדות שחרורים ובעוד מגוון נושאים. בנוסף, מקום בו 
מתנהלת במשטרה חקירה מורכבת או רגישה, מלווים הפרקליטים במחוזות הפרקליטות, כמו גם ביחידות 

נוספות בפרקליטות )דוגמת המחלקה הכלכלית(, את החקירה משלבים מוקדמים. 

תרשים 8 - גלגולו של תיק בפרקליטות 

תיקי חקירה

תיקי פרקליטות

טרם התקבלה 
החלטה

הוגש 
כתב אישום

הוחלט על 
העברה לגוף 

תובע אחר

הוחלט על גניזה 
 ללא הגשת
 כתב אישום

תיקי מב"דתיקי מעצר
תיקים שעברו 

מגניזה ראשונית
לעיון פרקליט

גניזה ראשונית

שלוםמחוזי
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תרשים 9 - מספר תיקי החקירה שהועברו מהמשטרה למחוזות הפרקליטות הפליליים בשנים האחרונות 

37,272

2015

35,076

2017

34,026

2016 2018

34,316

2014

39,287

תרשים 10 - מספר תיקי הפרקליטות שנפתחו בשנים האחרונות

ק יתם, אול. יטותהפרקללטיפול שטרה מהמם ירבהמוערה החקיקי יתסמך ל עם פתחיניטות הפרקלקי ית
, לשמלכך . חדאישום אב תמכיותר יו לאשר בקשיוגש ויכול , חדארה חקיק יתמיותר ל ישיכיכול יטות פרקל

.יטותקי פרקלי ת134,29פתחו רה ונקי חקיי ת316,34ות יטפרקלרו לב הוע2018נת שב

2015 2017

29,497

2016 2018

29,341
29,712 29,561

2014

32,483
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תרשים 11 - התפלגות תיקי הפרקליטות שנפתחו בפרקליטות לפי העבירה המרכזית שנכללה בהם

ת וירעבב 6%1-כ, מותילארות יבעבקו עס 40%-כ, 2018ת נשביטות הפרקללטיפול רו בשהועם קייהתין מב
אה.רות הוניבע ב9%-מין, וכ

אלימות

40%

מין

16%

רכוש

7%

הונאה

9%

הסדר הציבורי

5%

סמים

4%

נשק ואמל"ח

3%

הגנת הפרטיות

3%

תעבורה

2%

עבירות המתה

2%

בטחון המדינה

1%

אחר *

6%

עבירות נגד המוסר

1%

כלכלי

1%

.ייין רוחנרות וקנחייעה בם, פגלי חייעבה וביבם, סינטיי ישע וק, חסרבורל הציגנה עת הון, הבני פשיעה והלגונרחר – א*א



35

תרשים 12 - התפלגות תיקי הפרקליטות שנפתחו לפי העבירה המרכזית שנכללה בהם בחלוקה למחוזות

38% 5%5% 2%6% 1% 1%

16% 3%12% 3%4% 3%1%

מחוז

צפון

37% 6%5% 3%5% 1% 1%
מחוז

חיפה
16% 3%11% 2%4% 5%1%

מחוז

מרכז
45% 3%7% 2%4%

19% 2%7% 2%3% 5%

מחוז

תל אביב

38% 1%19% 2%3%

16% 3%4% 1%6% 6%

סייבר
8% 2%

3%3%33%

32% 13%

6%

מחוז

ירושלים
45% 2%9% 1%5% 3%

17% 2%5% 1%3% 6%1%

מחוז

דרום

39% 3%7% 2%6% 2%

15% 3%8% 1%5% 8%1%

 מיסוי
וכלכלה

9%

91%

1%

■ הגנת הפרטיות  ■ נש"ק ואמל"ח  ■ סמים   ■ הסדר הציבורי   ■ רכוש   ■ הונאה   ■ מין   ■ אלימות     
■ אחר   ■ עבירות נגד המוסר   ■ כלכלי  ■ בטחון המדינה   ■ תעבורה   ■ עבירות המתה             
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בשנים האחרונות הפרקליטות שמה לה כמטרה מרכזית את צמצום מלאי התיקים הממתינים להכרעה 
בכלל, ובפרט את מלאי התיקים הממתינים להכרעה תקופה של למעלה משנתיים, ובין שנה לשנתיים. 

נכון לסוף שנת 2018 נותרו בפרקליטות 222 תיקים הפתוחים למעלה משנתיים ואשר טרם התקבלה בהם 
החלטה סופית )כולם בשלבי טיפול מתקדמים(. מתוך תיקים אלו, ב-158 תיקים התעכבה קבלת ההחלטה 

הסופית מסיבות שאינן תלויות בפרקליטות כמפורט בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה 4.12021. 

תרשים 13 - מלאי תיקי הפרקליטות הממתינים להכרעה למעלה משנתיים

סוף דצמבר
2014

708

סוף דצמבר
2015

116

סוף דצמבר
2016

139

סוף דצמבר
2017

141

סוף דצמבר
2013

1,201

סוף דצמבר
2018

222

בנוסף, הושם דגש על טיפול מהיר ככל הניתן בתיקים הממתינים להכרעה. כך, כ-68% מהתיקים שנפתחו 
בפרקליטות בשנת 2018 על בסיס תיקי החקירה שהועברו מהמשטרה טופלו בתוך כחודש ממועד קבלתם 

)כ-20,000 תיקים(.

 תא צגמיי זהה מןזה רקפו רחמא ,דשחו ךתוב לופטוש טותילרקפ קייתל חסיב עשהנ לופטוש םקייהת חוזא לש חלופי*ה
 רובעשהו םקייהת תובינ יךהל תוא רעצמ יךהל תגרסמב בלושהתק "ד(מב קיי)ת יןד רוריבל םיניתמהמ םקייתב טיפולה

ף לוחב – 2020.1.1-ב רק רפשתאי 2018 תנש יבגל נהש ךתוב לופטוש םקייהת חוזא לש חלופי .טותילרקפל רהטשממה
. ם לטיפולקייחרון התת אבלד קמוענה מש

בשנת 2017 91% מהתיקים שנפתחו בפרקליטות בשנה זו טופלו בתוך שנה ממועד קבלתם.

 https://www.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/41202.pdf .1

https://www.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/41202.pdf
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תרשים 14 - התפלגות תיקי הפרקליטות שנפתחו בשנת 2018 וטופלו בתוך חודש לפי סוג התיק

20%

תיקי מב"ד שהתקבלו לטיפול
במסגרת הליך מעצר

48%

תיקים שיועדו לגניזה 
על ידי המשטרה

32%

תיקי מב"ד

תרשים 15 - התפלגות תיקי הפרקליטות שנפתחו בשנת 2018 וטופלו בתוך חודש לפי סטטוס התיק

 הועברו לטיפול 
גוף תביעה אחר

הוגש כתב אישום  נגנזו ללא הגשתאחר
כתב אישום

3%63% 11%23%
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הליכים שיפוטיים
בכ-36% מהתיקים שהועברו מהמשטרה לטיפול הפרקליטות בשנת 2018 )10,625 תיקים(, המליצה המשטרה 
לסגור את התיקים )לגנוז אותם( מכיוון שסברה שלא התגבשה תשתית ראייתית מספקת להעמדה לדין 
פלילי. בשל העובדה שהתיקים המועברים לפרקליטות מהמשטרה הם בגין עבירות שאין בסמכות המשטרה 
להכריע בהן, התיקים הללו מועברים לעיון ראשוני של פרקליט. במרבית התיקים מאשר הפרקליט את המלצת 

המשטרה לגניזת התיק ובמיעוט מובהק מהתיקים הללו מוגש כתב אישום. 

2% נוספים מהתיקים שהועברו לטיפול הפרקליטות בשנת 2018 הינם תיקים שהועברו לשם בדיקתם 
במסגרת של הליך לחקירת סיבות מוות. 

כתבי אישום שהוגשו במחוזות הפרקליטות 
בשנת 2018 הוגשו על ידי פרקליטויות המחוז הפליליות 4,096 כתבי אישום ב-3,743 תיקי פרקליטות )יש 

לציין כי יכול וכתבי האישום שהוגשו שייכים לתיקים שנפתחו בשנת 2018 או בשנים קודמות(.* 

תרשים 16 - מספר כתבי אישום שהוגשו על ידי הפרקליטות בשנת 2018

5,339

4,236
4,500

2015 20172016 2018

4,096

*תיק פרקליטות יכול שיכיל יותר מכתב אישום אחד.
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תרשים 17 - כתבי אישום שהוגשו בחלוקה לערכאות השיפוטיות 2018

שלום

49%

תעבורה

נוער4%

11%

מחוזי

36%

תרשים 18 - התפלגות כתבי אישום שהוגשו לפי העבירה המרכזית שנכללה בכתב האישום

 לש ריותב יעותמשמה חפהנ לותעב הן מותילהא רותיבע ,2018 תנשב שהוגשו ישוםהא יבתכ ךתומ
(.8%אה )( וההונ17%רות המין )יבחר מכן עא( ול29%ישום )י האבתכ

אלימות מין הונאה

כלכליהסדר הציבורי תעבורההגנת הפרטיות

נשק ואמל"ח סמיםעבירות המתה

בטחון המדינה

רכוש

עבירות נגד המוסראחר*

30% 19% 8% 6% 4%8% 7%

3%3% 1%3%3% 4%1%

* אחר - הגנה על הציבור, ארגוני פשיעה והלבנת הון, חסרי ישע וקטינים, סביבה ובעלי חיים, פגיעה בחירות וקניין רוחני.
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תרשים 19 - התפלגות כתבי אישום שהוגשו לפי העבירה המרכזית שנכללה בכתב האישום בחלוקה למחוזות

■ אלימות   ■ מין   ■ הונאה   ■ רכוש   ■ הסדר הציבורי   ■ סמים   ■ נש"ק ואמל"ח   ■ הגנת הפרטיות
■ עבירות המתה   ■ תעבורה   ■ בטחון המדינה   ■ כלכלי   ■ עבירות נגד המוסר   ■ אחר

42% 7%4%

4%

3%

1% 1%16% 6%

2%

4%

5%5%
מחוז

צפון

סייבר
9%

5%27%

32% 23

4%

37% 10%8% 6%1% 1%
מחוז

חיפה
16% 1%8% 2%6%

2%

2%

מחוז

תל אביב

24% 2%14% 5%3%

21% 1%6% 4%12%

3%

3%

2%

1%

מחוז

ירושלים
33% 6%7%

2%

7%

7%21% 7%

1%

3%

2%3%

1%
מחוז

דרום

29% 7%8% 4%3% 6%

19% 1%5% 2%10% 2%3%

מחוז

מרכז
27% 6%9% 6%3%

21% 1%8% 4%6% 6%

1%

1%

1%

8%
 מיסוי

וכלכלה
5%

82%

5%
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עבירות הסתה ותמיכה בארגון טרור 
מדיניות התביעה הכללית בכל הנוגע לעבירות המשיקות לחופש הביטוי היא ככלל מדיניות זהירה ומצמצמת. 
לפיכך, נקבעה הנחיה 14.12 להנחיות פרקליט המדינה, הדורשת אישור מראש של המשנה לפרקליט המדינה 

)תפקידים מיוחדים( לפתיחה בחקירה או לסגירת תיק בעניין בעל רגישות ציבורית רבה.

אישור שכזה נדרש לפתיחה בחקירה או לסגירת תיק, בין היתר, גם בעבירות של הסתה לאלימות, הסתה 
לגזענות ותמיכה בארגון טרור. נוכח חשיבותו של חופש הביטוי, המחוקק אף קבע כי טרם העמדה לדין 
בעבירות אלה נדרש אישורו של היועץ המשפטי לממשלה להעמדה לדין. זאת מכוח חוק העונשין ומכוח 

חוק המאבק בטרור.

 תרשים 20 - מספר התיקים שנפתחו בעבירות הסתה 
לא מדובר בתיקי חקירה, אלא בתיקים שנפתחו בלשכת המשנה לפרקליט המדינה )תפקידים מיוחדים( בגין פניות שהתקבלו:

2018 46
179

2017 48
239

2016 49
214

■ הסתה לגזענות   ■ הסתה לאלימות

תרשים 21 - מספר כתבי האישום שאושרו להגשה בעבירות הסתה2

■ הסתה לגזענות   ■ הסתה לאלימות
2018 1

35

832017 4

2016 3
105

2. מדובר בתיקים שלא בהכרח נפתחו באותה השנה.
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באשר לעבירות ממניע גזעני או ממניע של עוינות כלפי ציבור- כנסיבה מחמירה, הרי שנוכח האינטרס הציבורי 
העומד בבסיס עבירה זו והרגישות הנלוות לה, קבע היועץ המשפטי לממשלה בהנחיה מספר 4.1004, כי 
העמדה לדין בעבירה הכוללת נסיבה מחמירה זו, טעונה אישור מוקדם של המשנה לפרקליט המדינה 
)תפקידים מיוחדים(. בנוסף, הונחו פרקליטי המחוזות השונים כי מחיקת נסיבה מחמירה זו מכתב אישום 

במסגרת הסדר טיעון טעונה אף היא את אישור המשנה לפרקליט המדינה )תפקידים מיוחדים(.

הנתונים הם כדלקמן: 

תרשים 22 - מספר כתבי אישום הכוללים נסיבה מחמירה של מניע גזעני3

24

2016

12

2018

14

2017

3. יש לציין כי לא בכל מקרה בו נעברת עבירה ממניע גזעני תיכלל נסיבה זו בכתב האישום, זאת מאחר והמחוקק קבע כי 
נסיבה זו תצטרף כנסיבה מחמירה רק לרשימת עבירות המוגדרת בסעיף 144ו)ב( בלבד וכן כי לא תוכל להצטרף לעבירה 

שעונשה עולה על 10 שנות מאסר.
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הופעות בדיונים
במהלך שנת 2018 הופיעו פרקליטים מכל המחוזות הפליליים ב- 81,837 דיונים בבתי משפט השלום והמחוזי 

ברחבי הארץ.

תרשים 23 - חלוקת הדיונים בהתאם לסוג ההליך

 פלילי - הליכים פלילים
בערכאה ראשונה

68%

 פלילי - הליכים פלילים
בערכאות ערעור

6%

אחר

3%

 וועדות שחרורים
ועתירות אסירים

23%

*אחר – פיקוח על עברייני מין, ועדות פסיכיאטריות, ועדות אבחון למפגרים.

*ועדות שחרורים הן ועדות מינהליות בעלות סמכויות מעין שיפוטיות, הפועלות מכוח חוק שחרור על תנאי ממאסר. לוועדות 
השחרורים נתונה הסמכות להחליט על שחרורם על-תנאי של אסירים שנשאו שני שלישים לפחות מתקופת מאסרם. עד 
אמצע אוקטובר 2018 הוסמכו וועדות השחרורים לדון בעניינם של אסירים שעונש מאסרם עלה על חצי שנת מאסר. החל 
מאמצע מאוקטובר 2018 מוסמכות ועדות השחרורים לדון בשאלת שחרורם על תנאי של אסירים שעונשם עולה על שנת 
מאסר אחת, וכן במקרים נוספים המוגדרים בחוק במפורש שבהם הסמכות של הוועדה רחבה יותר. על החלטה של ועדת 
השחרורים ניתן להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי, ועל פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן להגיש בקשת 

רשות ערעור לבית המשפט העליון.

ההליך המתקיים בפני וועדות השחרורים הוא הליך אדברסארי )הליך שבו טוענים שני צדדים – האסיר והפרקליטות(. 
פרקליטויות המחוז הפליליות מופיעות בהליכים אלה מטעם היועץ המשפטי לממשלה, ומציגות בפני הוועדה את האינטרס 
הציבורי בשאלת שחרורו המוקדם של כל אסיר. בשלב בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון מופיעים בתיקים מטעם 
היועץ המשפטי לממשלה פרקליטי מחלקת הבג"צים. הפרקליטות מופיעה בשם היועץ המשפטי לממשלה גם בדיוני מעקבים 
שמקיימות הוועדות לגבי אסירים בתקופת השחרור על-תנאי, ובבקשות לביטול השחרור על-תנאי כשהאסיר מפר את תנאי 

שחרורו. 
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תוצאות ההליכים השיפוטיים בערכאה ראשונה
בשנת 2018 הסתיימו בבתי המשפט כ- 5,978 הליכים שיפוטיים שהתנהלו כנגד כ-6,148 נאשמים. יש לציין 

כי אין המדובר בהכרח בהליכים שהוגשו לבית המשפט בשנת 2018.

ביחס לכ-84% מהנאשמים החליט בית המשפט להרשיע הרשעה מלאה או חלקית.*

לגבי 6% נקבע כי הם ביצעו את העבירה אך הם לא יורשעו )"אי הרשעה**"( ו-3% זוכו באופן מלא. 

*הרשעה חלקית – מצבים בהם בית המשפט הרשיע את הנאשם בחלק מסעיפי העבירה שיוחסו לו בכתב 
האישום וזיכה מחלקם האחר או שחלקם האחר נמחק/שונה. 

**אי הרשעה – מצבים בהם נקבע כי הנאשם ביצע את העבירה אך לא יורשע בשל נסיבות מיוחדות וחריגות 
שבהן עלול להיווצר יחס בלתי סביר בין חשיבות ההרשעה לאינטרס הציבורי הכללי לבין עוצמת הפגיעה 

בנאשם הצפויה מההרשעה

תרשים 24 - התפלגות תוצאות ההליכים השיפוטיים שהסתיימו

1%

אחר

3%

הפסקת/
 התליית
הליכים

6%

קביעה בדבר 
 ביצוע

עבירה, ללא 
הרשעה

3%

זיכוי

3%

חזרה 
מכתב אישום

84%

הרשעה

*אחר- מצבים שבהם עוכבו או שלא ניתן היה להמשיך בהם בשל נסיבות שונות כגון מות הנאשם.

תרשים 25 - אחוז הנאשמים שההליך השיפוטי בעניינם הסתיים במסגרת הסדר טיעון

ביחס ל-82% מבין הנאשמים שהורשעו הרשעה מלאה או חלקית או שההליך השיפוטי בעניינם הסתיים 
בקביעה בדבר ביצוע עבירה ללא הרשעה, הוצג לבית המשפט הסדר טיעון.

18%
ללא הסדר טיעון

82%
הסדר טיעון

*בשונה משנים קודמות, כלל ההליכים המשפטיים שצורפו להליכים אחרים נספרו כהליכים בהם נערך הסדר טיעון )מאחר 
שבמרבית המקרים, סיבת הצירוף היא לצורך הסדר(. חישוב הנתונים באופן זה, ביחס לשנים קודמות, הביא לשינוי אחוז 

הסדרי הטיעון כדלקמן:

.81% – 2017

.80% – 2016
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87% מהסדרי הטיעון הוצגו לבית המשפט בשלב שלאחר הגשת כתב האישום ובטרם שמיעת הראיות בתיק.

תרשים 26 - התפלגות הסדרי הטיעון שהוצגו לפי שלב הצגתם בהליך השיפוטי

עם הגשת כתב אישום

1%

במהלך פרשת הגנה

1%

במהלך סיכומים ועד 
להכרעת הדין

1%

במהלך הוכחות ולפני 
פרשת הגנה

10%

אחרי הגשת כתב אישום 
ולפני הוכחות

87%

תרשים 27 - התפלגות הסדרי הטיעון שהוצגו לפי שלב הצגתם בהליך בבתי משפט השלום

אחרי הגשת כתב 
אישום ולפני הוכחות

89%

במהלך פרשת התביעה

7%

לאחר סיום פרשת 
 התביעה ולפני 

הכרעת דין

2%

עם הגשת כתב אישום

2%

תרשים 28 - התפלגות הסדרי הטיעון שהוצגו לפי שלב קבלתם בהליך בבתי המשפט המחוזיים 

עם הגשת כתב אישום

1%

לאחר סיום פרשת 
 התביעה ולפני 

הכרעת דין

2%

במהלך פרשת התביעה

14%

אחרי הגשת כתב 
אישום ולפני הוכחות

83%
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תרשים 29 - פילוח הסדרי טיעון לפי סימול עבירה
האחוז המוצג הוא אחוז הנאשמים שההליך השיפוטי כנגדם הסתיים במסגרת הסדר טיעון מבין הנאשמים שהורשעו בהרשעה 
מלאה או חלקית )כולל תיקים שצורפו לתיק אחר(, או שההליך השיפוטי כנגדם הסתיים ב"אי הרשעה", בפילוח לפי סוגי עבירה.

78%

אחר*

74%

עבירות נגד המוסר

83%

אלימות

83%

רכוש

80%

הונאה

78%

מין

73%

עבירות המתה

80%

תעבורה

74%

בטחון המדינה

84%

כלכלי

79%

הגנת הפרטיות

83%

נשק ואמל"ח

85%

הסדר ציבוריסמים

83%

*אחר- ארגוני פשיעה והלבנת הון, הגנה על הציבור, חסרי ישע וקטינים, סביבה ובעלי חיים, פגיעה בחירות, 
קניין רוחני וסעיפי עבירה ללא סימול.
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תוצאות ההליכים השיפוטיים - ערכאת הערעור
בשנת 2018 הוגשו לבתי המשפט המחוזיים ברחבי הארץ 2,652 ערעורים פליליים. ערעורים אלו הוגשו 
הן ביחס לתיקים שנוהלו בערכאה ראשונה על ידי יחידות הפרקליטות )540( והן ביחס לתיקים שנוהלו 
בערכאה הראשונה על ידי יחידות התביעה המשטרתית או יחידות אחרות )2,112(. לבית המשפט העליון 
הוגשו בתקופה זו 516 ערעורים פליליים ביחס לתיקים שנוהלו בערכאה ראשונה על ידי יחידות הפרקליטות. 

בסך הכול הוגשו בשנת 2018 - 3,168 ערעורים לבית המשפט העליון ולבתי המשפט המחוזיים. 

88% מהערעורים הוגשו על ידי הנאשמים ולא על ידי המדינה.

ערעורים לבתי המשפט המחוזיים
במהלך שנת 2018 הוגשו לבתי המשפט המחוזיים 540 ערעורים על תיקים שניהלה הפרקליטות בבתי 

משפט השלום. 23% מהערעורים הוגשו על ידי המדינה, ו- 77% הוגשו על ידי הנאשמים. 

72% מהערעורים נסובו על גזר הדין.

תרשים 31 - סיבות הערעור בערעורים מטעם הנאשמיםתרשים 30 - סיבות הערעור בערעורים מטעם המדינה

126
ערעורים 83%

על גזר הדין

5%
על גזר הדין 
והכרעת הדין

12%
 על

הכרעת הדין

414
ערעורים 67%

על גזר הדין

29%
על גזר הדין 
והכרעת הדין

4%
 על

הכרעת הדין

תוצאות פסקי הדין בערעורים
הוגשו  םתוכמ 116 ם.ייחוזמה טשפהמ יתבב עושמנש םירעורע 253-ב יןד קיפס לובהתק 2018 תנש ךלמהב
ם.שמיאי הנדל י הוגשו ע641נה ו-יי המדדל יע

תרשים 32 - פסקי הדין בערעורים שהוגשו מטעם המדינה

נדחה

32%
הוחזר לבית 
משפט קמא

1%
התקבל חלקית

15%
התקבל

47%
נמחק

5%



48

תרשים 33 - פסקי הדין בערעורים שהוגשו מטעם הנאשמים

נדחה

53%
הוחזר לבית 
משפט קמא

1%
התקבל חלקית

18%
התקבל

18%
נמחק

10%
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המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה
המחלקה הפלילית מייצגת את מדינת ישראל בהליכים פליליים בבית המשפט העליון, שפסיקותיו מנחות 
ומחייבות את כלל הערכאות הדיוניות. בכך, ממלאת המחלקה הפלילית תפקיד משמעותי ביותר בעיצוב 
הדין הפלילי המהותי. המחלקה הפלילית אף מהווה גורם מטה חשוב בפרקליטות המדינה, היוזם והמקדם 

הלכות משפטיות בבית המשפט העליון. 

תפקידים אלו הינם ייעודה הראשון ותפקידה העיקרי של המחלקה.

ערעורים לבית המשפט העליון
שפט מ יתבביטות הפרקליהלה נשם קייתל עם יערעור 516יון לעהשפט המת יבלהוגשו  2018ת נשמהלך ב

ם. שמיאי הנדל י הוגשו ע8%8נה, ו- יי המדדל י עם הוגשויערעור מה12%ם. ייוזחהמ

76% מהערעורים נסובו על גזר הדין )קולת העונש או חומרתו(.

22%
על גזר הדין 
והכרעת הדין

456
ערעורים 76%

על גזר הדין

2%
 על

הכרעת הדין

תרשים 35 - סיבות הערעור בערעורים מטעם הנאשמיםתרשים 34 - סיבות הערעור בערעורים מטעם המדינה

60
ערעורים 82%

על גזר הדין

10%
על גזר הדין 
והכרעת הדין

8%
 על

הכרעת הדין

תוצאות פסקי הדין בערעורים
במהלך שנת 2018 התקבלו פסקי דין ב- 586 ערעורים שנשמעו בבית המשפט העליון. 

52 מתוכם הוגשו על ידי המדינה, ו- 534 הוגשו על ידי הנאשמים.

תרשים 36 - פסקי הדין בערעורים שהוגשו מטעם המדינה

נדחה

29%
נמחק

8%
התקבל חלקית

4%
התקבל

59%
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תרשים 37 - פסקי הדין בערעורים שהוגשו מטעם הנאשמים

נדחה

62%
נמחק

9%
התקבל חלקית

10%
התקבל

19%

משפטים חוזרים
החלטה תנה ינם ימקר 12-וב, תיליהפלחלקה המטיפלה בהם , רחוזשפט מלשות בק 33הוגשו  2018נת שב
ם ימקר 10-וב – חלקההמ תמסכבה – יהםנשב – בלההתק שהבקה םימקר 2-ב יון.לעה שפטהמ תיב ידי לע
חתה.דשה נבקה

תרשים 38 - התפלגות החלטות בבקשות למשפטים חוזרים בשנת 2018

נדחה

83%
התקבלו בהסכמת המחלקה

17%
במהלך שנת 2018 נדחו 8 בקשות למשפטים חוזרים בתיקים שהוגשו משנים קודמות.
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תיקים שנסגרו במחוזות הפרקליטות ללא הגשת כתב אישום
ו א 2018ת נשביטות פרקלבפתחו נשם קייתבר )מדובם קיית 444,42יטות הפרקלחוזות מבגרו סנ 2018נת שב
 ת(יתשטרהמיעה בתלקר עי)בחר אה יעבתגוף ול לטיפרו בהוע( 1%2)ם יקי ת242,5ם, תוכמת(. מוודקם ינשב
סו יוחזו גננשם קייהתישום. אב תכבהם שהוגש י מבליטות הפרקלחוזות מבזו גננ( %79)ם יקי ת220,19- כו
ם. י חשוד407,28- כל

תרשים 39 - התפלגות הטיפול בתיקי פרקליטות שנסגרו ללא הגשת כתב אישום

 הועברו לטיפול
גוף תביעה אחר 

21%
נגנזו ללא 

הגשת כתב אישום 

79%

תרשים 40 - התפלגות עילות הסגירה בתיקים שנסגרו ללא הגשת כתב אישום

מבין החשודים שהתיקים שנפתחו בעניינם נגנזו ללא הגשת כתב אישום )כ- 28,074 חשודים בכ-19,220 
תיקים(*, 59% מהחשדות נגנזו בעילה של חוסר ראיות, 20% בעילה של נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה 

לדין ו- 15% מחוסר אשמה4. 

2016 2017 2018

■ חוסר ראיות   ■ נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין   ■ חוסר אשמה   ■ אין עבירה פלילית   ■ עבריין לא ידוע   ■ אחר

2
11

23

60

22

59

20
15

2 222

12
21

59

33

 כעולה מהתרשימים לעיל, חלה עליה ניכרת בשנת 2018 בשיעור התיקים שנגנזו בעילה של חוסר אשמה. 
ככל הנראה עליה זו נובעת משינוי הנחיית פרקליט המדינה 1.3 ששינתה את נקודת האיזון בין תיקים שנסגרים 

בעילה של חוסר אשמה לתיקים שנסגרים בעילה של חוסר ראיות.

https://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Guidelines/001.3.pdf .4

https://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Guidelines/001.3.pdf
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אכיפה כלכלית
בשנת 2018 הושלמה פריסת חוליות אכיפה כלכלית בכל מחוזות הפרקליטות, זאת במטרה להעצים את 

אפקטיביות הטיפול בשלילה של רכוש שהופק מביצוע עבירות חמורות.

תחום האכיפה הכלכלית, הינו תחום חדש יחסית, כשבליבתו, שלילת התקבולים והרכוש שהעבריין השיג 
במסגרת הפעילות הפלילית בה היה מעורב. בשל חדשנותו של התחום, מורכבותו והצורך במומחיות בתחום 
הלבנת הון, חילוטים ודיסציפלינות משפטיות נוספות, הפרקליטות פרשה בשש השנים האחרונות, "חוליית 
אכיפה כלכלית" בכל מחוז. ייעודה של חוליה כזו הוא טיפול בתיקים מסוג זה במחוז, ייעוץ לפרקליטים 

והפצת הידע המקצועי. 

חוליה טיפוסית מונה שלושה פרקליטים שמומחיותם בתחום הלבנת הון, תפיסות וחילוטים, מיסים ופרקליט 
המתמחה בדין האזרחי. 

במסגרת כתבי אישום שהוגשו במהלך שנת 2018, ביקשה הפרקליטות שבית המשפט יורה על חילוט רכוש 
מעבריינים בהיקף של כ- 262,000,000 ₪. בקשות אלו, נוגעות ברובן המכריע, לתפיסות שהיו בשנים 
קודמות. צפוי כי כתבי האישום ובקשות החילוט יתבררו במהלך השנים הבאות בבתי המשפט השונים עד 

לקבלת החלטה סופית.

בממוצע רב שנתי, נשללים, במסגרת החלטה שיפוטית, כ- 85% מהרכוש שחילוטו התבקש על ידי הפרקליטות 
וכ- 75% מהרכוש שנתפס. כחצי עד שליש מהרכוש שחילוטו התבקש על ידי הפרקליטות אך לא נשלל 
מהעבריין, אינו מוחזר לעבריין, אלא מועבר לצדדים שלישיים הטוענים לזכות ברכוש, שבית המשפט קבע 
לגביהם כי זכותם גוברת על האינטרס הציבורי שבחילוט. כמו כן, במסגרת הרכוש המשוחרר, נכללים כספים 
המשוחררים לנאשם כ"דמי מחייה סבירים" וזאת לאחר שהנאשם הוכיח כי אין לו מקורות הכנסה או הון 

ממנו יוכל להשתכר בתקופת הביניים עד להחלטה סופית בבקשת החילוט.

העבירות בגינן נשלל הרכוש מהעבריינים משתרעות על פני קשת רחבה של עבירות חמורות.

מניתוח התיקים שהסתיימו בגזר דין בשנת 2018 )בתיקים אלו, כתבי האישום הוגשו בד"כ כמה שנים קודם 
לכן(, עולה כדלקמן: 

 מלכתחילה, בתיקים אלה 
נתפס רכוש בהיקף של כ-

357
בסופו של יום, נשלל 

מהעבריינים סכום של כ- 

210
מתוכם, התבקש חילוטם 
של נכסים בהיקף של כ-

324 

ביחס לחלק מהתיקים שהסתיימו בחילוט חלקי, הוגש ערעור מטעם הפרקליטות על גובה החילוט שפסק 
בית המשפט ויתכן שנתוני האפקטיביות ישתפרו לאור החלטות בית המשפט של ערכאת הערעור.
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תרשים 41 - היקף הסכומים שנשללו מהעבריינים בתום ההליך המשפטי בשנים 2014 - 2018 )במיליוני שקלים(

2018

210

2017

234

2015

500

2014

194

2016

629

גרף זה משקף את סה"כ שווי הרכוש שבית המשפט שלל מעבריינים, בחתך לפי שנים.
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תרשים 42 - היקף פעילות אכיפה כלכלית בחתך לפי שנים

1,400M

1,200M

1,000M

800M

600M

400M

200M

201820162013 20172014 20152012

■  סכום של הערכת שווי הרכוש שנתפס    ■ סכום של שווי רכוש בבקשת החילוט    ■ סכום של שווי רכוש הרכוש שחולט

 קףיהווט להחית ושבקקף הי, תוסיתפהקף הי– ה יפאכהת ווישרבת יכלכלהת ולהפעיקף הית אקף שמה זף גר: רבסה
 310-כחלט לנה שאותה בשו קיביטות הפרקל₪, יון למי 800-כ ספת נ7201-בי כאות רל תןינדוגמא לכך ם. סופייהם לוטיהחי

יון ₪. ל מי026-, כרבטמצפיהם חולטו, בין לרי דזתן גשפט נת המינה זו בשיון ₪ ובלמי
תשומת הלב לכך שהגרף משקף את היקף הפעילות הכלכלית באותה שנה אך לא את היחס בין היקף התפיסות להיקף 
בקשות החילוט. התפיסות שנתפסו באותה שנה )העמודה הימנית בכל שנה( יידונו בבימ"ש ויוכרעו, בדר"כ, שנים ארוכות 

לאחר מועד התפיסה. 
באופן דומה, בקשות החילוט שהוגשו באותה שנה נוגעות על פי רב לתפיסות שבוצעו שנים קודם לכן וכך גם ביחס להחלטות 

חילוט שניתנו באותה שנה, המתייחסות בדר"כ לתפיסות שבוצעו שנים רבות קודם לכן. 
הדרך לבחון את היחס בין היקף החילוט הסופי לבין היקף בקשות החילוט יכול להיקבע רק על ידי ניתוח נתוני התיקים 
שהסתיימו: בתיקים אלו נתן לבחון את שיעור החילוט הסופי מתוך היקף הרכוש שחילוטו התבקש. בחינה כזו משתקפת 

בגרפים שיוצגו להלן:

תרשים 43 - תיקים שהסתיימו בחתך לפי שנים: היקפי החילוט מתוך היקף התפיסה/הבקשה, בתיקים אלו )ללא 
קנסות ושומות(

450M

350M

250M

150M

400M

300M

200M

100M

50M

■  סך התפיסות שנתפסו בתיקים שהסתיימו בשנה זו    ■ היקף הרכוש שחילוטו התבקש בתיקים שהסתיימו בשנה זו   
■ סך החילוטים הסופיים בתיקים שהסתיימו

201820162013 20172014 20152012
הסבר: גרף זה משקף ניתוח של תיקים שהסתיימו והיחס בין היקף הרכוש שהמשטרה תפסה בתיקים אלו לבין היקף הרכוש 
שהפרקליטות ביקשה לחלט מתוך הסכומים הנ"ל, וכן את היקף החילוטים שבית המשפט בסופו של יום, חילט מהעבריין, 

מתוך הסכומים שהפרקליטות ביקשה לחלט.
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תרשים 44 - תיקים שהסתיימו בחתך לפי שנים: היקפי שלילת רכוש מעבריין בהחלטה שיפוטית )חילוט, קנסות 
ושומות(, מתוך היקף התפיסה/ הבקשה

450M

350M

250M

150M

400M

300M

200M

100M

50M

201820162013 20172014 20152012

■  סך התפיסות שנתפסו בתיקים שהסתיימו בשנה זו    ■ היקף הרכוש שחילוטו התבקש בתיקים שהסתיימו בשנה זו   
■ סה"כ שווי רכוש שחולט + קנסות + שומות מהתפוסים בתיקים שהסתיימו בשנה זו

הסבר: גרף זה בדומה לגרף 44, כולל ניתוח של נתוני אכיפה כלכלית בתיקים שהסתיימו, אך הוא כולל בנוסף לחילוטים 
פעולות נוספות שבית המשפט קבע שיש לבצע ביחס לרכוש התפוס )כגון: תשלום קנסות, תשלומי מס ועוד(. בהקשר זה 
יובהר כי פעמים רבות הנאשם או בא כוחו מבקשים מהפרקליטות ומבית המשפט כי חלקים מהכספים התפוסים יופנו 
לכיסוי חובות המס של הנאשם או יופנו לתשלום קנסות וזאת, כדי שהנאשם יוכל "לפתוח דף חדש", לאחר סיום ההליכים 

הפליליים, ולא יאלץ לגרור אחריו חובות מס אזרחיים.

עוד יצוין כי חלק ניכר מהכספים שבסופו של יום אינם נשללים מהעבריין, אינם מוחזרים לעבריין דווקא אלא פעמים רבות 
נמסרים לצדדים שלישיים שנקבע לגביהם כי זכותם עדיפה על האינטרס הציבורי שבחילוט )לדוגמא: נושים מובטחים של 

הנאשם, קורבנות עבירה, בת זוג של הנאשם שנמצא כי לא הייתה מעורבת במעשים הפליליים וכיו"ב(.
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המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה
המחלקה היא יחידת מטה בפרקליטות המדינה האמונה על נושא התביעה בתחום התכנון ובניה, התביעה 
העירונית ברשויות המקומיות והתביעה הממשלתית במשרדי הממשלה, ביחידות הסמך ובתאגידים 

הסטטוטוריים.

לה: שממלשפטי המץ היועת מאסמכה הח מכם ילהפועם ייליפלם עיתובלצועי מקת יבשת שממחלקה המ
ת גנד להשרמגון – בם )כייתנייעה מדב גופי ת21-ם בעיתוב 200- יה, כבנתחום התכנון והם בעי תוב200-כ
 רשא םעיבתו ,מיותמקוה רשויותב עהיבת פיגו 525-ב םעיבתו 752 -וכ ('וכו אותלחקה דרשמ ,בהיבסה
. יליעה הכלבערך התמ וחשוב ביעותשמם חלק מהווימ

המחלקה פועלת למתן כלים לתובעים, ודואגת להסמכה, הדרכה, הכשרה, הנחייה מקצועית, פיקוח ובקרה 
עליהם. כן אמונה המחלקה על קביעת אמות מידה אחידות לפעילות התובעים ועל גיבוש תורת הפעלה אחודה. 

פרקליטי המחלקה מייצגים את המדינה בבית המשפט העליון, בתחומי העיסוק של המחלקה, וביתר הערכאות 
בתיקים בעלי חשיבות ציבורית, או כאשר מדובר בסוגיות תקדימיות מיוחדות וכן בתיקי דגל בתחום האכיפה 

הסביבתית. 

תרשים 45 - התפלגות התובעים לפי תחומים וצורת העסקה 

סך כתבי הסמכה שניתנו לתובעים - 672.

■ תובעים פנימיים     ■ תובעים חיצוניים

תביעה מדינתית

84

116

200

תכנון ובניה

138

60
198

תביעה עירונית

203

71

274

*תובע – בעל כתב הסמכה בתחום מסויים; עורך דין יכול שיהיה תובע במספר גופי תביעה ובמספר תחומים.
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נתוני פעילות אכיפה בתכנון ובניה לשנת 2018
במהלך שנת 2018 הוגשו כ – 2,800 כתבי אישום בתחום התכנון והבניה ברחבי הארץ ע"י התובעים בוועדות 

המקומיות לתכנון ובניה.

תרשים 46 - התפלגות כתבי אישום בתחום תכנון ובניה לפי מחוזות

ירושלים צפון מרכז

דרום תל אביב חיפה

18%18%39%

9% 6%10%

תרשים 47 - התפלגות סך הקנסות בתיקי תכנון ובניה של הוועדות המקומיות בחלוקה לשנים )במיליוני שקלים(:

40

70
59

2016 20182017
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המחלקה לחקירות שוטרים
המחלקה לחקירות שוטרים )מח"ש( הינה מחלקה בפרקליטות המדינה, שהינה גוף עצמאי, חיצוני ובלתי 
תלוי במשטרה, שבו משרתים חוקרים, אנשי מודיעין, פרקליטים ועובדי פרקליטות נוספים. מדובר במחלקה 
ייחודית, המתאפיינת בשילוב דיסציפלינות מקצועיות שונות )עבודת פרקליטות, חקירות, מודיעין(. בסמכות 
מח"ש לחקור חשדות לעבירות שבוצעו בידי שוטרים ואשר העונש בצדן עולה על שנת מאסר אחת. מח"ש 
מוסמכת לחקור גם אזרחים החשודים בביצוע עבירה יחד עם אנשי משטרה וכן, חשדות הנוגעים לביצוע עבירות 

על ידי אנשי שירות הביטחון הכללי שבוצעו במהלך תפקידם, בכפוף להחלטת היועץ המשפטי לממשלה.

המחלקה לחקירות שוטרים הינה מחלקה ארצית והיא מטפלת בכל העבירות הפליליות שביצעו שוטרים 
בכל הארץ, הן לגבי עבירות הקשורות לביצוע תפקידו של השוטר והן לעבירות שאינן קשורות לתפקיד. 
הטיפול כולל איסוף מודיעין, ניהול חקירות וטיפול פרקליטותי הכולל ליווי חקירה, הגשת כתבי אישום וניהול 

התיקים בבתי משפט בכל רחבי הארץ בערכאות השונות )בתי משפט שלום ומחוזי(. 

בשנת 2018 הוגשו 69 כתבי אישום על ידי המחלקה לחקירות שוטרים ונחתמו 19 הסדרים מותנים. מבין 
כתבי האישום, 57 הוגשו לבתי משפט השלום ו-12 הוגשו לבתי משפט מחוזיים5. 

תרשים 48 - פילוח כתבי אישום שהוגשו על ידי מח"ש בחלוקה לערכאות

כתבי אישום שהוגשו
 לבתי המשפט המחוזיים

17%
כתבי אישום שהוגשו
 לבית משפט השלום

83%

5. יש לציין כי בדו"ח זה שונתה שיטת הדיווח על תיקי מח"ש. בדו"חות הסיכום השנתיים הקודמים של מח"ש פורסמו 
נתונים לפי החלטות על העמדה לדין פלילי אך לא לפי כתבי אישום שהוגשו בפועל. בדו"ח זה מפורטים מספר כתבי 
האישום שהוגשו בפועל. כמו כן, בעבר נכללו בקטגוריה זו גם תיקים שנותבו להסדר מותנה ואילו בדו"ח זה בוצעה 

הפרדה בין תיקים בהם הוגשו כתבי אישום לבין תיקים שהסתיימו בהסדר מותנה.
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תרשים 49 - התפלגות כתבי האישום שהוגשו ע"י מח"ש לפי העבירה המרכזית שנכללה בכתב האישום

אלימות

38%

הגנת 
הפרטיות

10%

מין

17%

הסדר ציבורי

9%

רכוש

9%

נשק ואמל"ח

4%

כלכלי

3%

תעבורה

2%

עבירות נגד המוסר

1%

עבירות המתה

1%

סמים

4%

הונאה

2%

תרשים 50 - התפלגות תוצאות ההליכים השיפוטיים

רה יבעהי כיעה בבקאו ת( חלקיאו אה ל)מבהרשעה מו ייסתה 84, 2018ת נשבמו ייסתשהם קיית 97תוך מ
מו ייסתהם קיית 5ו-ם ייכהלעיכוב באו ישום אב תמכרה חזבמו ייסתהם קיית 8(, הרשעהא לל)אך עה וצב
ם.יכוייזב

הרשעה מלאה או חלקית / 
קביעה כי העבירה בוצעה 

אך ללא הרשעה

87%

זיכוי

5%
אחר

8% 97

*אחר – העברת תיק למישור המשמעתי, העברת תיק להסדר מותנה, עיכוב הליכים, ביטול אישום בהסכמה ועוד.
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התפלגות החלטות בתיקים שבהם נחקרו שוטרים באזהרה
במהלך 2018 התקבלו במח"ש החלטות לגבי 728 תיקים שבהם נחקרו שוטרים באזהרה )בחלק מהתיקים 

נחקרו שני שוטרים או יותר בכל תיק(.

(.9% )יליישום פלב אתם הוגש כקיי ת69-ב

(.3% )םים מותנירדסחתמו הם נקיי ת19-ב

152 תיקים הועברו לטיפול מח' משמעת במשטרה חלקם עם החלטה מחייבת על העמדה לדין משמעתי 
וחלקם עם המלצה )21%(6. 

(.7%2שמה )ל חוסר אלה שעיגרו בסם נקיי ת961

(.20%י )ליין הפלדמה לתאר הדת היעלעיגרו בסם נקיי ת614

(.33% )יותא רל חוסרלה שעיגרו בסם נקיי ת239

(9%)

69
הוגש כתב 
(27%)אישום פלילי

חוסר אשמה

196

(3%)

הסדר 
מותנה

19

(20%)

היעדר התאמה 
לדין פלילי

146

(21%)

הועברו לטיפול מח' 
משמעת במשטרה עם 

החלטה / המלצה

152

(33%)
חוסר ראיות

239

תרשים 51 - התפלגות עילות הגניזה בתיקים שטופלו במח"ש בשנת 2018 שבהם נערכה בדיקה והוחלט בסיומה כי 
אין עילה המצדיקה חקירת שוטר באזהרה

קה ידב ייכהל עצויב חראל שרא םקייתב רבמדו קה.ידב חראל זוגננ 2018 תנשב "שחמב טופלוש םקיית 717
ם ניאעשיו שמא מצנשטעם המן ין ובין דכ לפעטר שוהי כא מצנשטעם המן ין ב, ישונאהרד חשבהם  הופרך

 כלכ. ריכביט פרקלת החלטלם אתהבה קידבום תבם יגרסנה לאם קיית. תיליפלה רחקילו ונמיזם קיידצמ
 תשטרמבת עשממת חלקמול טיפשך המלם ירבועמהם , תיתעשממה ריבעוע ציבלד שחה ולעה לאם קייתשמ
יך להלמה תאהר דהיעת לעיבזו גננם קיית 311(, 6%5)ת יליפלרה יבעין את לעיבזו גננם קיימהת 434. לאישר
 זוגננם קיית 13(, 40%)לונן תהמ דמצפעולה ף תושיחוסר ל שבאו ת ינורמי לונהתב רשמדובכל שמל, יליהפל

(.2% )א נודעיין לרב עבותעקזו בגנם נקיי ת13( ו-2%ות )ר סמכוסל חלה שעיב

היעדר התאמה 
להליך פלילי

חוסר סמכות אין עבירהעבריין לא נודע

40% 2% 2%56%

6. חלקם עם החלטה מחייבת על העמדה לדין משמעתי )בעבירות שימוש בכוח( ושאינם נמנים על התיקים בהם 
התקבלה החלטת סגירה וחלקם, בצד ההחלטה על סגירתם במישור הפלילי, הועברו למחלקת משמעת עם המלצה 

בלבד, בהתאם לסמכות מח"ש.
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תרשים 52 - התפלגות עילות הגניזה בתיקים שטופלו במח"ש בשנת 2018 ונגנזו ללא חקירה וללא בדיקה 

1,766 תיקים שטופלו במח"ש בשנת 2018 נגנזו ללא חקירה וללא בדיקה. מדובר בפניות שמתקבלות במחלקה 
ונבחנות באופן מקצועי ע"י ראש צוות חקירה ופרקליט מוסמך ולאחר בחינתן, כאמור, נמצא כי אין מקום 
לפתיחה בחקירה או בבדיקה פלילית, וזאת בהתאם לסיווגים שונים שיפורטו להלן. ככל שהתלונות מעלות 

חשד לביצוע עבירה משמעתית, הן מועברות להמשך טיפול מחלקת משמעת במשטרת ישראל.7 

861 תיקים נגנזו בעילה של היעדר עבירה פלילית )49%( מקום בו פניות שנתקבלו כלל לא גילו – על פני 
הדברים – כל חשד לביצוע עבירה פלילית. כך לדוגמא פניה שעניינה שימוש בכוח שהסתכם בכבילה במהלך 
ביצוע מעצר, אינה נחקרת ואינה נבדקת שכן שימוש בכוח מסוג זה הוא במסגרת הסמכות החוקית הנלווית 

לביצוע מעצר המותרת לשוטר. 

751 תיקים נגנזו בגין היעדר התאמה להליך פלילי )42%(. כך לדוגמא במקרים בהם המתלונן אינו משתף 
פעולה ולא ניתן לקדם את החקירה בלא שיתוף פעולה מצדו; כאשר עניינה של התלונה באירוע מינורי 
וההתנהגות המיוחסת לנילון, אף אם תוכח, וגם אם הייתה בלתי ראויה בנסיבות העניין, אינה חוצה את הרף 
המצדיק נקיטה בהליכים פליליים )לדוגמא במקרה בו עניינה של התלונה הוא שימוש בכוח, אך זה מסתכם 
בדחיפה קלה, אף בנסיבות בהן לא היה מקום לכך. הפורום הנאות לברר תלונות מעין אלו, והכלים היעילים 
והמהירים לטיפול בהן, מצויים במישור המשמעתי-פיקודי; במקרים בהם התלונה הוגשה על רקע סכסוך 

אזרחי הקיים בין הצדדים, אשר ראוי למצותו טרם פתיחה בחקירה פלילית, אם בכלל וכיוב'(. 

151 תיקים נגנזו בעילה של חוסר סמכות )9%(. כך לדוגמא טענות בגין התנהלות בלתי הולמת, שאיננה עבירה 
פלילית, ועל כן אינן מצויות בסמכות החקירה של מח"ש". 

3 תיקים נגנזו בעילה של "עבריין לא נודע", במקרים בהם ההערכה היא כי לא יהיה בפתיחה בחקירה כדי 
לאתר את הנילון. כך לדוגמא טענה לשימוש בכוח מינורי במסגרת הפגנה בה היו כל השוטרים חבושים 
קסדות וכאשר אין בידיעת המתלונן כל פרט העשוי לסייע בזיהוי הנילון ובהיעדר ראיות מסייעות אחרות 

דוגמת סרטונים או עדי ראיה.

היעדר התאמה 
להליך פלילי

אין עבירהחוסר סמכות

42% 9%49%

7. בשנת 2018 התקבלו 6,025 פניות במחלקה לחקירות שוטרים. מתוכן 2,658 פניות שהועלו מפי חשודים במהלך 
חקירות משטרתיות והועברו למח"ש על ידי המשטרה, ללא פניה למח"ש מצד המתלוננים )"חומר משטרתי"(.  

אלפי ה"חומרים המשטרתיים" מועברים אוטומטית למח"ש, לרבות במקרים בהם על פני הדברים, הטענה לשימוש 
בכוח כלל אינה מתארת על פניה חריגה כלשהי מכוח סביר או כאשר הטענה מסתכמת באמירות כלליות או סתומות 

של חשודים הנחקרים באזהרה במשטרה, שנאמרו בתגובה להטחת האשמות נגדם ע"י השוטר החוקר. על אף האמור, 
מושקעות תשומות משמעותיות באיתור האזרחים בהם מדובר ובפניה אליהם. אולם הניסיון מלמד כי רוב גדול של 

הטענות במקרים הללו נזנח ע"י האזרח והחשודים כלל אינם מבקשים לעמוד מאחורי תלונה פורמאלית נגד השוטר".
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יחידת הסייבר
יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה עוסקת בתיקים פליליים הנחקרים ברובם ביחידת הסייבר הארצית של 
המשטרה; בתיקים העוסקים בעבירות מידע הנחקרים ברשות להגנת הפרטיות ובתיקים הנחקרים ביחידה 

105 של משטרת ישראל, שנועדה לטפל בחשיפה ובחקירה של עבירות כלפי קטינים ברשת. 

כמו כן, היחידה מלווה פרקליטים מיחידות הפרקליטות השונות בתיקים שהתעוררו בהם שאלות מתחום זה 
ומתווה המדיניות בתחומים שונים בתחום הסייבר והסיגינט )סיגינט – איסוף מידע וראיות מאותות דיגיטליים 

]האזנות סתר, נתוני תקשורת, נתוני מיקום וכדומה[(. 

במהלך שנת 2017 הושלם שלב ההקמה הראשוני של היחידה, המתפקדת הן כיחידת מטה, הן כיחידה 
המנהלת תיקים פליליים והן כיחידה המנהלת הליכי אכיפה אלטרנטיביים בנוגע לפרסומים אסורים באינטרנט 

וברשתות החברתיות. 

תיקים פליליים
במהלך 2018 נמשך הגידול במספר התיקים החדשים שנפתחו ביחידה - 65 תיקים לעומת 49 בשנת 2017. 
בין מגמות הפשיעה עמן התמודדה היחידה בשנת 2018 ניתן לציין שימוש מוגבר באמצעי הסתרה מבוססי 
בלוקצ'יין לצורך הלבנת הון, שימוש באפליקציות המאפשרות אנונימיזציה ברמה גבוהה כברירת מחדל 

ועיסוק מוגבר בחיפוש בחומרי מחשב מוצפנים.

תרשים 53 - התפלגות התיקים שטופלו ביחידת הסייבר לפי סטטוס הטיפול

הוגש כתב אישום

22%

 נגנז ללא הגשת
כתב אישום

30%

בהכנה

38%

הסתיים הטיפול

3%

הועבר לגוף תובע אחר

2%

נחתם הסדר מותנה

5%
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אכיפה אלטרנטיבית
אכיפה אלטרנטיבית כוללת נקיטת שורה של פעולות משפטיות וטכנולוגיות שמטרתן צמצום הנזק הנגרם 

כתוצאה מפעילות אסורה או עבריינית המתרחשת במרחב המקוון.

פעולותיה נועדו לספק כלים להפחתת הנזק העלול להיגרם כתוצאה מפעילות אסורה במרחב המקוון, על-ידי 
הפסקת המשך ביצוע העבירה, אף במקרים שבהם לא ניתן לזהות את מבצע העבירה, לחוקרו או להביאו 
לדין, זאת בצד ביצוע פעולות חקירה פליליות "קלאסיות". ברמה המעשית, האכיפה האלטרנטיבית כוללת 
מגוון רחב של טכניקות לצמצום החשיפה אל הפרסום או התוכן האסור, וזאת בין היתר באמצעות בקשות 
לספקיות שירות שונות )בין היתר לרשתות חברתיות ומנועי חיפוש( להסרת תוכן, לחסימת משתמשים, לסינון 

תוצאות חיפוש, להגבלת גישה לתוכן וגם מהלכים משפטיים וולונטריים.

בשנת 2018 נמשך גידול בפעילות האכיפה האלטרנטיבית במישור הוולונטרי כלפי עבירות פליליות 
המתבצעות במרחב המקוון.

תרשים 54 - מספר התכנים שהסרתם התבקשה בפילוח לפי שנים

12,351
בקשות הסרה

2017

14,283
בקשות הסרה

2018

2,241
בקשות הסרה

2016
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תרשים 55 - פילוח תוצאות הבקשות להסרת תכנים או הגבלת גישה במישור הוולונטרי

תכנים שלא הוסרו

8%
תכנים שהוסרו חלקית

6%
תכנים שהוסרו

86%

תרשים 56 - פילוח בקשות להסרת תוכן או הגבלת גישה במישור הוולונטרי לפי סוגי העבירות הפליליות 
המתבצעות במרחב המקוון:

עבירות הקשורות 
לארגון טרור

80%

עבירות הסתה לאלימות 
והסתה לטרור

19%

אחר 
(הסתה לגזענות, פגיעה בפרטיות 

חוק הסרטונים, הפרת זכויות 
פרסום, פרסומי שירותי זנות ועוד)

1%

תרשים 57 - פילוח בקשות להסרת תוכן או הגבלת גישה במישור הוולונטרי בפילוח לפי סוג הפלטפורמה 
האינטרנטית 

1%

אחר

1%

אינסטגרם

1%

גוגל

2%

יוטיוב

8%

פייסבוקטוויטר

87%



65

פעילות בהתאם לחוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, התשע"ז-2017
 7201.96.2-בתוקף לס כננ 7201– התשע"ז , טטרנניאתר אעות מצאברות יבעצוע יביעת מנלשם סמכויות חוק 

 שפטהמת יבלת שובקש יגלהנה יהמדת יטופרקלבר בסייהת דחייהחלה  2018ת נשבת"(. סמכויוה"חוק )להלן: 
 -שע"ו תה, טרורבאבק המחוק בתו רדגכה", טרורגון ראל"ם ישייכהם יתראלשה יגל יבגלהטרה מבי חוזהמ

ף סעיע"פ ר יגבל שזנות י ותרשיר בדב סוםפראות: בהרות יבעהת אעו ציבשט טרנניאי תראר סילהאו  2016
, 7719- ל"ז התששין, עונהחוק ל 142ף סעיע"פ בה תועהצגת וסום פר; 7719- ל"ז התששין, עונהחוק לג 205

. 7197ל"ז - תששין, העונחוק ה ל252ף ע"פ סעים ימורות והילגרקיום ה

רך דב, הנ"לם חוקילם בהתארות יבעעו ציבשר אט טרנניאי תרא 134ד גנלה פער בסייהת דחיי 2018נת שב
. כויותסמפי חוק השפט המוסמך ל-המתיב לשותגשת בקל הש

תרשים 58 - פילוח אתרי אינטרנט לגביהם הוגשו בקשות לקבלת צו לחסימת גישה או הסרת אתר אינטרנט לפי 
חוק הסמכויות, בפילוח לפי סוגי התכנים האסורים שהופיעו באתרים

פרסום תכנים 
פדופילים

83

פרסום שירותי 
זנות

45

ארגון 
הימורים

3

 אתרים של 
ארגון טרור

3
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המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה
המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה מהווה ראש חץ במאבק הישראלי בעבריינות הבינלאומית. 
המחלקה פועלת להעצים את שיתוף הפעולה הבינלאומי במאבק בפשיעה החמורה, המאורגנת וחוצת 
הגבולות, ולהעמיק את חלקה של ישראל בשיתוף פעולה זה. המחלקה מרכזת ומובילה גם את קשרי 

התביעה הישראלית עם רשויות תביעה מקבילות במדינות זרות, כמו גם עם ארגוני תביעה בינלאומיים.

במסגרת תחומי ההסגרה והעזרה המשפטית שבאחריות המחלקה, מטופלים בה, בין השאר, תיקים רחבי 
היקף שעניינם עבירות אלימות, סמים, מרמה, שחיתות שלטונית, הימורים ומסים, לרבות אלו המבוצעות בידי 
ארגוני פשיעה שבסיסם בישראל או ששלחו את זרועותיהם לתוככי המדינה. תיקים אלה מאופיינים בריבוי 
עבירות, בריבוי מבָצעים, ובפעילות מתוכננת המיועדת להסוות את עקבות המבצעים ולהקשות על איסוף 

ראיות נגד העומדים מאחורי הפעילות העבריינית. 

בשנים האחרונות מתרבה מספרם של התיקים הפנימיים המחייבים הליכי עזרה משפטית ואיסוף ראיות 
בחו"ל, במהלך החקירה או המשפט עצמו. בתיקים מורכבים רבים מוציאה המחלקה בקשות לעזרה משפטית 

למספר מדינות, תוך טיפול בסוגיות המתעוררות ממערכות הדינים הרלוונטיות.

המחלקה הבינלאומית היא גם הרשות המרכזית בתחום העברת אסירים נידונים. במסגרת זו פועלת המחלקה 
לקידום ובחינת האפשרות לאסירים לעבור למדינת אזרחותם, ובפרט לאסירים ישראלים שנשפטו ונכלאו 

בחו"ל לעבור לריצוי עונשם בישראל.

 המחלקה הבינלאומית פועלת גם כרשות המרכזית ליישום אמנת האג להחזרת ילדים חטופים. במסגרת זו 
פועלת המחלקה להחזרת ילדים שנחטפו על-ידי אחד מהוריהם מארץ תושבותם לארץ אחרת וכן מסייעת 

באכיפת הסדרי ראיה בין הורים החיים במדינות שונות.

תרשים 59 - מספר תיקי עזרה משפטית יוצאת שטופלו על ידי המחלקה הבינלאומית

2015

106

2017

190

2016

197

2018

119

*"עזרה משפטית יוצאת" – עניינים בהם נדרשה ישראל לעזרת מדינות זרות כדי לקדם חקירות ישראליות.
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תרשים 60 - מספר תיקי עזרה משפטית נכנסת שטופלו על ידי המחלקה הבינלאומית

2015

36

2017

26

2016

19

2018

23

* "עזרה משפטית נכנסת" – עניינים בהם התבקשה ישראל לבצע פעולות חקירה ואכיפה כלכלית לבקשת מדינות זרות.

תרשים 61 - מספר תיקי חטיפת ילדים שטופלו על ידי המחלקה הבינלאומית

2015

75

2017

72

2016

73

2018

67
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יחידת הסיוע לנפגעי עבירה בפרקליטות המדינה
יחידת הסיוע לנפגעי עבירה בפרקליטות המדינה הוקמה מכוח חוק זכויות נפגעי עבירה, תשס"א- 2001 
והיא אמונה על הטיפול בתחום נפגעי עבירה בפרקליטות המדינה. הפרקליטות שמה לה כיעד מרכזי לשמור 
על זכויות נפגעי עבירה והיחידה פועלת למימוש היעד תוך שיתוף פעולה עם כל היחידות בפרקליטות 
ועם הגורמים הממשלתיים והחוץ ממשלתיים העוסקים בתחום. זאת, באמצעות התווית המדיניות, ריכוז 
וניהול הידע המקצועי בתחום והנחיית הגורמים המקצועיים ובכלל זה הכוונה הנחייה והכשרה של עובדי 
הפרקליטות. בנוסף, בכל מחוז פועלת יחידת סיוע מחוזית המורכבת מפרקליט האמון על התחום וכוח עזר. 
יחידות אלה אמונות על הטמעת התחום במחוז ועל מתן מענה מקצועי לנפגעי עבירה ולפרקליטים במחוז 

בתיקים המתנהלים בו. 

יחידת הסיוע הארצית מספקת מענה בהקשרים רוחביים ועקרוניים כמו גם מענים פרטניים. 

במהלך שנת 2018 התקבלו ביחידת הסיוע הארצית לנפגעי עבירה 507 פניות באמצעות המייל )פניות רבות 
נוספות התקבלו באמצעים אחרים דוג' פניות טלפוניות וכד'(. יש לציין שרוב הפונים, מחוץ למשרד המשפטים, 

נוהגים לפנות בעיקר בדרכים אחרות אך על כך לא נוהל מעקב.

תרשים 62 - פילוח הפניות שהתקבלו בהתפלגות על פי זהות הפונה 

מרבית הפניות שהתקבלו באמצעות המייל ביחידת הסיוע הארצית לנפגעי עבירה )63%( הגיעו מתוך יחידות 
משרד המשפטים )פרקליטויות המחוז, יחידות המטה ומחלקת ייעוץ וחקיקה(. 

משרד 
המשפטים

63%

נפגעים

17%

משרדי 
ממשלה

8%

 ארגוני 
סיוע

6%

אחר*

6%

*אחר - פניות מהכנסת, פניות משותפי תפקיד בחו״ל, פניות כלליות מעו״ד פרטיים שמייצגים נפגעי עבירה, פניות מהנהלת 
בתי המשפט, פניות מהאקדמיה ועוד.
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תרשים 63 - פילוח הפניות שהתקבלו במייל בהתפלגות על פי סוג/מהות הפנייה 

 חרותבנ יותסוג פי לע והן ,רהיבע פגעינ כויותז חוקב רותדמוג שהן פיכ ספציפיות כויותז פי לע הן סווגו יותהפנ
ל עדע מית בללקכות זהנו יישענרה, יבעפגעי נכויות זחוק ל 11- ו10, 8ם לסעיפיגעו ניות מהפנ %20תחום. ב

 געונת יומהפנ 8%ו-רה; יבעפגע לנצוי פינו יישענשין עונהחוק ל 77ף סעילגעו נת יומהפנ 12% י;ליהפליך ההל
קה.י חקייכתהלם לישורם הקיניילענ

צדק מאחה תסקיראחר

1% 14%3%

סיוע וליווי 
נפגעים הזכות לפיצוי

עיון והעתקת 
חומרים

הזכות 
לקבלת מידע

11%13% 12%20%

הכשרות 
והרצאות

הזכות להבעת 
עמדה חקיקההזכות להגנה

8% 5% 5%8%

*אחר - סוגיות רוחביות ופרטניות בשאלות משפטיות או בשאלות מדיניות שאינן בגדר הזכויות או הסוגיות שסווגו.

טופס מקוון לפניות נפגעי עבירה לפרקליטות
במאי 2019 הושק טופס מקוון לפניות נפגעי עבירה לפרקליטות. פיתוח הטופס הינו חלק ממהלך כולל שעניינו 

הנגשת מידע לנפגעי העבירה, במטרה לסייע להם במימוש זכויותיהם על פי החוק. 

מטרתו המרכזית של הטופס היא לשפר את השירות הניתן לנפגעי העבירה, וככזה הוא זמין למילוי גם דרך 
הטלפון הסלולארי. 

הפניות שתגענה ליחידת הסיוע הארצית לנפגעי עבירה, באמצעות הטופס, ואשר מיועדות למחוזות או לגורמי 
סיוע אחרים )למשל המשטרה או הסיוע המשפטי(, תנותבנה על ידי יחידת הסיוע אל הגורם המתאים. 

 מצ"ב קישור לטופס: 

 טופס פנייה מקוון של נפגעי עבירה ליחידת הסיוע הארצית 

https://mojforms.justice.gov.il/mojaemformstateattorney/victimsofcrime.html
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יחידת העררים
יחידת העררים בפרקליטות המדינה הינה יחידת מטה אשר אחראית על הטיפול בעררים הפליליים המוגשים 
על ידי נפגעי עבירה נגד החלטות סגירת תיקים ואי פתיחה בחקירה של כלל גופי החקירה וגופי התביעה 
במדינת ישראל. כמו כן, היחידה מטפלת בעררים המוגשים על ידי חשודים בנוגע לשינוי עילת סגירה שנקבעה 

ביחס לחשדות נגדם, בתיקים המטופלים ביחידות הפרקליטות.

בהיותה גוף מטה, יחידת העררים משמשת בנוסף כגוף מנחה. במסגרת זו, לוקחת היחידה חלק פעיל בנושאי 
חקיקה הרלוונטיים לתחומי עיסוקה; מקיימת הדרכות עיתיות ליחידות התביעה והחקירה השונות; פועלת 

לפרסום הנחיות וניירות עבודה אודות נושאים שבתחום טיפולה ועוד.

במהלך שנת 2018 נפתחו ביחידת העררים 2,415 תיקי ערר.

תרשים 64 – התפלגות תיקי הערר שנפתחו בפילוח לפי שנים

2,007

2014

1,772

2015

1,805

2016

2,367

2017

2,415

2018

 םקייתב ר)מדוב דהחיהי ידי לעשטופלו  םקיית תריגסל ע םירער 513,2-ב החלטות בלוהתק 2018 נתשב
 תהחלטה תונשם, קיית 022הם שם, קייתהמ %9- כבת(. ומודקם ינשבו א 2018ת נשבה דחייבו תחפנש
.תירה המקוריגסה
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תרשים 65 - תוצאות ההחלטות בתיקי ערר שהוגשו בגין סגירת התיק 

דחיית הערר

90%
דחיית הערר בכפוף לשינוי 

ההחלטה המקורית*

4%
העברה לטיפול 
לגורם מוסמך**

1%
קבלת הערר***

5%
* דחיית הערר בכפוף לשינוי החלטה המקורית - 2% דחיה בכפוף לשינוי סעיף העבירה או עילת הסגירה ו-1% דחיה בכפוף 

לשליחת מכתב אזהרה.
** העברה לטיפול גורם מוסמך - במקרים בהם הערר הוגש ליחידת העררים בטרם הוגש והתקבלה התייחסותו של הגוף הסוגר.
*** קבלת הערר - 4% קבלת הערר - השלמת חקירה. 1% קבלת הערר - הגשת כתב אישום. 0.4% קבלת הערר- העמדה 

לדין משמעתי או הסדר מותנה. 
 לבהתק םתוכמ 0%3-ב ,דהחיהי ידי לע לוטופש רהיגסה תלעי לע םיררע 60-ב טותלחה לובהתק 2018 נתשב
ל הפונה.תו ששבקם ל בהתארהיגסת הלתה עיר ושונערה

תרשים 66 - תוצאות ההחלטות בתיקי ערר שהוגשו בגין עילת סגירת התיק

דחיית הערר

70%
קבלת הערר

30%
ל ע עמד תסופי טהחלה תבללק דעו םיררעה תדחייב חתויפת זמא קיתב לטיפול םמיהי עמוצמ 2018 נתשב
ם(. מי י160ם ) חודשי5-כ

 תרשים 67 -
ממוצע הימים לקבלת החלטה בתיק ממועד פתיחתו ביחידת העררים ועד לקבלת החלטה סופית בפילוח לפי שנים 

191
ימים

2015

167
ימים

2016

161
ימים

2017

160
ימים

2018

204
ימים

2014
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המחלקה לעיכוב הליכים
 מוגשותה םיליכה בעיכול שותבקב תלפטמה נהדימה טותלירקפב טהמ תדחיי נההי םיליכה בעיכול לקהחמה
ם.ייכשות לעיכוב הל בק119,1חלקה מגשו ל הו2018ת נמהלך שלה. בשממשפטי לץ המיועל

ס' 231 לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ התשמ"ב-1982 מקנה ליועץ המשפטי לממשלה את הסמכות 
לעכב את הליכי המשפט בעניינו של נאשם, בנסיבות המתאימות. הסמכות לעיכוב הליכים קיימת ממועד 
הגשת כתב האישום ועד למתן הכרעת הדין. מרבית הבקשות מוגשות מטעם נאשמים, אך ישנן גם בקשות 
לעיכוב הליכים המוגשות מטעם התביעה. יצוין כי במקרים מתאימים, מועברים התיקים לשירות המבחן 

לצורך קבלת תסקיר טרם קבלת החלטה בתיק.

מקום בו עוכבו ההליכים, מוסמך היועץ המשפטי לממשלה לחדשם בתוך התקופה הקבועה בחוק )שנה – 
עבירת עוון; חמש שנים – עבירת פשע(, לאחר חלוף המועד, לא ניתן עוד לחדש את ההליכים.

נוכח עבודת המחלקה עם גופי התביעה השונים במדינה )הפרקליטות, התביעה המשטרתית וכן גופי תביעה 
עירוניים וממשלתיים(, היחידה לעיכוב הליכים שותפה בעיצוב מדיניות האכיפה הפלילית, וכפופה מקצועית 

בעניינים אלו למשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים(.

תרשים 68 - פילוח סטטוס טיפול בבקשות שהוגשו בשנת 2018

13%

תיקים לאחר החלטת ביניים תיקים סגורים

82%

תיקים בטיפול

5%

תרשים 69 - תוצאות בקשות שנפתחו בשנת 2018

3
דחיית הבקשהחידוש ההליכים

702

סגירת התיק 
(העדר סמכות / חזרה מאישום)

48

165
עיכוב הליכים

בטיפול פרקליט

23
ממתין להכרעה

28

150
לאחר החלטת ביניים

 (עיכוב על תנאי / 
ממתין לתסקיר שירות מבחן)

 בוועוכשה בקהבלה התק םקייהת מן %15–  ב שה.בקהת חיידל ע החלטה תנהינם קייהתמן  63%ב – 
 םקייהת מן 4% -כ ם.יאתנב המותנה םייכהל עיכוב לע טהחלה תנהינ םקייהת מן 9% – ב ם.ייליהפל םייכההל

חן.רות המבשיר מקית תסבל לקםיניתממ
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תרשים 70 - פילוח סוגי הבקשות

(4%)

עבירות 
עוון בטיפול 
הפרקליטות

41

(1%)

אחר 
(קובלנה / בקשות 

מטעם המדינה)

14

(17%)

עבירות פשע 
בטיפול התביעה 

המשטרתית

186

(5%)

עבירות פשע בטיפול 
הפרקליטות

57

(73%)

עבירות עוון שאינן 
בטיפול הפרקליטות

821

תרשים 71 - התפלגות ההחלטות שהתקבלו בהתאם למקבל ההחלטה

מנהלת המחלקה 
להנחיית תובעים גב' 

בת-אור כהנוביץ

66
היועמ"ש

3
המשנים ליועמ"ש

268
מנהל המחלקה 
הפיסיקאלית 

מר קמיל עטילה

60
ראשת תחום עיכוב 
הליכים גב' רחל מטר

672
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תחום הנוער בפרקליטות המדינה
תחום הנוער הינו תחום ייחודי בו ההליך הפלילי נועד לשרת תכליות נוספות של האינטרס הציבורי ובראשן 
שיקומו של הקטין וניתובו אל מחוץ למעגל העבריינות. זאת, מתוך הבנה כי עיצובו של הקטין טרם הושלם 
וכי בניה נכונה של "הקומות הראשונות" בחייו של הקטין, תמנע את הפשע הבא ותשרת את האינטרס 
הציבורי. בתחום זה משולבות דיסציפלינות שונות מתחומי המשפט, הרווחה והחינוך והוא מצריך ידע 

והכשרה ספציפיים.

בשנת 2017 הוקם תחום הנוער בפרקליטות ובכך הצטרפה הפרקליטות אל הגופים האחרים במערכת אכיפת 
החוק )בתי משפט, משטרה, שירות מבחן ועוד( בהם מטופל התחום באופן ייעודי ונפרד. 

תחום הנוער בפרקליטות מורכב מגורם מטה האמון על ריכוז התחום, מבית ומחוץ, והתווית מדיניות אחידה, 
ומרפרנטים מחוזיים המופקדים על הטמעת השינוי התפיסתי והנחיית הפרקליטים בשטח. כמו כן, מתקיימת 
פעילות שוטפת של פורום נוער ארצי, הפועל לליבון סוגיות משפטיות ופרקטיות, הן באמצעות מפגשים 

עיתיים והן באופן מקוון. 

שנת 2018 התאפיינה בפעילות ענפה בתחום הנוער והנעת שינוי. בין היתר, נערכה הכשרה מקיפה לדרג 
מקבלי ההחלטות )ראשי צוותים ומעלה(, הוכנו הנחיות פרקליט מדינה בנושאי ליבה שונים, והוסדרו נהלים 
פנימיים בנושאים שונים. כן הונחו תשתיות לממשקי עבודה בין הגופים השונים וקודמו רפורמות בינמשרדיות.

 ותחפנשת ויטהפרקלי קיתל כלמ %9-כם ויוההמ, וערנקי ית 059,2-כת ויטפרקלבו תחפנ 8012ת נשהלך מב
נה זו. שב

תרשים 72 - התפלגות תיקי הנוער ביחס לשאר תיקי הפרקליטות שנפתחו בשנת 2018

שאר התיקים

91%

תיקי נוער

9% 2,590

 טותילרקפה "יע הוגשו רשא ישוםהא יבתכ ללמכ 1%1-כ םמהוויה םינטיק דגנ "אכ 045-כ הוגשו 2018 נתשב
נה זו.שב
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תרשים 73 - התפלגות כתבי אישום בתיקי נוער ביחס לשאר כתבי האישום שהוגשו בשנת 2018

מיסוי 
וכלכלה 63

פמת"א 38
565

פמ"ד 92
789

פמ"צ
414

28

פמ"מ
739

73

פמ"י
520

151

פמ"ח
537

64

 סכום תיקי נוער     סכום תיקים כללים

כ72% מכתבי האישום הוגשו אל בית משפט השלום לנוער, ויתרתם הוגשה אל בית המשפט המחוזי.
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תרשים 74 - התפלגות בתי המשפט אליהם מוגשים כתבי אישום בתיקי נוער

יחידת 
הסייבר 3

פמ"ד 25
67

פמת"א 7
31

פמ"ח 
פלילי 36

28

פמ"י 
פלילי 103

48

פמ"מ
63

10

פמ"צ
22

6

 בימ"ש מחוזי לנוער     בימ"ש שלום לנוער 

כ50% מהעבירות המבוצעות על ידי קטינים הינן עבירות אלימות וכ-20% מהעבירות הינן עבירות מין.
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תרשים 75 - התפלגות כתבי אישום בתיקי נוער לפי סעיפי העבירה המרכזיים בכתב האישום

אלימות

48%

מין

20%

רכוש

10%

נשק ואמל"ח

4%

הגנת הפרטיות

2%

בטחון

5%

הסדר הציבורי

5%

מוסר

1%

סמים

1%

הונאה

2%

אחר*

2%
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הפרקליטות האזרחית
הפרקליטות האזרחית פועלת כנאמן הציבור בייצוג המדינה בעניינים אזרחיים ומינהליים, לשם הגנה על 
זכויות הציבור, שלטון החוק וסדרי מינהל תקינים, שמירה על נכסי המדינה והקופה הציבורית וקידום 

האינטרס הציבורי.

הפרקליטות האזרחית מגשימה את ייעודה באמצעות:

הבאת האינטרס הציבורי בפני בית המשפט – באמצעות 
"התייצבויות יועץ" בתיקים בהם קיים אינטרס ציבורי או 
זכות של מדינת ישראל העלולים להיות מושפעים בהליך 

משפטי מסוים, מתייצבת הפרקליטות האזרחית בשם היועץ 
המשפטי לממשלה לצורך הגנה על אינטרס זה. 

ייצוג המדינה ועובדי הציבור 
בהליכים אזרחיים ומינהליים, 

כבא-כוח היועץ המשפטי 
הממשלה.

מיקוד מאמצים בנושאים 
אסטרטגיים נבחרים בהתאם 

לתוכניות העבודה ויעדיי 
ההנהלה, למען קידום 

שלטון החוק והאינטרס 
הציבורי ושמירה על הקופה 

הציבורית. 

שימוש אפקטיבי וייזום 
בכלים אזרחיים ומינהליים 
לטיפול בייעדי האכיפה 

 האסטרטגיים 
)"אכיפה משולבת"(. 

הגשת תביעות בעניינים 
ציבוריים חשובים ובסכומי 

כסף גבוהים.
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עבודת המחוזות האזרחיים - ערכאה ראשונה
פרקליטויות המחוז האזרחיות עוסקות בייצוג המדינה בכל הערכאות בתחומי המחוז )בתי המשפט לתביעות 
קטנות, בתי משפט השלום, בתי משפט לענייני משפחה, בתי הדין האזוריים לעבודה, בתי משפט לעניינים 
מינהליים ובתי המשפט המחוזיים( ובכל סוגי ההליכים האזרחיים והמינהליים בהם נדרש ייצוג של רשויות 

המדינה.

תיקי פרקליטות שנפתחו
בשנת 2018, נפתחו במחוזות האזרחיים של הפרקליטות 21,632 תיקי פרקליטות.

תרשים 76 - תיקי פרקליטות שנפתחו בפרקליטות האזרחית בשנים האחרונות 

20,252

2014

20,283

2015

21,382

2016

22,142

2017

21,632

2018

תרשים 77 - התפלגות תיקי הפרקליטות שנפתחו בחלוקה לערכאות השיפוטיות

שלום

26%

משפחה

21%

עבודה

9%

מחוזי

44%



82

תרשים 78 - התפלגות התיקים שנפתחו במהלך שנת 2018 לפי מהויות התביעה

פרקליטויות המחוז האזרחיות עוסקות במגוון רחב של נושאים והליכים בהתאם למאפיינים הדמוגרפיים 
הייחודיים של כל מחוז ומחוז. תיקי הפרקליטות האזרחית מחולקים, ככלל, לשמונה מהויות תביעה מרכזיות 

– נזיקין, מקרקעין, קצין תגמולים, עבודה, חיובים, מיסים, מינהלי ומעמד אישי.

מקרקעין
8%

קצין תגמולים
6%

נזיקין
13%

מסים
9%

שונות
5%

חיובים
10%

עבודה
8%

מינהלי
21%

מעמד אישי
20%
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תרשים 79 - התפלגות תיקי הפרקליטות שנפתחו לפי מהויות תביעה בחלוקה למחוזות 

קצין תגמולים

מקרקעין

מעמד אישי

מסים

נזיקין

שונות

עבודה

מינהלי

חיובים

20% 14% 11% 10%

13% 14% 16% 2%

מחוז

צפון

17% 13%12% 9%
מחוז

חיפה
17% 11%11% 9%

1%

מחוז

מרכז
28% 9%17%

17% 10%11%

8%

מחוז

תל אביב

18% 5%17% 9%

12% 11%5% 18%

5%

מחוז

דרום

34% 6%7% 7%

16% 12%9% 6%

3%

מחוז

ירושלים
11% 3%9% 9%

45% 7% 4%

4%

8%
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תרשים 80 - התפלגות התייצבויות היועץ המשפטי לממשלה שהוגשו בשנת 2018 בפילוח לפי מהות התביעה 

אחת ממשימותיה של הפרקליטות האזרחית היא להתייצב, בשם היועץ המשפטי לממשלה, בהליכים משפטיים 
אזרחיים ומינהליים המתנהלים בפני בתי המשפט אשר המדינה איננה צד להם. המדובר בעמדות רוחב 
המוגשות בשם היועץ המשפטי לממשלה, במקרים ייחודיים בהם מצא לנכון היועץ להתייצב, או לבקשת בתי 
המשפט המעוניינים לקבל את עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה בטרם יפסקו בסוגיה חדשנית או עם 
השלכת רוחב. בהתאם לפקודת סדרי הדין )התייצבות היועץ המשפטי לממשלה( היועץ המשפטי לממשלה 
רשאי להתייצב ולהשמיע דברו בהליכים אלה, אם ראה כי זכות של מדינת ישראל או זכות ציבורית או עניין 
ציבורי מושפעים או כרוכים בהליך המתנהל. בפועל, היועץ המשפטי לממשלה מתייצב באמצעות פרקליטויות 
המחוז האזרחיות, בעשרות הליכים בשנה ובכך משמיע את עמדתו, בשם הציבור וכנאמנו, לקידום ושמירה 
על האינטרס הציבורי או בשאלות משפטיות מורכבות שהחקיקה והפסיקה טרם עסקו בהם. בשנת 2018 

התייצבו יחידות הפרקליטות האזרחית, בשם היועץ המשפטי לממשלה, ב-55 תיקים.

מינהלי ומעמד אישי
10%

מקרקעין
6%

עבודה
10%

נזיקין
10%

חוזים וחיובים
14%

סדר דין אזרחי
18%

תובענות ייצוגיות
31%
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תרשים 81 - התנגדויות שהוגשו מטעם היועץ המשפטי לממשלה להסדרי פשרה בתובענות ייצוגיות

 תיבל ישגלה להשממל יטפשמה ץעהיו יארש ,6020-"ותשס ,יותגצויי נותעבתו קחול 18 ףעילס םבהתא
 תיב לש רוישואל םידדהצ דיי לע מוגשה תיצוגיי ענהבתוב רהפש רדסה לכל מקתמנו דותגהתנ טפשמה
 בוצה.הק ירבח לש םנייענב בחשבהת ריבוס הוגן ,אויר להיות יולע ראושי רהפשה רדסשה תמנ לע .טפשמה

הכלי של הגשת התנגדות להסכמי פשרה בתובענות ייצוגיות נועד להוות מנגנון פיקוח מוגבר ופתרון ל"בעיית 
הנציג" הטמונה בסיומה של תובענה ייצוגית בדרך של פשרה. בעוד שבתביעה רגילה, התובע והנתבע לוקחים 
חלק פעיל בהליך המשפטי ובניהול מו"מ לפשרה המסדיר את מערכת היחסים ביניהם בלבד, בתובענה 
הייצוגית חברי הקבוצה המיוצגת אינם שותפים לניהול התביעה והמו"מ לפשרה. לפיכך, בעת הגעתם של 
התובע הייצוגי והנתבע להסדר פשרה, יש להבטיח שהאינטרס של כלל חברי הקבוצה שהפשרה מכריעה 

בזכויותיהם נשמר. 

בחינת הסדרי הפשרה על ידי היועץ המשפטי לממשלה והגשת התנגדות להסדרים במקרים המתאימים 
מסייעת בשמירת האינטרס של חברי הקבוצה ואינטרס הציבור.

■ הסדרים שהועברו לבחינה    ■ התנגדויות שהוגשו מטעם היועץ  

187

37
19

186

15

173

25

207

2018201720162015
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המחלקה האזרחית
המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה אחראית על ייצוג המדינה בהליכים המתנהלים בבית המשפט 
העליון במגוון תחומי המשפט האזרחי והמינהלי )נזיקין, חוזים וחיובים, תובענות ייצוגיות, מקרקעין, מעמד 
אישי, ממשקים עם התחום הפלילי ועוד(. המחלקה מייצגת את המדינה הן בהליכי ערעור שונים המוגשים 
נגד המדינה והן בהליכי ערעור אותם יוזמת המדינה בבית המשפט העליון. נוסף על כך, מייצגת המחלקה 
האזרחית את היועץ המשפטי לממשלה בהתייצבותו בהליכים בעלי חשיבות ציבורית אשר המדינה אינה 
צד להם. התיקים בהם מטפלת המחלקה עוסקים בין היתר בשמירה ובהגנה על זכויות כספיות של המדינה 
בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים, שמירה על מקרקעי המדינה ונכסים אחרים וכן בהגנה על זכויות הפרט 

ובסוגיות צרכניות. 

ההליכים המרכזיים המוגשים לבית המשפט העליון
ההליכים בתחום האזרחי בבית המשפט העליון מתחלקים לארבעה סוגים מרכזיים: 

ערעורים אזרחיים
ערעור בזכות על הליך שהתנהל בבית 

המשפט המחוזי כערכאה ראשונה.

דיון נוסף אזרחי
בקשה לדיון נוסף בהרכב מורחב של שופטי 
בית המשפט העליון בהליך שכבר ניתן במסגרתו 

פסק דין על ידי בית המשפט העליון.

בקשות רשות ערעור אזרחי
בקשות ערעור יוגשו בשני מצבים:

• ערעור על "החלטה אחרת" שאיננה פסק דין.
• ערעור "בגלגול שני": ערעור על פסק דין 

שניתן על ידי בית המשפט המחוזי שדן בתיק 
כערכאת ערעור )ההליך נדון בבית משפט 
השלום כערכאה דיונית ולאחר מכן בבית 

המשפט המחוזי כערכאת ערעור(.

בקשות שונות אזרחי
בקשות והליכים שונים בנושאים אזרחיים 
שאינם חלק מהליכי ערעור אזרחי או בקשות 
רשות ערעור, כגון: בקשות לפסלות שופט, 
דיון, ערעורים על  בקשות להעברת מקום 

החלטות רשם בית המשפט העליון ועוד. 

המחלקה האזרחית פועלת גם כיחידת המטה של פרקליטות המדינה בתחומי המשפט האזרחי השונים. 
זאת באמצעות פורומים מקצועיים בהם חברים נציגים מפרקליטות המחוז ומשרדי הממשלה השונים ובהם 
מגובשים מדיניות משפטית והנחיות מקצועיות. כן עוסקת המחלקה בריכוז סוגיות בעלות השלכות רוחב 

העולות בתיקים אזרחיים ובהנחיית מחוזות הפרקליטות.

תיקי ייעוץ וליווי: 
המחלקה האזרחית מלווה את המחוזות האזרחיים ברחבי הארץ בטיפול בתיקים ובסוגיות המעוררות שאלות 
עקרוניות, תקדימיות, חדשניות ובעלות השלכות רוחב, וזאת מתוקף היותה יחידת מטה המגבשת מדיניות 

בראייה רוחבית וכוללת.

 שפטהמ תיבב םיררעוע בהם םקיית 694 -ב להכ סךב להטיפ תחירזאה לקהחהמ ,8012 תנש לךמהב
י קי ת448-וב יוןלעה שפטהמ תיבב םייכלה 849 -ב להטיפ תחירזאה לקהחהמ ם,תוכמ .יוויל קייות יוןלעה
.יווי וייעוץל
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תרשים 82 - התפלגות כלל התיקים שטופלו במחלקה האזרחית בשנת 2018

הליכים בבימ"ש העליון

תיקי ייעוץ וליווי53%

47%
 946

תרשים 83 - התפלגות ההליכים שהוגשו לבית המשפט העליון ע"י המדינה בפילוח לפי סוג ההליך 

40%

בקשות שונות אזרחי

23%

רשות ערעור אזרחי

8%

רשות ערעור משפחה

29%

ערעור אזרחי

תרשים 84 - התפלגות ההליכים שהוגשו לבית המשפט העליון בהם המדינה משיבה, בפילוח לפי סוג ההליך 

33%

בקשות שונות אזרחיות

2%

מינהלי

25%

רשות ערעור אזרחי

1%

דיון נוסף אזרחי

34%

ערעור אזרחי

5%

רשות ערעור משפחה
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תרשים 85 - התפלגות ההליכים שהוגשו לבית המשפט העליון בפילוח לפי המגיש

המדינה מגיבה
90%

המדינה יוזמת
10%

תרשים 86 - התפלגות ההליכים המרכזיים שהוגשו לבית המשפט העליון )למעט בקשות שונות( בפילוח לפי מהות התביעה

קצין תגמולים
6%

אגרות
1%

שונות
23%

מקרקעין
37%

תובענות ייצוגיות
4%

תאגידים
2%

מעמד אישי
10%

חוזים
4%

חברות
1%

נזיקין
9%

אזרחי-פלילי
2%

פסלות שופט
1%
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תרשים 87 -  התפלגות ההליכים בהם מייצגת המחלקה את היועץ המשפטי לממשלה בפילוח לפי מהות התביעה*

שונות
13%

תשלומי חובה
13%

זכויות יוצרים
4%

נזיקין
9%

משפחה
4%

ביטוח
5%

ראיות
4%

חוזים
22%

תובענות ייצוגיות
22%

מקרקעין
4%

*מדובר בתיקים בהם הוגשה עמדה מטעם היועץ המשפטי לממשלה בהליכים משפטיים אזרחיים בבית המשפט העליון 
מכוח פקודת סדרי הדין )התייצבות היועץ המשפטי לממשלה( ומכוח סעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות.
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אכיפה אזרחית
אכיפה אזרחית היא שם כולל לפעילותה האקטיבית והיזומה של פרקליטות המדינה לשימוש בכלים מתחום 
המשפט האזרחי והמינהלי בשלושה תחומים: אכיפת חוק, הגנה על קניין הציבור וזכויותיו וסיוע למשרדי 

הממשלה ביישום מדיניות ורגולציה – והכל בהתאם ליעדי העל של פרקליטות המדינה.

בתחום אכיפת החוק פועלת הפרקליטות במספר דרכים מרכזיות: הגשת תביעות להטבת הנזק כתוצאה 
מהליכים פליליים )כתביעה נגררת או כתביעה רגילה(, ליווי הליכי שלילת רישיונות ופעולות רגולציה הנוגעים 
לערך המוגן בהליך הפלילי, ומבצעי-אכיפה בהם מאוגדים גורמים מתחומים שונים, לפעול במסגרת סמכותם 

כנגד גורם עברייני או תופעה פלילית.

בתחום ההגנה על קניין הציבור וזכויותיו, פועלת הפרקליטות ככלל, באמצעות תביעות אזרחיות בתחומי 
המשפט השונים. הליכים לפינוי מקרקעין ותביעת דמי שימוש, תביעות השבה לכספי תמיכות ומענקים, 
תביעות בגין נזקים לנכסי המדינה, תביעות פיצוי והשבה בגין שימוש בקניין רוחני של המדינה, תביעות 

לאכיפת חוזה או פיצוי בגין הפרתו ועוד. 

בתחום הסיוע להגשמת מדיניות ממשלתית ורגולציה פועלת הפרקליטות בדומה לתחומים האחרים, 
באמצעות הליכי תביעה רגילים, ולצידם ליווי של הפעלת סמכויות שבחוק, כגון שלילת רישיונות, הוצאת 

צווים או דרישת תיקון מפגעים; ממועד קבלת המידע הרלבנטי ועד ההגנה על ההחלטות בבית המשפט. 

היחידה לאכיפה אזרחית המובילה פעילות זו במשותף עם מחוזות הפרקליטות ברחבי הארץ, הנה יחידת 
מטה ויחידה מבצעת גם יחד:

כיחידת מטה, באחריותה, איתור תחומי פעולה ואירועים קונקרטיים המצדיקים נקיטה בהליכים, ליווי ועיצוב 
תורה משפטית בנושאים הרלבנטיים, ריכוז נתונים, ותמיכה בתהליכי קבלת החלטות על ידי המשנה לפרקליט 
המדינה )לעניינים אזרחיים( ופרקליט המדינה, בנושאים אלה. היחידה פועלת כגוף פיתוח ויזמות, שתפקידו 
איתור נושאים בהם ניתן לסייע למשרדי הממשלה וגורמי אכיפת החוק, ולהרחיב את פעילותה האקטיבית 

של הפרקליטות האזרחית. 

במקביל, פועלת היחידה להגשמת אותם יעדים כיחידה מבצעת: נקיטה בהליכים משפטיים, הובלת שולחנות 
עגולים וליווי הליכי רגולציה למיניהם. במסגרת זו וכתחום נרחב, מרכזת היחידה את הטיפול בבוררויות הענק 

הנוגעות לפרוייקטי תשתית )BOT/PPP( - בתחום ההתפלה, הקמת מתקני אנרגיה, תחבורה ועוד.

לצד אלו, אחראית היחידה לאכיפה אזרחית לניהול מערך מיקור החוץ בפרקליטות המדינה ולכלל התהליכים 
והפעולות ביחס למשרדי עוה"ד הפרטיים והתיקים המנוהלים על ידם בשם המדינה - בחירת עוה"ד, התקשרות 

עמם, הקצאת תיקים, פיקוח על ניהול התיקים ותשלום שכרם.

 יעותבת 172 םחיירזאה יטותהפרקל חוזותמ ידי לוע תחירזא יפהכאלדה חיהי ידי לעהוגשו  1820 נתשב
 . 906,582,517₪ל קף ש בהיזומותי

.

תרשים 88 - התפלגות התביעות היזומות שהוגשו במחוזות האזרחיים ועל ידי היחידה לאכיפה אזרחית לפי נושאים 

נזיקין
44%

מקרקעין
41%

חוזים וחיובים
15%
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בשנת 2018 התקיימו 71 מבצעי אכיפה אזרחית משולבת.

מבצעי האכיפה המשולבת מבוצעים ככלל לאחר "שולחנות עגולים" המנוהלים על ידי הפרקליטות בהשתתפות 
גורמי אכיפה רבים. בשנת 2018 ניתן לראות גידול במבצעי האכיפה כלפי גורמים עבריינים ותופעות פשיעה, 
המשך טיפול בתחום המקרקעין ומשאבי הטבע ובולטות גדולה בנושא הבטיחות באתרי בניה )25 מבצעים 

ברחבי הארץ(, שנקבע כיעד ארצי בתוכניות העבודה לשנה זו.

נתון חשוב נוסף הוא עליה בתחום פעולות האכיפה המשולבת שאינן כוללות 'מבצע' בשטח, כגון התנגדות 
למתן רישיון לנותני שירותי מטבע, תביעות כספיות כתוצאה מהליכים פליליים וכו'. בסך הכל ננקטו כ-50 

הליכים ופעולות יזומות של אכיפה משלימה בהיבט עברייני בשנת 2018.

תרשים 89 - פריסת מבצעי האכיפה האזרחית המשולבת

אום אל-פחם
אור יהודה

אשדוד
ביר אל-מכסור

בית שמש
בני ברק

בענה
בת ים

ג'לג'וליה
גאסר א זרקא

גונן
גנות

הוד השרון
חדרה 
חיפה
טירה

טירת הכרמל
יפיע

יקנעם )מושבה(
ירושלים

ירושלים
כאבול

כפר מנדא
כפר קרע

מלילות
נחף

נצרת
נתיבות
סאג'ור

עין מאהל
עכו

עמק הירדן
עראבה

קריית אתא
קריית גת

רהט
רחובות
רמת גן

שפרעם
תל אביב -יפו

תל אביב

חיפה

נצרת

ירושלים

באר שבע

לוד

קצרין
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תרשים 90 -
סכומי התביעות האזרחיות שהוגשו על ידי המחוזות והיחידה לאכיפה אזרחית בשנית 2014 – 2018 )במיליוני ש"ח(

270
400 400

701 750

201620152014 2017 2018

תרשים 91 -
סכומי הזכיות בתביעות יזומות שנפסקו לטובת המדינה בתביעות שהוגשו על ידי היחידה לאכיפה אזרחית בשנים 2014 – 2018 )במיליוני ש"ח(.*

30

90
75

2016

58

20152014

100

2017 2018

*סכומי הזכיה בכל שנה תלויים במועד סיום ההליך המשפטי ומועד מתן פסק הדין. מאחר שתיק אזרחי 
ממוצע מתנהל בבית המשפט במשך כמה שנים, סכומי הזכייה בשנה מסוימת מתייחסים גם להליכים שהוגשו 

בשנים קודמות.
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מחלקת הבג״צים
מחלקת הבג"צים אחראית על ייצוג משרדי הממשלה, רשויות שלטוניות נוספות והיועץ המשפטי לממשלה 

בהליכים המתנהלים בבית המשפט העליון בתחומי המשפט המינהלי והחוקתי. 

רוב ההליכים שבטיפול מחלקת הבג"צים הם עתירות המוגשות ישירות לבג"ץ, במגוון רחב של תחומים – 
כלכליים, ביטחוניים וחברתיים. לצד זאת, מטפלת המחלקה בהליכים ערעוריים על פסקי דין והחלטות של 
בתי המשפט המחוזיים בשבתם כבתי משפט לעניינים מינהליים. עוד מטפלים פרקליטי המחלקה בהליכים 
נוספים כגון בקשות רשות ערעור לבית המשפט העליון על החלטות בתי המשפט המחוזיים בעתירות 
אסירים, בעתירות נגד ועדת השחרורים ובעניינים ביטחוניים שונים )מעצרים מינהליים, מניעת מפגש של חשוד 
בביצוע עבירת ביטחון עם עו"ד(; בהליכים שונים הנוגעים לבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות. פרקליטי 
המחלקה מעורבים בטיפול בהליכים אזרחיים ופליליים המעוררים שאלות חוקתיות ומינהליות, ובמקרים 
רלוונטיים מלווים הליכי חקיקה במשרד המשפטים. המחלקה עוסקת גם בהנחייה מקצועית של המחלקות 
המינהליות בפרקליטויות המחוז, וכן בהנחיית באי כוח היועץ המשפטי לממשלה בוועדות שחרורים וגיבוש 

המדיניות בהקשר זה.

מחלקת הבג"צים, כבאת כוח היועץ המשפטי לממשלה, מייצגת בבית המשפט העליון את הממשלה ורשויות 
מדינה אחרות הפועלות למימוש מדיניותן במסגרת הדין, ומסייעת לבית המשפט בעשיית משפט צדק, תוך 
הצגה בפניו של מלוא התשתית העובדתית והמשפטית הרלוונטית הצריכה לעניין. במילוי תפקידה האמור 
פועלת מחלקת הבג"צים בשירות הציבור, למען שלטון החוק, לעשיית משפט צדק והגנה על האינטרס הציבורי, 
לקידום זכויות האדם והשוויון בפני החוק, ולשמירה על כבוד האדם ועל הגינות המינהל ותקינות פעולותיו.

בשנת 2018, ניתן לזהות ירידה משמעותית במספר העתירות שהוגשו לבג"ץ )לעומת עלייה מתונה במספר 
הערעורים ובקשות הרשות לערער(, שאותה ניתן לייחס לשלושה טעמים מרכזיים: 

 תנשל שן שואהרון עבמהרהחל ם ינסטיפלם ייהלנמים יורצעל שת( מאותמה ארהנכל )כה החלט, תשיאר
 ,תאז בותעקב .ילנהמי רעצמ צווי ייןענב םייאבהצ טשפמה יתב טותלחה דגנ רותיעת ישגלה אלש 2018

ל שדה יר)ית מהקודנה שבם ייכהל 555ת לעומזה, א נושבם ייכהל 414רק כולה  2018ת נשמהלך בהוגשו 
 2018 רבמצד דשחומ םיתונהנ יכ רעיו .2018 תנש לש רוןחהא עוןברב דשהחו םייכלהה גשתה (.%75כ-

 )חודש ינהלמי רעצמ םניישענ םייכההל גשתה בבקצ תתמדמ ייהלע לע םימדלמ ,2019 לש שוןאהר עוןבוהר
ם(. ייכ הל39ץ – רם; חודש מייכ הל28 – 2019ר וארב פם; חודשייכ הל22 – 2019ר ואני

שנית, התקנתו של צו בתי משפט לעניינים מינהליים )שינוי התוספות הראשונה והשנייה לחוק(, התשע"ח-2018 
)נכנס לתוקף בחודש מאי 2018(, שבמסגרתו הועברו לסמכות בית המשפט לעניינים מינהליים תחומים 
נוספים, בעיקר בנושאי מינהל אוכלוסין, עתירות תושבי אזור הטוענים למאוימות על-רקע חשדות לשיתוף 

פעולה עם ישראל ועוד. 

 רבטואוק דשחוב ףתוקל סכנ)נ םיילנהמי םינייענל טפשמ יתב חוקל 171 ס'מ קוןית לש קתוחקי ,תישילש
 תלהחלטות שורוהקת מוסוימת רויתעם ילרושיבם ינהלמים יניילענשפט המת יבת סמכולר יבעהשר א(, 2018

יות נפרטהחלטות , יו"שאביה בנוההתכנון תחום מם מיסוימם ינייענדע, מיחופש י ניי)עניו"ש אברשויות ל ש
יו"ש(. אם ביינהלבלה מיגווי החו"ל ותקיפת ציו"ש ליו"ש ומאל אר אבעמהנוגעות ל

 



94

תרשים 92 - התפלגות ההליכים השיפוטיים שנפתחו בשנת 2018 לפי סוג ההליך

עתירות לבג"צ

75%

אחר 
(הליכים פרוצדוראליים

 ועוד)

7%
 ערעורים ובקשות רשות ערעור 

בענייני אסירים והחלטות 
ועדות שחרורים

6%
ערעורים ובקשות רשות ערעור 

על החלטות בתי המשפט 
לעניינים מינהליים

12% 2,150

חו פתנש םיליכהה רפסמ תמעול %25-כ לש דהרי)י םיליכה 051,2-כ ם"ציגבה קתלחמב חופתנ 1820 נתשב
ם ייכהלשת גהי מאעה בנשת ימנזדה יריא היזו דה ירמית חצימכ, ללעימור אכם(. קיית 968,2 – 7201נת שב
 םילפטוהמ םייכההל חלופי לע גם עהשפה יש זו תימנז דהיריל .2018 תנשמ ריכנ חלקב ילנהמי רעצמ ינייענב
.יךפי סוג ההלם, לג"ציבחלקת המב
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תרשים 93 - התפלגות העתירות לבג״ץ לפי נושאים

2%

1%

9%

4%

1%

22%

5%

3%

1%

13%

4%

2%

21%

7%

2%

3%

עניינים הקשורים 
באיו"ש ורצועת עזה

ענייני מינהל 
אוכלוסין

מעצרים 
מינהליים

טענות למאוימות 
באיו"ש על רקע חשדות 

לשת"פ עם ישראל

מקרקעין 
ותכנון ובניה

עתירות נגד 
החלטות בהליכים 

פליליים
עתירות נגד 

ערכאות שיפוטיות

שלטון מקומי 
ושירותי דת

חוקתיות 
שירות בצה"לחוקים

בחירות לרשויות 
המקומיות

תחבורהמינויים תשתיות אחר

חינוך ובריאות

*אחר - אסירים, מניעות פגישה עם עו״ד ועוד.

גם ביחס לתרשים זה, נציין את אי הגשת ההליכים בנושא מעצר מינהלי, אשר השפיעה על ההתפלגות ביחס 
לתרשים המקביל משנת 2017.
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תרשים 94 - התפלגות הליכי הערעור על החלטות בתי המשפט לעניינים מינהליים לפי נושאים 

חופש מידע

3%

תכנון ובניה 
ומקרקעין רישוי כלי יריה

בחירות לרשויות 
מינהל אוכלוסיןהמקומיות

33% 14% 3% 3%

מכרזים דיור ציבוריחינוך אחר*

2% 1% 1% 40%

*אחר - בריאות, איכות סביבה, תחבורה, תקשורת.
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עתירות לבג״ץ שהסתיימו בשנת 2018
במהלך שנת 2018 הסתיים הטיפול במחלקת הבג"צים בכ-2,000 עתירות לבג"ץ )אין המדובר בהכרח 

בהליכים אשר החלו בשנת 2018(. 

תרשים 95 - התפלגות העתירות לבג"ץ שהסתיימו בשנת 2018 לפי התוצאה האופרטיבית עבור העותר 

25%

הסעד שהתבקש ניתן 
באופן חלקי או שניתן סעד 

שונה מזה שהתבקש

9%

ניתן כל הסעד 
שהתבקש

7%

אחר

59%

הסעד שהתבקש 
נדחה כולו

כ-39% מהעתירות לבג"ץ שהטיפול בהן הסתיים בשנת 2018 התייתרו עוד בטרם היה צורך בהגשת תגובת 
המדינה לבית המשפט. מתוך עתירות אלה: כ-51% הסתיימו ללא צורך בהכרעה שיפוטית בשל שיח שהתקיים 
בין הצדדים או הסכמה להפניית העותרים להליכים חלופיים8; כ-20% נדחו על-הסף על-ידי בית המשפט 
העליון, אף מבלי שהתבקשה תגובה מקדמית מטעם המדינה; כ-25% נמחקו על-ידי העותרים מטעמיהם 

או בשל אי תשלום אגרה.

תרשים 96 - התפלגות העתירות לבג"ץ שהסתיימו בשנת 2018 לפי השלב הדיוני בו הסתיימה העתירה

 אחרי מתן צו 
על תנאי

3%

לאחר הדיונים 
הראשוניים ולפני
מתן צו על תנאי

11%

במהלך הדיונים 
הראשוניים בבית 

המשפט

לאחר הגשת תגובה 
ראשונה ולפני דיון 

ראשוני

25%

בטרם הגשת תגובה על 
ידי המדינה

39% 22%

8. כמחצית מן התיקים הללו עסקו בעתירות נגד אכיפה ביחס לבנייה בלתי חוקית באיו"ש )בב"חים(, כאשר אופן סיום 
ההליך הוא הפניית העותר למיצוי הליכים, בדרך של הגשת הליך תכנוני מתאים )בקשה להיתר; תכנית חדשה( למוסדות 

התכנון באזור. 10% נוספים עסקו בעתירות נגד מעצרים מינהליים, שבהן העותר החליט למחוק את העתירה לאחר 
שהובאה לידיעתו עמדת גורמי הביטחון ביחס להמשך מעצרו. כ-15% נוספים עסקו בעתירות נגד החלטות הצבא וגורמי 

הביטחון הנוגעות למעבר תושבי אזור )הסרת מניעה ליציאה לחו"ל; מעבר מעזה לאיו"ש וכיו"ב( או עתירות נגד אי מתן 
מענה, אשר התייתרו לאחר שגורמי הביטחון מסרו כי הם אינם עומדים על המניעה, ולחלופין לאחר שהעותרים חזרו בהם 

לאחר קבלת פרפראזה על אודות הסיכון הביטחוני שעומד בבסיס ההחלטה.
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המחלקה למשפט העבודה
המחלקה למשפט העבודה בפרקליטות המדינה מרכזת ומנחה את תחומי הפעילות השונים של משפט 

העבודה והביטחון הסוציאלי.

חלק נכבד מעבודת המחלקה מתרכז בייצוג המדינה בתיקים ובערעורים הנדונים בבית הדין הארצי לעבודה. 
זאת, הן במסגרת פעילות הממשלה כמעביד והן תחת כובעה הרגולטורי של המדינה כמסדירת תחום משפט 

העבודה והביטחון הסוציאלי. 

המחלקה מייצגת את המדינה, באחד משני כובעיה הנ"ל, בהליכי הסכסוכים הקיבוציים החשובים והמרכזיים 
ביותר במשק. 

פרקליטי המחלקה מופיעים בערעורים בפני בית הדין הארצי גם בשבתו כערכאה ראשונה, בתיקים המבקשים 
לתקוף החלטות של משרד העבודה והרווחה או משרד הפנים בכל הנוגע לרישיונות והיתרים של קבלני כוח 
אדם, קבלני ניקיון ושמירה או חברות פרטיות להבאת עובדים זרים מחו"ל. המחלקה פועלת בתיקים אלה 

בשיתוף עם המחלקה לאכיפה אזרחית. 

לצד ייצוג המדינה בבית הדין הארצי לעבודה, מופיעים פרקליטי המחלקה בפני בית המשפט העליון בשבתו 
כבג"ץ במקרים בהם הוגשה עתירה נגד פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה; ובמקרים נוספים בהם עוסקת 

העתירה בשאלות ובסוגיות עקרוניות מתחום משפט העבודה והביטחון הסוציאלי. 

נוסף על כך, מתייצבים פרקליטי המחלקה בפני בית המשפט העליון ובפני בית הדין הארצי לעבודה כבאי 
כוחו של היועץ המשפטי לממשלה, בתיקים בהם נדרשת התייצבותו מכוח סמכותו שבדין. בסמכות זו נעשה 

שימוש תדיר בשל אופיו הציבורי של משפט העבודה והביטחון הסוציאלי והסוגיות העולות במסגרתו. 

המחלקה, כיחידת מטה, מתווה דרך ומדיניות ומנחה את פרקליטויות המחוז ומשרדי הממשלה בתחומי עיסוקה.

במהלך שנת 2018 נפתחו 304 תיקים, בהליכים המרכזיים המצויים בטיפול המחלקה.

תרשים 97 - התפלגות ההליכים המרכזיים שנפתחו בבית משפט בשנת 2018 לפי סוגם- שטופלו על ידי המחלקה 
למשפט העבודה

ערעורים לבית הדין 
הארצי בתביעות פרט

30%

ערעורים לבית הדין 
הארצי בסכסוכים 

קיבוציים

5%

ליווי וייעוץ לגורמים 
ממשלתיים

24%

4%

בקשות רשות ערעור 
בנושא וועדות רפואיות 

של רשות המיסים

התייצבויות יועץ

10%

2%

ערעורים לבית המשפט 
העליון על בית המשפט 

לעניינים מינהליים
 (תביעות סוהרים ושוטרים)

עתירות שהוגשו לבג"צ

23%

2%

ערעורים לבית הדין 
הארצי כערכאה ראשונה 
(הסדר רישוי בתחום העסקת 

עובדים זרים ועובדי קבלן)
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המחלקה הפיסקאלית
המחלקה הפיסקאלית בפרקליטות המדינה היא יחידת מטה האחראית על תחום המיסים, בהיבט האזרחי 
ובהיבט הפלילי. חלק ניכר מתיקי המס שבטיפול המחלקה הם בעלי השלכות רוחב משמעותיות, הן מבחינת 

האופן בו הם חלים על החייבים והעוסקים במשק והן מבחינת היקפם הכספי.

המחלקה הפיסקאלית אחראית על ייצוג המדינה בבית המשפט העליון בתיקי מס אזרחיים ופליליים ובעתירות 
לבג"ץ המעוררות שאלות בתחום המיסוי. כן מעורבת המחלקה בעתירות מינהליות, בתובענות ייצוגיות, 
ובתביעות שונות שמוגשות נגד רשות המיסים, או בתביעות שמערבות שאלות מיסוי וגביה מינהלית – בפרט 

תיקים בהם מתבקשת עמדת היועמ"ש בענייני מס. 

במהלך שנת 2018 נפתחו בבית המשפט העליון 133 תיקים, בהליכים המרכזיים המצויים בטיפול המחלקה9. 
104 תיקים בהליכים אזרחיים ומינהליים )78%( ו-29 תיקים בהליכים פליליים )22%(.

90% מההליכים הוגשו נגד המדינה. 

תרשים 98 - התפלגות ההליכים המרכזיים שנפתחו בבית המשפט בשנת 2018 לפי סוג 

בג"ץ

9%

מ"ח

1%

רשות ערעור 
פלילי

13%

רשות ערעור 
אזרחי

14%

ערעור אזרחי

49%

ערעור פלילי

8%

דיון נוסף אזרחי

3%

בשג"צ

1%

עע"מ

2%

9. מניין זה אינו כולל: 
16 בש"פים שטופלו על ידי המחלקה.

46 בקשות של הליכי עיקול זמני )ס' 194 לפקודת מס הכנסה( שנבחנו על ידי מנהל המחלקה.
86 בקשות לעיכוב הליכים שטופלו על ידי המחלקה.

תיקים בבית המשפט המחוזי שטופלו על ידי פרקליטים במחלקה.



100

נה יהמדת עמדם ייכמההל 90%-בם, יינהלומים חיירזאם ייכהל 141- בין דקי פסבלו התק 2018ת נשמהלך ב
. א או חלקילאופן מחתה בד נ10%- , ובאלאופן מיון בלעשפט הת המיי בדל יבלה עהתק

תרשים 99 - התפלגות תוצאות ההליכים בפסקי הדין בערעורים אזרחיים ומינהליים שטופלו במחלקה

עמדת המדינה 
נדחתה

10%
עמדת המדינה 

התקבלה

90%

 0%9ב, תילאקסיהפה חלקהמי דיל עו ופלשטם ייליפלם יקית 24-בת והחלטון ידי קספו בלתקה 8012נת שב
.שפטת המיי בדל יא או חלקי עלאופן מבלה בנה התקית המדם עמדתוכמ

תרשים 100 - התפלגות פסקי הדין וההחלטות השיפוטיות שהתקבלו בהליכים פליליים שטופלו במחלקה

עמדת המדינה 
נדחתה

8%
עמדת המדינה 
התקבלה חלקית

2%
עמדת המדינה 

התקבלה

90%



101

נקיטת הליכי גביה בנסיבות מיוחדות10
השנה נפתחו 46 הליכים במחוזות השונים, אשר במסגרתם נעשה שימוש בסמכויות הייחודיות המוקנות 
לרשות המסים לצורך גביית מס עוד בטרם הפיכתן של שומות לסופיות. סכום המס הכולל בתיקים הללו גבוה 
מ-207 מיליון ₪; ובמסגרת הליכי הגביה הוטלו עיקולים על כסף ועל רכוש בשווי כולל של כ-135 מיליון ₪.

תרשים 101 - תיקים שנפתחו 

29

2017

46

2018

תרשים 102 - סכום המס הכולל שנגבה בתיקים שנפתחו )במיליוני שקלים(

207

92

2017 2018

10. המדובר בתיקים לפי סעיף 194 לפקודת מס הכנסה המופעל על ידי הפרקליטות ובהנחיית מנהל המחלקה 
הפיסקאלית בפרקליטות המדינה. הנתון אינו כולל תיקים לפי סעיף 112א לחוק מע"מ )שהוא מקבילו של סעיף 194 

לפקודה( המופעל על ידי רשות המסים )בהנחיית מנהל המחלקה הפיסקאלית(.
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תרשים 103 - שווי התפוסים )מזומן + נכסים( במסגרת התיקים שנפתחו )במיליוני שקלים(

91

2017

135

2018



עמוד ללא תוכן
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