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 סקירת מ"מ המנהלת הכללית סיגל יעקבי

 . @918אני מתכבדת להגיש לציבור את הדוח השנתי של משרד המשפטים לשנת 

יחידותיו במהלך שנת העבודה  על  עבודת המשרד  אודות  על  והנתונים  עיקרי הפעילות  יוצגו  בדוח 
 . 9191, וכן עיקרי תוכנית העבודה המשרדית לשנת @918

הן כמשרד  ישראל, ומשמש  משרד המשפטים הוא אחד המשרדים הגדולים והמרכזיים בממשלת 
והמשפט  הכלכלה  החברה,  לתועלת  ומגוונים  רבים  שירותים  המספק  חברתי  כמשרד  והן  מטה 

המשיך המשרד לקדם את מימוש תכניתו האסטרטגית, שבמסגרתה   @918הישראלי. במהלך שנת  
אדם;  זכויות  על  והגנה  קידום  החוק;  שלטון  של  והאפקטיביות  היעילות  הגברת  של  יעדים  הוגדרו 
וקידום  למצוינות  וחתירה  בשלטון החוק  אמון הציבור  הגברת  ולממשלה;  לאזרחים  שיפור השירות 

 חדשנות בפעילות של המשרד. 

המדינה  ופרקליטות  לממשלה  המשפטי  הייעוץ  מערך  פעילות  על  המשרד  אמון  מטה,  כמשרד 
המופקדים על התביעה הכללית, על ייצוג המדינה והאינטרס הציבורי בבתי המשפט יחד ועל  ליווי 

 משפטי של מגוון סוגיות הנמצאות על סדר היום הממשלתי והציבורי. 

של  רב  במגוון  ושוטף  קבוע  באופן  שירות  לציבור  מעניק  המשרד  והרגולטורי,  החברתי  בתפקידו 
על  פיקוח  חוק,  פי  על  לכך  לזכאים  משפטי  ייצוג  הענקת  ידי  על  היתר,  בין  זאת,  תחומים. 
אפוטרופוסים ועל נכסי נעדרים, קידום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תיאום המאבק בגזענות, 
רואי חשבון, שמאים, מתווכים  לרבות  בעלי מקצועות מוסדרים  על  ופיקוח  רישוי  טיפול בהסמכה, 
הדתיים  הדין  )בתי  האישי  המעמד  בתחומי  שיפוטיות  ערכאות  הפעלת  ונוטריונים,  במקרקעין 
השרעיים ובתי הדין הדתיים הדרוזיים( והביקורת על רשויות מנהליות )בתי הדין לפי חוק הכניסה 

משפטיים שירותים  מתן  ידי  על  וכן  הכלכלית -לישראל(,  לפעילות  חיונית  תשתית  שהם  עסקיים 
 במשק, כגון ניהול מרשמי המקרקעין, התאגידים, הפטנטים, הירושה ועוד. 

רישום   @918בשנת   הסדרת  פרויקט  בהם  רבים,  משמעותיים  פרויקטים  המשפטים  משרד  קידם 
מקרקעין במזרח ירושלים, יישום רפורמת הליך הוגן בהליכים פליליים, יישום דוח פלמור לצמצום 
בתופעת  מאבק  בישראל,  הזנות  תופעת  צמצום  נוער,  עבריינות  צמצום  בחברה,  וגזענות  אפליה 
הפוליגמיה ובסחר בבני אדם, היערכות לכניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון החדש, ועיבוי מערכי 

 הפיקוח וחיזוק ההגנה על זכויות הפרט, בדגש על אוכלוסיות ייחודיות ומוחלשות.   

שנת העבודה הקודמת במשרד המשפטים התאפיינה גם בקידום עשיית עסקים בישראל ובשיפור 
השירות לציבור, בטיוב רגולציה והפחתת הנטל הרגולטורי ובמגוון פעילויות נוספות בתחומים שונים, 
במטה  ההתייעלות  בתהליכי  המשרד  המשיך  זאת,  לצד  שלפניכם.  בדוח  ביטוי  לידי  שבאים  כפי 
שצפוי  רם,  בגבעת  הממשלה  בקריית  המשפטים  משרד  של  החדש  לבניין  למעבר  ונערך  המשרד 

 . 9198להיות מאוכלס בתחילת 

שנת   השירות   @918במהלך  האצת  בתחום  משמעותית  מדרגה  קפיצת  המשפטים  משרד  ביצע 
נוספו  לציבור  הציבורים  של  הדיגיטלית  הטרנספורמציה  קידום  של  תהליך  במסגרת  הדיגיטלי. 
עשרות שירותים מקוונים חדשים, המוענקים כעת לציבור מרחוק וללא חובת התייצבות פיזית. בתוך 
כך נוצרו מגוון של ממשקים עם רשויות ומוסדות פיננסיים: ברשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין  

ממד במערכת רימון, הורחב הממשק -עלה לאוויר אזור אישי לעורכי דין, פותחה יכולת רישום בתלת
בנושא  ממשק  לאוויר  עלה  הכללי  באפוטרופוס  הבנקים;  עם  הממשקים  והורחבו  הונאות  למניעת 
ייפוי כוח מתמשך, פותחה תשתית להעברת וקבלת מידע בין הבנקים לאפוטרופוס הכללי והוטמע 
באמצעות  הצו  מימוש  את  המאפשרים  דיגיטליים,  צוואה  קיום  וצו  ירושה  צו  קבלת  של  השירות 
פיננסיים,  )מוסדות  לגופים שונים  הצו  מבקש  נוספת של  בפנייה  צורך  ללא  אוטומטיים,  ממשקים 
מקוונים  שירותים  נוספו  התאגידים  ברשות  בנכסים;  הזכויות  העברת  לצורך  וכו'(  מקרקעין  רישום 
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הניתנים  נוספים  ושירותים  שעבודים  וביטול  רישום  של  שירותים  וחברות,  עמותות  רישום  בתחום 
 באתר העמותות גיידסטאר, אשר  שודרג לאחרונה.  

קידמה המחלקה לניהול ותפקידים מיוחדים   @918פרויקט הדיגיטציה של תהליך החקיקה: בשנת  
בייעוץ וחקיקה פיתוח מערכת ממוחשבת שבה ינוהל הליך החקיקה הממשלתי על כל שלביו, החל 
בהפצת תזכיר החוק ועד להנחת הצעת החוק על שולחן הכנסת. המערכת תהיה מסונכרנת עם מאגר 
החקיקה הלאומי ותאפשר לכל משפטן ומנהל לדעת מהם דברי החקיקה )חקיקה ראשית וחקיקת 

בממשלה או בכנסת. במסגרת פרויקט זה,   –משנה( שתחת אחריותו ומה הסטטוס העדכני שלהם  
 עלה לאוויר לפני חודשים ספורים אתר התזכירים המחודש.

של הבנק העולמי הוא אחד המדדים   "Doing Business"תמיכה במשק ובכלכלה הישראלית: מדד  
המשפטים  משרד  העולם.  במדינות  העסקים  עשיית  קלות  את  הבוחנים  והמשמעותיים  המרכזיים 
הבירוקרטיה  צמצום  לציבור,  השירות  לשיפור  האחרונות  בשנים  משמעותיים  מאמצים  עושה 
והפחתת הנטל הרגולטורי בתחומים שונים בהם עוסק המדד, בהם רישום נכס, פתיחת חברה, חדלות 
פירעון, קבלת אשראי ואכיפת חוזים. בעקבות פעילותו של משרד המשפטים בתחום, עלתה ישראל 

, ובתחום של ><-למקום ה @?-בתחום רישום נכס מהמקום ה "Doing Business"בדירוג  @918בשנת 
 . ?9למקום  ;:-פתיחת עסק עלתה מהמקום ה

נכנס לתוקף בספטמבר   גובשה @918בתחום השירותים החברתיים: חוק חדלות פירעון  , במסגרתו 
חייבים.  של  כלכלי  ושיקום  פירעון  חדלות  הליכי  לניהול  יותר  ויעילה  מודרנית  חדשה,  מדיניות 

בין צוות  הוביל  הכללי  האפוטרופסות -האפוטרופוס  בתחום  לאומית  תוכנית  יצר  אשר  משרדי 
המשפט  בתי  והנהלת  הרווחה  הבריאות,  המשפטים,  מנכ"לי  ידי  על  אומצה  והיא  לה,  והחלופות 
על  פיקוח  מדיניות  גובשה  בעת,  בה  לאישורה.  הממשלה  שולחן  על  בקרוב  מונחת  להיות  וצפויה 
לאפוטרופסות  וחלופות  האפוטרופסות  בתחום  כנס  נערך  ולבגירים,  לקטינים  רכושיים  עניינים 
בהשתתפות תאגידי האפוטרופסות בישראל, עלתה לאוויר מערכת חדשה לפיקוח על אפוטרופוסים 

 ופותחו ממשקים לקבלה והעברה של מידע מהבנקים. 

ולקראת כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון, הכשיר האגף לסיוע משפטי את   @918במהלך שנת  
כניסתו לתוקף של החוק.  חייבים בפועל עם  לייצג  והחל  לייצוג בתחום חדלות פירעון,  עורכי הדין 

מ ביותר  הבדואי  במגזר  נשים  האגף  ייצג  זאת,  חובות   811-לצד  משפחה,  בדיני  שעסקו  תיקים 
וקצבאות, במסגרת התוכנית למאבק בפוליגמיה. במסגרת שיפור השירות, ערך האגף ביחד עם אגף 
זמן  וצומצם  חזותית  היוועדות  באמצעות  משפטי  סיוע  למבקשים  ראיונות  לקיום  פיילוט  השירות 

 הטיפול בלקוחות הסיוע המשפטי מרגע הפנייה ועד לקבלת החלטה ראשונה. 

בשנת   הגבירה  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  הנגישות   @918נציבות  בתחום  האכיפה  את 
של  האפקטיביות  ואת  מוגבלות,  עם  לאנשים  הולם  ייצוג  לחוק  בהתאם  בתעסוקה  ההולם  והייצוג 
בכלי  יותר  נרחב  והפליה, באמצעות שימוש  נגישות  עם מוגבלות,  האכיפה בתחום העסקת אנשים 

פעולות בקרה   1=-התביעה והגשת חוות דעת משפטיות לבתי המשפט. בסך הכול קיימה הנציבות כ
הושם דגש   @918ואכיפה בתחום של העסקת אנשים עם מוגבלות בהתאם להוראות החוק. במהלך  

היום לחיי  שנוגעים  תחומים  על  הנציבות  של  האכיפה  וכ-בפעילות  המדינה,  אזרחי  של   4>;-יום 
מחקר לצורך   @918יום. לצד זאת, ביצעה הנציבות בשנת  -מפעולות האכיפה נעשו בתחום חיי היום

גיבוש "מדד נגישות" לאומי, שייתן תמונת מצב מדויקת בכל הנוגע לנגישות בישראל. נוסף על כך, 
 הוכן נוסח תקנות בנושא פטור מתור ופטור מתשלום למלווה של אדם עם מוגבלות. 

ויישום  גיבוש  המשפטים  משרד  קידם  הפלילי,  בתחום  אדם  זכויות  לקידום  הפעילות  במסגרת 
הסנגוריה  בהובלת  בנושא,  בבג"צ  פסיקה  בעקבות  הסוהר,  בבתי  הצפיפות  על  להקלה  מדיניות 
הציבורית ומחלקת ייעוץ וחקיקה, ובפעילות של פרקליטות המדינה. הסנגוריה הציבורית העלתה את 

ל חקירה  ייעוץ לפני  ידה המקבלים  על  המיוצגים  לסנגורים 84=-שיעור החשודים  הנחיות  גיבשה   ,
היוועצות והצליחה להעביר   ויתור על  נוער להליכים חלופיים   911להתמודדות עם טענה של  תיקי 
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להליך הפלילי. כמו כן, קידמה הסנגוריה הציבורית את המודעות לנושא הרשעות שווא וגיבוש דרכי 
 ההתמודדות עם הנושא.  

בשנת   קידמה  במשרד  החנינות  את    @918מחלקת  וכן  חנינה  בבקשות  הטיפול  זמני  קיצור  את 
 הטיפול בבקשות למחיקת רישום פלילי ליוצאי אתיופיה ובבקשות למחיקת רישום פלילי לחיילים. 

הרשות  הציבור.  אמון  ולהגברת  האכיפה  לשיפור  החוק,  שלטון  לחיזוק  לפעול  ממשיך  המשרד 
, FATF-לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הובילה את צירופה של ישראל כחברה מן המניין בארגון ה

, שעוסקת בזיהוי FATF-מונתה ראש הרשות כיו"ר קבוצת העבודה האופרטיבית של ה  @918ובשנת  
 הסיכונים והאיומים בתחום הלבנת ההון ומימון טרור. 

העצים משרד המשפטים את השימוש ברשתות החברתיות ככלי מרכזי לקיום קשר   @918במהלך  
פרקליטות המדינה, מפעיל משרד המשפטים עמודי פייסבוק של    @918עם הציבור. נכון לסוף שנת  

הממשלתית  היחידה  המידע,  לחופש  הממשלתית  היחידה  הציבורית,  הסניגוריה  התאגידים,  רשות 
נוסף   לתיאום המאבק בגזענות, הרשות להגנת הפרטיות, ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

עמודי   המשרד  מפעיל  כך,  וטלגרם.  על  אינסטגרם  משמעותיים טוויטר,  קמפיינים  לצד  זאת, 
שפורסמו, ביחד עם היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, רשות התאגידים ונציבות שוויון 

 זכויות לאנשים עם מוגבלות. 

בתחום   ISO20071את העמידה בתקן    @918משרדי, קידם משרד המשפטים בשנת  -בהיבט הפנים
אבטחת המידע, הוטמעה מערכת לניהול מעקב אחר תיקון ליקויים שעלו בדוחות ביקורת המדינה, 
גובשו נוהלי עבודה במטרה לקצר את זמני הטיפול במינוי עובדי מדינה, נעשתה התייעלות ודיגיטציה 

להקמת   תוכנית  גובשה  במשרד,  הרכש  תהליכי  ופותח   Data Labשל  אופיין  המשפטים,  במשרד 
משרד  קידם  זאת  לצד  חדשנות.  תהליכי  לניהול  מערכת  והוטמעה  החדש  המשרדי  הפורטל 

ואת   @918המשפטים בשנת   בירושלים  רם  בגבעת  בניין משרד המשפטים החדש  את הבנייה של 
 .9198ההיערכות הארגונית למעבר לבניין, שצפוי לקרות בתחילת שנת 

בין  פועלת  במסגרתו  אשר  המשפטים,  משרד  של  המרכזיים  מערכיו  אחד  היא  לציבור  השקיפות 
במהלך   המידע.  לחופש  הממשלתית  היחידה  הגשת   @918השאר  מערכת  את  היחידה  שיפרה 

הטמעת  את  וקידמה  הממשלה  במשרדי  המידע  חופש  על  הממונים  בהכשרת  המשיכה  התלונות, 
חופש  לבקשות  התשובות  מרכזי  לאתר  עולות  שבמסגרתה  הממשלה,  במשרדי  מחוו"ה  מערכת 
פורסמו  טקס פרס שרת המשפטים לשקיפות שלטונית,  נערך  כן,  כמו  במשרדים השונים.  המידע 
דוחות רבעוניים בנוגע להתקשרויות של המשרד, התקיים יום עיון לרפרנטים בנושא חופש המידע 

 ביחידות המשרד ונעשו שיפורים באתר האינטרנט המשרדי בתחום חופש המידע. 

להציג  לפעול  זכות",  "כל  למיזם  שותפיו  עם  יחד  המשרד,  ממשיך  לציבור  הזכויות  הנגשת  בתחום 
זכויות  למימוש  הנוגעים  נושאים  שלל  אודות  על  ברורה  בשפה  אמין  מידע  מקוון  באופן  לציבור 
בתחומים שונים, כמו גם להפעיל עמדות "נגישות לצדק" שבהן ניתן סיוע בחינם לציבור בשלל בתי 

לשנת   המפורט  בדוח  לעיין  הציבור  את  מזמינה  אני  הארץ.  ברחבי  למנהלים @918משפט  מודה   ,
בשנת  לפתחנו  העומדים  באתגרים  רבה  הצלחה  לכולנו  ומאחלת  במלאכה  העוסקים  ולעובדים 

 העבודה הנוכחית.

 לצפייה במידע נוסף.   http://www.foi.gov.ilניתן להיכנס לאתר המרכזי לחופש המידע בכתובת 

 בברכה, 
 סיגל יעקבי

 מ"מ המנהלת הכללית
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 דבר הממונה על חוק חופש המידע

 118@;8@ירושלים  @19@;ת"ד  @9דין -רחוב סאלח אכתובת: 
 hofesh.meida@justice.gov.ilדוא"ל:  ;>=;=;=-19פקס:  <1?==;=-19טלפון: 

התשנ"ח המידע,  חופש  חוק  הוראות  במסגרת  לעיונכם  מוגש  זה  משרד   ?@@8–דוח  מיעדי  וכחלק 
המשפטים להגברת אמון הציבור וקידום שקיפות. כמדי שנה מפורסם דוח שנתי ובו סקירה מקיפה 

 על המשרד וכלל אגפיו, עיקרי הפעילות, נתונים חשובים ועוד. 

חוק חופש המידע מאפשר לכל אזרח או תושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בהתאם להוראות החוק 
מידע  לקבלת  המוגשות  הבקשות  במספר  משמעותי  גידול  חל  האחרונות  בשנים  לסייגיו.  ובכפוף 

; 4=:-גדל מספר הבקשות בכ <918; בשנת 914-, גדל מספר הבקשות בכ=918בשנת  –במסלול זה 
. נתונים אלו 994-גדל מספר הבקשות בכ  @918ובשנת    4=;-גדל מספר הבקשות בכ  ?918בשנת  

מלמדים על המודעות הגוברת של הציבור בדבר זכותו לקבל מידע מרשות ציבורית ועל רצונו לבקר 
 את עבודת הרשות ולמצות את הזכויות הנגזרות מהמידע העומד לרשותו. 

 בקשות שהוגשו מול כמות בקשות שנסגרו

 כמות בקשות שטופלוכמות בקשות שנפתחו  

בשנת   שהוגשו  הבקשות  )כ@918עיקר  הפרקליטות  לפעילות  הקשורים  בנושאים  עסקו   ,-:84 )
 (. 4;8-ובנושאים המצויים בסמכות היועץ המשפטי לממשלה ומחלקות ייעוץ וחקיקה )כ

במסגרת הפעילות בשנה החולפת, הושקעו מאמצים רבים בייעול מערך מתן המענה לבקשות חופש 
יזום  פרסום  בהם  לציבור,  מידע  העמדת  לשם  נוספים  מערכים  של  ופיתוח  הקמה  לצד  המידע, 
וחשיפת מידע ארכיוני. הדרך מאתגרת ומתאפיינת במרדף אחר ההתפתחות הטכנולוגית המואצת, 

 שנה.  91-התפתחות שאינה באה לידי ביטוי בלשון חוק חופש המידע, שנחקק לפני יותר מ

מאמצים אלו הביאו לייעול בטיפול בבקשות חופש מידע, בפרט, והעמדת מידע לציבור, בכלל. כך 
זמן  ושיעור הבקשות המטופלות  זהה,  נותר  יום  בתוך שלושים  למשל, שיעור הבקשות המטופלות 

, הייתה @918ממושך מכך ירד. כמו כן, על אף הגידול המשמעותי בכמות הבקשות שהוגשו בשנת  
 ירידה באחוז הבקשות שנענו לאחר תום התקופה המקסימלית המנויה בחוק )ארבעה חודשים(. 
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 זמני הטיפול בבקשה

 יום 891מעל יום      891-ל 8=בין יום      1=-ל 8:בין יום      1:עד 

לשנת   המרכזיות  הדחייה  לעילות  כ@918אשר  רובן   14?-,  חלקי.  או  מלא  באופן  נדחו  מהבקשות 
בידי  נוצר  הציבורית, שהמידע  בידי הרשות  מצוי  אינו  בהם שהמידע  אובייקטיביים,  נדחו מטעמים 

 רשות ציבורית אחרת או שהטיפול בהן מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה. 

 עילות הדחייה המרכזיות

 הקצאת משאביםלא ניתן לאתר   המידע נוצר בידי רשות אחרת     

9102 2018 2017 2016 2015 

8



 כנגד החלטות הממונה: 9102עתירות שהוגשו בשנת 
עתירות מנהליות לפי חוק חופש המידע כנגד החלטת הממונה על   :8הגיעו לכדי סיום    @918בשנת  

 טרם הגיעו לסיום.  @918עתירות מנהליות אשר הוגשו בשנת  :העמדת המידע לציבור; 

 וטרם הגיעו לסיום: 9102עתירות שהוגשו בשנת 
 מאזן פאדל קאדר נ' הממונה על העמדת מידע לציבור, משרד המשפטים: 4734-44-91עת"מ 

עתירה שבבסיסה בקשות לפי חוק חופש המידע לקבל מידע על אודות נכסי מקרקעין וזיהויים על 
סעיף   לפי  הבקשה  דחיית  הייתה  הממונה  החלטת  העות'מאני.  הרישום  חופש :)?בסיס  לחוק   )

איתור  היא  העתירה  מטרת  המקרקעין.  הסדר  פקיד  ידי  על  שניתן  מפורט  מענה  בעקבות  המידע 
 מיקום המקרקעין והסדרתם. טרם ניתן פסק דין בעתירה.

 פורום קהלת )ע"ר( נ' היחידה הממשלתית לחופש המידע ואח': 43373-99-91עת"מ 
הגישור  קצבת  לתשלומי  בנוגע  מידע  לקבלת  המידע  חופש  חוק  לפי  בקשה  שבבסיסה  עתירה 
דיונים  בעקבות  וזאת  הבקשה  את  חלקי  באופן  לדחות  הייתה  הממונה  החלטת  הקבע.  למשרתי 

הבקשה   של  השני  חלקה  בעניין  של   –שהתרחשו  פעולה  מניעת  או  לאישור  ספציפיות  החלטות 
כן היו תחת החריג בסעיף    –המשרד   ( לחוק חופש המידע. מטרת העתירה היא קבלת 9)ב()@ועל 

 המידע אשר התבקש בחלקה השני של הבקשה. טרם ניתן פסק דין בעתירה.

 משרד המשפטים: –אלי ציפורי נ' הממונה על חוק חופש המידע  1349-43-91עת"מ 
אל  המשפטים  ממשרד  שנשלחו  מכתבים  לקבל  המידע  חופש  חוק  לפי  בקשה  שבבסיסה  עתירה 
החלטת  בזק.  בנושא  נתניהו  בנימין  מר  הממשלה  ראש  של  העניינים  ניגוד  בעניין  המדינה  מבקר 

( לחוק חופש המידע האוסר מסירת ?)א();8הממונה הייתה שלא למסור את המסמכים לפי סעיף  
בבקשה  התבקשו  אשר  המכתבים  קבלת  היא  העתירה  מטרת  חקירה.  מחומרי  חלק  המהווה  מידע 

 המקורית. טרם ניתן פסק דין בעתירה.

 :9102פסקי דין שניתנו בשנת 
 לאה צמל נ' משרד המשפטים: 47234-92-91עת"מ 

לחוק   :8עתירה שבבסיסה בקשה לפי חוק חופש המידע, בה העותרת היא צד ג'. לפי הוראות סעיף  
המידע  כי חשיפת  בטענה  המידע  למסירת  התנגדה  העותרת  לעותרת.  פנייה  הוגשה  המידע  חופש 
עלולה לפגוע בשלומה וכי אין אינטרס ציבורי במסירת המידע. מטרת העתירה היא קבלת התנגדות 

מסירת המידע. בעקבות זניחת הבקשה על ידי הפונה והודעה על כך לעותרת שהבקשה -העותרת ואי
 תיסגר ללא מסירת המידע, הוגשה בקשה מוסכמת למחיקת העתירה.

 משרד המשפטים: –אוסיד קשקוש נ' הממונה על חוק חופש המידע  39333-42-91עת"מ 
עתירה שבבסיסה בקשה לפי חוק חופש המידע לקבלת רשימת תיקים לפי עבירה של מעשה מגונה 

( לחוק חופש המידע שכן ;)?בפומבי. החלטת הממונה הייתה לדחות את מסירת המידע לפי סעיף  
מידע בנוגע להסדרים מותנים מפורסם באתר האינטרנט של פרקליטות המדינה. נוסף על כך, נדחה 

( לחוק חופש המידע שכן פילוח הנתונים שהתבקש על ידי העותר :)?-( ו8)?המידע לפי סעיפים  
אינו מצוי במערכת הממוחשבת. מטרה העתירה היא קבלת החומר שהתבקש בפנייה המקורית. בית 
בלתי  משאבים  הקצאת  תדרוש  שלא  כך  הבקשה,  לצמצום  המשיבה  הצעת  את  קיבל  המשפט 

 סבירה, והעותר יישא באגרת טיפול והפקה.

 משרד המשפטים: –לוי נ' הממונה על חוק חופש המידע  1944-44-93עת"מ 
עתירה שבבסיסה בקשה לפי חוק חופש המידע לקבלת מסמכים המקנים חסינות לשוטר באירוע 

( לחוק חופש ?)א();8ספציפי. החלטת הממונה בבקשה הייתה לדחות את מסירת המידע לפי סעיף  
ישראל המוחרגים מהוראות החוק. העותר  ידי משטרת  נוצר על  המידע שכן המידע אשר התבקש 
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( אינו חל במקרה זה. מטרת ?)א();8טוען לקיומו של אינטרס אישי במידע המבוקש ועל כן סעיף  
העתירה היא קבלת המסמכים. בדיון ביקש העותר למשוך את עתירתו לאחר הבהרה כי הוא במסלול 

 השגוי להשגת המידע. בית המשפט הסכים עם בקשתו של העותר והעתירה נמחקה.

 תומר אביטל נ' משרד המשפטים: 71431-44-93עת"מ 
בקשה  כנגדם  התקבלה  אשר  פרסומים  רשימת  לקבלת  מידע  חופש  בקשת  שבבסיסה  עתירה 

( 8)?להסירם. החלטת הממונה בבקשה הייתה מסירת המידע באופן חלקי ודחיית חלקה לפי סעיף  
קיבל  העותר  סבירה.  שאיננה  משאבים  הקצאת  דורשת  המידע  מסירת  שכן  המידע,  חופש  לחוק 
המלא.  המידע  את  לקבל  היא  העתירה  מטרת  תכנים.  להסרת  בקשות  כמות  על  מספריים  נתונים 
ביחס לפרסומים אשר התבקשו. העותר קיבל את  הועלה מתווה מטעם המשיבה למסור פרפרזות 

 המתווה. בית המשפט פסק על מחיקת העתירה לאור קבלת המתווה.

המידע    93991-41-91עת"מ   חופש  חוק  על  הממונה  נ'  לעתיד"  "שמאים  משרד   –עמותת 
 המשפטים:

עתירה שבבסיסה בקשות חופש מידע הנוגעות להליך ולבחינות הסמכת שמאים. החלטת הממונה 
ומניעת  סבירה  בלתי  במשאבים  בהקצאת  שבסיסם  רבים  סעיפים  לפי  לדחותן  הייתה  בבקשות 
פגיעה בפרטיות. מטרת העתירה היא לקבלת המידע אשר התבקש בכל הבקשות שהגישה העותרת. 
בבית המשפט הגיעו הצדדים להסכמה לפיה המשיבה תעביר לעותרת נתונים לגבי זהות חברי ועדת 

 הסילבוס במועד הבחינות האחרון בלבד, בהתאם לתשלום אגרת טיפול מצד העותר. 

 פורמנובסקי נ' משרד המשפטים: 7414591בג"צ 
ועובדים  כלפי שופטים  ברשת  פוגעניים  הנוגעת לפרסומים  מידע  בקשת חופש  עתירה שבבסיסה 
במערכת בתי המשפט והנוהל להתמודדות עם אלו. החלטת הממונה בבקשה הייתה מסירה חלקית 

( לחוק חופש המידע שאינו נמצא בידי הרשות. :)?של המידע ומידע נוסף שאינו נחשף לפי סעיף  
הפונה  שכן  העתירה  את  דחה  המשפט  בית  בפנייה.  המבוקש  המידע  קבלת  היא  העתירה  מטרת 
שם.  ייבחן  כן  ועל  מידע  חופש  בקשת  במסלול  מענה  לו  ניתן  שטרם  חדש,  מידע  בעתירתו  ביקש 

 הסכים בית המשפט עם החלטת הממונה ודחה את העתירה. –בנוגע למידע שביקש 

 עיריית ירושלים נ' משרד המשפטים: 44134-43-93עת"מ 
העותרת.  בהן  מוסדות,  מספר  של  הנגשה  תוכניות  לקבלת  מידע  חופש  בקשת  שבבסיסה  עתירה 
בוצעה פניית צד ג' שהתנגדה למסירת המידע. החלטת הממונה הייתה לקבל את ההתנגדות באופן 
חלקי ולהעביר לעותרת את המענה השלם לבקשה. מטרת העתירה היא מחיקת החלטת הממונה ואי

גילוי המסמכים אשר הוחלט למסור, בדגש של השאלה האם הם חומרי חקירה או לא. בית המשפט -
חומרי  היותם  מתוקף  שמוחרגים  כאלו  למעט  הממונה,  להחלטת  בהתאם  המידע  מסירת  על  פסק 

 חקירה.

 קרן קיימת לישראל נ' משרד המשפטים: 99471-47-91עת"מ 
עתירה שבבסיסה בקשות חופש מידע לקבלת מסמכים הדרושים לעותרת לשם גיבוש התייחסותה 
לטענות שהועלו כנגדה. החלטת הממונה הייתה מסירת המידע באופן חלקי לשם מניעת פגיעה לפי 

ו?)ב()@(,  :)א()@סעיפים   אשר :)?-()א(  הממונה  החלטת  על  השיג  העותר  המידע.  חופש  לחוק   )
לידי  המשיבים העבירו  אשר התבקשו.  קבלת המסמכים המלאים  היא  העתירה  לו. מטרת  השיבה 

 העותרת מסמך אשר מייתר את העתירה. בית המשפט הורה על מחיקת העתירה.

 משה אלעד נ' משרד המשפטים: 97143-43-91עת"מ 
ליועץ  המבקש  בפניית  טיפול  סטטוס  לבירור  המידע  חופש  חוק  לפי  בקשה  שבבסיסה  עתירה 

התאמת הבקשה ל"מידע" לפי -המשפטי לממשלה דאז. הממונה דחתה את הטיפול בבקשה בשל אי
בסעיף   לא   9הגדרתו  ולכן  הפנייה  עבור  בעד  אגרה  שולמה  לא  כך  על  ונוסף  המידע,  חופש  לחוק 

הוגשה בקשה לפי הדרוש בחוק. מטרת העתירה היא תלונות של העותר בעד חריגה מלוחות הזמנים 
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הקבועים בחוק. בית המשפט פסק כי מאחר שהעותר לא פנה בדרך שהחוק קבע, לא חל עליו סד 
 הזמנים הקבוע, והורה על מחיקת העתירה.

 גיבשטיין נ' משרד המשפטים: 9743591עע"מ 
בעת"מ   החלטה  על  חופש   ?81-8->>:8;ערעור  בקשת  הגיש  העותר  העותר.  בקשת  נדחתה  שבה 

החלטת  להם.  הבלעדי  היורש  שהוא  המנוח,  אביו  שם  על  רשומים  אשר  מקרקעין  לאיתור  מידע 
הממונה בבקשה הייתה לדחותה והפניית המבקש לנוהל לפי תקנות המקרקעין לשם הפקת המידע. 

לחוק חופש המידע נדחתה.   91עתירתו של המבקש על החלטת הממונה וביסוס הדחייה לפי סעיף  
בנוגע לתחולתו של סעיף   בית המשפט  על החלטת  בבקשה   91הערעור הוא  לחוק חופש המידע. 

נוספת שהגיש העותר נעשה בירור מקיף והמידע נמסר בהתאם להסכמת הצדדים, מכאן פסק בית 
 המשפט על ביטול פסק הדין שניתן בעתירה המנהלית ומחיקת הערעור הנוכחי.

 מאיר כהן נ' הממונה על חוק חופש המידע במשרד המשפטים: 32113-43-91עת"מ 
עתירה שבבסיסה בקשה לפי חוק חופש המידע לקבלת מידע בעניין קביעת גודל חלקת מקרקעין. 
החלטת הממונה הייתה דחיית הבקשה והפניית הפונה לפקיד הסדר מקרקעין, שכן קיים הסדר עיון 
אחר העומד לרשות העותר. מטרת העתירה היא קבלת המסמכים שהתבקשו. בית המשפט דחה את 

לחוק חופש   91העתירה בהתאם לעמדתה של הממונה כי יש לדחות את בקשת העותר לפי סעיף  
 המידע.

 שחר בן מאיר נ' הממונה על חוק חופש המידע במשרד המשפטים: 74343-94-94עת"מ 
לתיק  בנוגע  להחלטות  הנוגעים  ומסמכים  מידע  לקבלת  מידע  חופש  בקשת  שבבסיסה  עתירה 
ספציפי. העותר טוען כנגד החלטת הממונה שלא למסור את המידע, נוסף על כך טוען לחריגה מסד 
הזמנים הקבוע בחוק. לאחר בחינה מחודשת של בקשת העותר בשל הנחיה שיצאה כמה ימים לאחר 

 שליחת המענה, הוחלט על מחיקת העתירה ופסיקת הוצאות לטובת העותרים.

 קובי סניץ נ' משרד המשפטים 4347593עעמ 
כחלק  זרים  גורמים  עם  שנעשו  התקשרויות  אודות  על  מידע  לקבלת  בקשה  שבבסיסה  עתירה 

משרד המשפטים מסר מידע בעניין שבו הושחרו בין השאר זהות משרדי  .BDS-מהמאבק בתנועת ה
עורכי הדין ומהות ההתקשרות. המערערים מבקשים לחשוף פרטים אלו ובדיון במחוזי נקבע שקיים 

סייג   לפי  נדחה  ולכן  המדינה  של  החוץ  ביחסי  לפגיעה  ממשי  טוענים 8)א()@§חשש  העותרים    .)
לקיומו של עניין ציבורי רב בגילוי המידע, שכן הסתרתו מעוררת חשד והפגיעה האמורה ביחסי החוץ 
כי החומר המושחר הוא חלק קטן מכלל המסמכים שנמסרו  בית המשפט פסק  אינה משמעותית. 
ביחסי  צפויה  מפגיעה  לבין החשש  לדעת  הזכות  בין  הראוי  האיזון  את  מגלם  זה  וחלק  למערערים, 

 החוץ של המדינה. 

לסיכום, סקירה זו מציגה באופן תמציתי את פעילות משרד המשפטים בתחום חוק חופש המידע. 
אני מזמינה אתכם להשתתף בעשייה הציבורית ולפנות בבקשות לפי הוראות חוק חופש המידע, הן 

 באמצעות הטופס המקוון הן לכתובת הדואר האלקטרוני הנזכרת לעיל. 

 אשמח לעמוד לרשותכם, 

 בברכה, 
 מיטל כץ, עו"ד

הממונה על העמדת מידע לציבור 
 משרד המשפטים
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 תיאור ומבנה המשרד

כמשרד  והן  מטה  כמשרד  הן  המשמש  ישראל,  בממשלת  מרכזי  משרד  הוא  המשפטים  משרד 
בתחום  הציבור  ולשירות  צדק  לעשיית  פועל  המשרד  לציבור.  וחשובים  רבים  שירותים  המספק 
המשפט בהתאם למדיניות הממשלה, תוך הגנה על שלטון החוק, על זכויות האדם ועל ערכי היסוד 

 של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית שבה הכול שווים בפני החוק.

ובין  שונים,  ומקצועיים  משפטיים  פעילות  ותחומי  נושאים  של  ארוכה  שורה  על  אמון  המשרד 
 תפקידיו העיקריים:

 ארגון מערכות בתי המשפט, בתי הדין וההוצאה לפועל. ■
 הכנת נוסח החקיקה הממשלתית, ליווי החקיקה הפרטית ופרסום הרשומות. ■
 ייעוץ משפטי לממשלה ולמשרדיה. ■
 אכיפת החוק הפלילי באמצעות מערכת התביעה הכללית. ■
 ייצוג המדינה בפני ערכאות שיפוטיות ומעין שיפוטיות. ■
ביצוע חוקים ששרת המשפטים ממונה על ביצועם, ובכלל זה מתן שירותים משפטיים ואסדרה  ■

 בתחומים משפטיים ומקצועיים מגוונים.

במשרד המשפטים נכללים, בין היתר, היחידות והמערכים הבאים: הייעוץ המשפטי לממשלה וייעוץ 
רשות  הפטנטים,  רשות  הציבורית,  הסנגוריה  המשפטי,  הסיוע  המדינה,  פרקליטות  וחקיקה, 
התאגידים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, אגף שומת מקרקעין, אגף האפוטרופוס הכללי 
הדין  בתי  בתי הדין השרעיים, הנהלת  והסדר מקרקעין, הנהלת  רישום  אגף  וכונס הנכסים הרשמי, 
תיאום  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  נציבות  הפרטיות,  להגנת  הרשות  הדרוזיים,  הדתיים 
הדין  בתי  המידע,  לחופש  הממשלתית  היחידה  בגזענות,  המאבק  תיאום  אדם,  בבני  בסחר  המאבק 
תלונות  נציבות  חנינות,  מחלקת  נחקרים,  תלונות  בירור  אגף  לישראל,  הכניסה  חוק  לפי  המנהליים 
עדות  לענייני  היחידה  שופטים,  על  הציבור  תלונות  נציבות  בערכאות,  המדינה  מייצגי  על  הציבור 

 דתיות, מחלקת 'רשומות' וכן יחידות מטה הנהלת המשרד.

רואי  ובהם  שונים  ומקצועיים  משפטיים  בתחומים  מקצועות  של  ורישוי  אסדרה  על  אמון  המשרד 
עורכי  נוטריונים,  שמירה,  שירותי  פרטיים,  חוקרים  מקרקעין,  שמאי  במקרקעין,  מתווכים  חשבון, 

 פטנטים וטוענים שרעיים.

ועל  המשפט  בתי  הנהלת  באמצעות  המשפט  בתי  מנהל  על  חוק,  פי  על  אחראית,  המשפטים  שר 
רשות האכיפה והגבייה שהיא יחידת סמך במסגרתה פועלים מערכת ההוצאה לפועל, המרכז לגביית 

 קנסות, אגרות והוצאות ומנהל הגבייה הממשלתי.

 91משרד המשפטים נמנה עם משרדי הממשלה הראשונים שהוקמו עם קום המדינה וכיהנו בו מאז  
 שרים.

כ"ד באייר התש"פ,  @918ביוני    >1מיום ב' בסיון התשע"ט,   , עמד בראש 9191במאי    ?8, עד ליום 
 משרד המשפטים השר אמיר אוחנה.
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 מטרות ויעדים

משרד המשפטים פועל לעשיית צדק ולשירות הציבור בתחום המשפט בהתאם למדיניות הממשלה, 
יהודית  כמדינה  ישראל  מדינת  של  היסוד  ערכי  ועל  האדם  זכויות  על  החוק,  שלטון  על  הגנה  תוך 

 ודמוקרטית, שבה הכול שווים בפני החוק.

 מימוש ייעוד המשרד יבוסס על הערכים הבאים:
של  .1 המשפטית  התשתית  ושל  החוק  אכיפת  מערכת  של  והאפקטיביות  היעילות  הגברת 

 מדינת ישראל
 אקטיבית לשמירה על האינטרס הציבורי וחיזוק שלטון החוק-גישה פרו 8.8
 שיפור שיתוף הפעולה עם השותפים המרכזיים של המשרד 8.9
 הגברת השימוש בכלים אלטרנטיביים ומשלימים לאכיפה ורגולציה :.8
  (Doing Business(תמיכה בעשיית עסקים  ;.8

 קידום והגנה על זכויות אדם וצמצום פערים חברתיים .2
 שיפור ההגנה על זכויות המעורבים בהליך הפלילי תוך שמירת האינטרס הציבורי באכיפת 9.8

 הדין
 שיפור בהגנה על זכויות אדם 9.9
 שיפור המענה הניתן לאוכלוסיות מוחלשות וייחודיות :.9

 שיפור השירות לציבור ושיפור המענה הניתן למשרדי הממשלה וליחידות המשרד .3
 קיצור ושיקוף תהליכים 8.:
 הרחבת מספר השירותים הניתנים מרחוק והגברת השימוש בהם 9.:
  one stop shop-משרד המשפטים כ :.:

 הגברת אמון הציבור בשלטון החוק .4
 הגברת שקיפות, פתיחות וממשקים עם הציבור 8.;
 הטמעת חשיבה רבגונית בכל תחומי העשייה 9.;
 הטמעת תחושת ממלכתיות ואחריות אישית בקרב עובדי המשרד :.;

 חתירה למצוינות ועידוד חדשנות .5
 זיהוי, שימור ופיתוח הון אנושי מצוין 8.>
 קידום תרבות של תעדוף וניהול סיכונים 9.>
 רתימת הטכנולוגיה והידע לשירות המשפט והמשרד :.>
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 שלוחות משרד המשפטים
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 יחידות מטה והנהלה
 המנהלת הכללית ■

 חטיבת ניהול ההון האנושי  ■

 חטיבת תפעול ולוגיסטיקה  ■

 חטיבת תכנון מדיניות ואסטרטגיה ■

 לשכה משפטית  ■

 אגף בכיר כספים  ■

 אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע ■

 אגף בכיר חירום, ביטחון מידע וסייבר  ■

 אגף בכיר לביקורת פנימית  ■

 אגף בכיר דוברות, הסברה ותקשורת  ■

 אגף בכיר תקציבים, כלכלה, פיקוח ובקרה  ■

 אגף בכיר לשירות ■

 היחידה לקשרי חוץ ■
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 המנהלת הכללית 

 עו"ד סיגל יעקבי, מ"מ המנכ"ל
 118@;8@, מיקוד @19@;, ירושלים, ת"ד @9דין -, רחוב סלאח אלשכת המנהלת הכללית

 Mancal@justice.gov.ilדוא"ל:  119<=;=-19פקס:  >==>9@:-:<1טלפון: 

של משרד המשפטים מופקד על ניהול המשרד ונושא באחריות ניהולית ומקצועית המנהל הכללי  
כוללת לעבודתו ולביצוע תפקידיו, בהתאם למדיניות הממשלה ובאמצעות מנהלי הרשויות, האגפים 
והיחידות במשרד, תוך שמירה על עצמאותם המקצועית של בעלי התפקידים בהפעלת סמכויותיהם 

 לפי דין.

לחוק שירות   89המנהל הכללי מתמנה על ידי הממשלה על פי הצעת שר המשפטים בהתאם לסעיף  
  , וכפוף  לשר המשפטים.@>@8–המדינה )מינויים(, התשי"ט

כדרג הניהולי הבכיר ביותר במשרד ובאמצעות מטה הנהלת המשרד, נושא המנהל הכללי באחריות 
הכוללת לתכנון האסטרטגי של עבודת המשרד; להכשרת ולפיתוח המשאב האנושי, תוך שימת דגש 
על פיתוח הדרג הניהולי והכשרת העתודה הניהולית; לפיתוח כלים לשיפור תהליכי העבודה, המנהל 

 והשירות לציבור בכל יחידות המשרד, ובכלל זה לשיפור מערכות המידע והכלים הטכנולוגיים.

שונים,  גורמים  עם  המשרד  של  החוץ  קשרי  לטיפוח  באחריות  הכללי  המנהל  נושא  כן,  כמו 
 ממשלתיים ושאינם ממשלתיים, בארץ ומחוץ לארץ.

בממשלה,  מרכזי  כמשרד מטה  לב לתפקידו של משרד המשפטים  ובשים  על תפקידיו אלה  נוסף 
ובהן:  בממשלה,  הפועלות  מגוונות  ועדות  של  בראשן  לעמוד  סטטוטורית  סמכות  הכללי  למנהל 
בית הדין לעררים  בית הדין לביקורת משמורת ושל  דיינים של  הוועדות לבחירת מועמדים לכהונת 

התשי"ב לישראל,  הכניסה  חוק  חוק 9>@8–לפי  לפי  פנימי  מבקר  של  כשירותו  לאישור  הוועדה   ;
עוד משמש המנהל הכללי, לפי חוק, כחברת המועצה הארצית  .9@@8–הביקורת הפנימית, התשנ"ב

 .>>@8–של לשכת עורכי הדין והוועדה לאישור סניגורים צבאיים לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו

קבעה הממשלה כי המנהל הכללי יעמוד בראשם של שני צוותי יישום: הצוות   ?918בשנת העבודה  
משרדי לצמצום צריכת זנות ולבחינת האפשרות להפללת -הראשון ליישום המלצות דוח הצוות הבין

צוות יישום ומעקב אחר יישום המלצות   –(, והצוות השני  9=;;לקוחות זנות )לפי החלטת הממשלה  
הבין ממשלה -הצוות  החלטת  )לפי  הפוליגמיה  של  השליליות  השלכותיה  עם  להתמודדות  משרדי 
 (. >;:9שמספרה 

העבודה   שנת  סיגל   @918במהלך  ועו"ד  תפקידה,  את  פלמור  אמי  עו"ד  הכללית  המנהלת  סיימה 
 יעקבי מונתה לתפקיד מ"מ המנהל הכללי.

בין משרדיות שונות, ובהן: הוועדה לאישור העסקתם של -כמו כן, מכהן המנהל הכללי כיו"ר ועדות 
יועצים משפטיים חיצוניים במשרדי הממשלה; הוועדה לעניין הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות 
בהוצאות  והשתתפות  משפטית  הגנה  לעניין  הוועדה  מדינה;  ולעובדי  משרה  לנושאי  משפטיות 

ההסכם לעניין  הוועדה  זרות;  במדינות  העולמי;  משפטיות  הבהאי  המרכז  לבין  ישראל  ממשלת  בין 
 ועדת המנכ"לים הקבועה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם. 

המנהל הכללי משמש גם כחבר הוועדה העליונה למשק לשעת חירום, ומעת לעת הוא חבר בוועדות 
 איתור למשרות בכירות בשירות הציבורי.

מ"מ  משמש  תפקידו,  מכוח  המשפטים  משרד  של  הכללי  המנהל  מכהן  בהן  אלה,  ועדות  על  נוסף 
לנוטריונים  ועדת הרישיונות  וכיו"ר  יו"ר מועצת השמאים,  רואי חשבון,  כיו"ר מועצת  המנהל הכללי 

הפועלות במשרד המשפטים
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 חטיבת ניהול ההון האנושי

 118@;8@מיקוד  @19@;, ירושלים ת"ד @9דין -רח' סאלח אכתובת: 
 ShiraC@justice.gov.ilדוא"ל:  99<==;=-19 פקס: 81:>9@:-:<1 טלפון:

 סמנכ"לית בכירה לניהול ההון האנושיתיאור התפקיד: גב' ירדנה תורג'מן סרור שם מנהל היחידה: 

 על אודות היחידה
האנושי   המשאב  והעצמת  הטיפול  על  אמונה  האנושי  ההון  ורווחתו,   –חטיבת  מקצועיותו  איכותו, 

 ומסייעת למשרד לעמוד בייעודו, תפקידיו ואתגריו בסביבה משתנה.

מימוש  תוך  העובד',  חיי  ב'מחזור  עובדי המשרד  ליווי  אנושי,  הון  ופיתוח  תכנון  על  החטיבה אמונה 
 ערכים של פתיחות, הגינות, שקיפות והקפדה על מיצוי זכויות.

תחום  הדרכה,  אגף  ארגוני,  פיתוח  אגף  אנוש,  משאבי  אגף  קיימים:  החטיבה  של  הארגוני  במבנה 
 רווחה ותחום תכנון הון אנושי מעקב ובקרה.

 מבנה היחידה

 סמנכ"לית בכירה לניהול ההון האנושי

 רכזת לשכה

ראש אגף פיתוח 
 ארגוני

 אמרכלים

 מנהל תחום תכנון
 הון אנושי

 מעקב ובקרה 

 הערכת עובדים

 מרכז הכוון

תחום רווחה   

 מרכז רווחה

 מרכז חוסן

ראש אגף 
 הדרכה

 פיתוח והדרכה

 תפעול הדרכה 

מכון 
 להשתלמות

 פרט וקידמה

ראש אגף משאבי 
 אנוש

רפרנטים ועוזרי 
 רפרנטים

 מכרזים

 תנאי שירות

פרישה 
 לגמלאות

 גיוון תעסוקתי

 פיתוח מנהלים

 או"ש

 תגמול ותמרוץ
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  9102עיקרי ההישגים לשנת 
 משאבי אנוש:

 ארגון הרשות לרישום והסדר מקרקעין.-רה ■
הסדרת מבנה ארגוני ביחידת הרישוי )רואי חשבון, שמאות מקרקעין, חקירות פרטיות, נוטריונים,  ■

 חברות שמירה ותיווך במקרקעין(.
 קידום פיילוט עבודה מהבית מול נש"מ. ■

 אגף פיתוח ארגוני:
 הטמעת שגרות ניהול ושיפור ניהול ביצועים. ■
 שיפור תפעול מחוזות פרקליטות. ■

 אגף הדרכה: 
 הכשרות להגברת אפקטיביות באמצעות כלים דיגיטליים תומכי עשייה. ■
 הכשרות ממוקדות לאוכלוסיות נבחרות במשרד.  ■
 מימוש פיילוט חונכות. ■
 פיתוח מתווי למידה למקצועות מרכזיים במשרד. ■
 סד"א, חדל"פ. –תמיכה בהיערכות המשרד לשינויים בעולם המשפטי  ■
 שיפור המענה לאזרחים באמצעות לומדות ברשל"פ ורשם התאגידים. ■

 תחום תכנון הון אנושי מעקב ובקרה:
 הצלחות באיוש משרות דרך מרכז הכוון, לטובת העובדים ולטובת הארגון. >9 ■
 מיצוי זכויות עובדים. ■

 תחום רווחה:
 סדנאות חוסן נפשי. ■
 קידום פרויקט התנדבות עובדים בקהילה. ■
 חיזוק הקשר עם גמלאי המשרד. ■
 פיתוח תפיסת הפעלה למערך החוסן. ■

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 שיפור תהליכי האיוש. ■
 העצמת הגיוון. ■
 יישום פיילוט מערך החוסן. ■
■ Caregivers – .מתן מענה לעובדים בני משפחה מטפלים 
 היערכות לקראת המעבר למבנה החדש. ■
 מיצוי ארגוני של סקר "מחוברות ארגונית". ■
 בניית מסלולי קריירה. ■
 יישום תכניות פיתוח מנהלים לדרג בכיר ועתודה. ■
 פיתוח וניהול תוכניות מנהלים לדרג התיכון. ■
 ארגון ביחידות נבחרות.-יישום המלצות והמשך רה ■
 העצמת יכולות למידה פנים משרדיות. ■
 ומול משרדי ממשלה נוספים להגברת אפקטיביות. (networking)ארגונית -יצירת קישוריות פנים ■
 פיתוח ימי כישורים לאוכלוסיות מקצועיות במשרד. ■
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 נתונים סטטיסטיים משמעותיים

 אחוזים איוש בפועל דירוג עובדים

 4;;.?: 18?8 דירוג משפטי

 4::.>8 <8< דירוג אקדמי

 4?=.91 @=@ דירוג מנהלי

 84@.:8 9>= סטודנטים

 4>=.88 =;> מתמחים

 8114 >?=; סה"כ עובדים פעילים*

 איוש בפועל דירוג עובדים בדירוגים המשפטיים

 =: מוקבלים שופטים

 =819 פרקליטים

 ;89 סנגורים ציבוריים

 >8= משפטנים

 18?8 סה"כ עובדים בדירוגים המשפטיים

 מכרזים

 סה"כ בכירים פומבי בינמשרדי פנימי שנה

918> 9=: :8 911 8: <1> 

918? 988 ;= 91@ :1 ;@= 

918@ * 91> <? 8?= 9@ ;?1 

סיכום פעילות המכון להשתלמויות 
 פרקליטים ויועצים משפטיים

 <:1< משתתפים

 9@88 ימי הדרכה

 ?= פעילויות

 סיכום כלל פעולות ההדרכה השנתיות

 1>811 משתתפים

 11=: ימי הדרכה
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 היקף מועסקים במשרד החלטת ממשלה סוג האוכלוסייה

 ערבים,
 דרוזים וצ'רקסים

 עובדים ;1> 814
 מכלל העובדים 4>.81

 עובדים =? 94 יוצאי אתיופיה
 מכלל העובדים 4>?.8

 
 אנשים עם מוגבלויות

על פי נתוני  4>.: –9 4>
 <918הביטוח לאומי משנת 

משרות המיועדות  8>
 לאנשים עם מוגבלות

מהנקלטים החדשים  4< אוכלוסייה חרדית
בשירות המדינה לשנים 

918?– 9191 

 מכלל העובדים 4<.8
 ?8, @918נקלטו מתחילת 

עובדים )כולל מתמחים 
 וסטודנטים(

 4>=.88 =;> מתמחים

 8114 >?=; סה"כ עובדים פעילים*
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 חטיבת תפעול ולוגיסטיקה 

 118@;8@מיקוד @19@;, ירושלים ת"ד @9דין -רח' סאלח אכתובת: 
 SamankalTiful@justice.gov.ilדוא"ל:  :@;==;=-19פקס:  911>-9@:-:<1טלפון: 

 סמנכ"ל בכיר תפעול ולוגיסטיקהתיאור התפקיד:  מופיד גאנםשם מנהל היחידה: 

 על אודות היחידה
חטיבת התפעול והלוגיסטיקה במשרד המשפטים אמונה על מתן שירות לכל יחידות המשרד ועובדיו 
בפריסה ארצית. תכליתה של החטיבה לאפשר תפקוד מיטבי ורציף של כלל יחידות המשרד, בהיבט 

 תפעולי ולוגיסטי, עשרים וארבע שעות ביממה בתנאי שגרה ובחירום.

 החטיבה פועלת מתוך תפיסה לוגיסטית מערכתית אינטגרטיבית מתקדמת.

החטיבה נסמכת גם על ניסיונם ורמתם המקצועית של עובדיה כדי לספק ליחידות המשרד שירות 
 מקצועי, איכותי ומהיר, וזאת על בסיס התמקדות בלקוח ובצרכיו.

וארכיב  בחטיבה כמה יחידות מרכזיות: לוגיסטיקה, רכש, דיור, תחבורה, משאבים, הדרכה, מכרזים 
 רשומות

 מבנה היחידה

מנהל אגף 
 פרויקטים

מנהל תחום 
 רשומות

 מנהלת ספריה

מנהל אגף א' 
תפעול 

 ולוגיסטיקה

מנהל תחום 
 לוגיסטיקה

 ממונה
)נכסים רכש 
 ולוגיסטיקה(

מנהל מרחב 
 לוגיסטי

 באר שבע

מנהל מרחב 
 לוגיסטי
 חיפה

מנהל אגף דיור 
 ותשתיות

מנהל תחום בכיר 
כנסים, טקסים 

 והשתלמויות

ממונה תחבורה 
 ונהגים

מנהל מרחב 
לוגיסטי ת"א 

 והמרכז

מנהל אגף א' 
רכש ומכרזים 

וסגן ומ"מ 
סמנכ"ל בכיר 

לתפעול 
 ולוגיסטיקה

מנהלת תחום 
 רכש

מנהלת תחום 
 ארגון ותקצוב

מנהלת תחום 
 מכרזים

מנהל תחום ניהול 
חוזים 

 והתקשרויות

מרכזת בכירה 
תחום הצעות 

מחיר ודרישות 
 רכש

 סמנכ"ל בכיר לתפעול ולוגיסטיקה ויו"ר
 ועדת מכרזים ורכישות

מנהל מרחב 
 לוגיסטי
 ירושלים
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 9102עיקרי ההישגים לשנת 
 הובלה הקמת המבנה הראשי בהתאם לגאנט העבודה ■

 חיזוק המרחבים הלוגיסטיים ■

 הקמה והפעלה של יחידת הצעות מחיר ■

 קיטון בהוצאות לוגיסטיות ■

 תפיסה חדשנית ומתקדמת לניהול הרשומות והמידע במשרד ■

ומכרזים   ■ רכש  באגף  שיפור  צוותי  של  המלצות  תגובה,   –יישום  זמני  וקיצור  תהליכים  ייעול 
 התייעלות של תהליכי מכרזים, קורסים לחיזוק ההתמקצעות. 

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 המשך הובלת הקמת מבנה משרד המשפטים ■

 שימור, מתן מענה לוגיסטי והרחבתו ■

 הטמעת תוכנית לוגיסטית למענה בשעת חירום ■

 מתן מענה בתחום הדיור ■

 שיפור תהליכי רכש ■

 התיעלות בתהליכי עבודה  ■

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים
 סה"כ תקציב צפוי בשימוש 8@1,<?:,=8> ■

  ₪?89,<8?,=סה"כ חיסכון של  –התייעלות וחיסכון בתחומי החטיבה  ■

 נכסים בכל רחבי הארץ  –מ"ר  891,111 ■

 ועדות קבועות או זמניות הפועלות במסגרת היחידה
ענ"א   ■ תפעול   –ועדת  מסמנכ"ל  מורכבת  הוועדה  מחשוב.  במערכות  הקשורות  בקשות 

המשפטית.  והלשכה  חשבות  מידע,  מערכות  בכיר  אגף  מנהל  רכש,  אגף  מנהל  ולוגיסטיקה, 
 הוועדה מתכנסת פעם בשבועיים.

רכישות   ■ מורכבת   –ועדת  הוועדה  גדולות.  והתקשרויות  לרכישות  הקשורות  בקשות  אישור 
מתכנסת  הוועדה  המשפטית.  והלשכה  חשבות  רכש,  אגף  מנהל  ולוגיסטיקה,  תפעול  מסמנכ"ל 

 פעם בשבוע.

הוועדה מורכבת מסמנכ"ל תפעול ולוגיסטיקה, מנהל אגף רכש, חשובת   –ועדת סקרים ויועצים   ■
 והלשכה המשפטית. הוועדה מתכנסת פעם בשבוע. 

 נתוני חופש מידע
 נדחו. ;-נענתה באופן חלקי ו 8מהן נענו,  >בקשות חופש מידע.  81הוגשו ליחידה  @918בשנת  ■

 יום. =.?=זמן הטיפול הממוצע בבקשות הוא  ■
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 חטיבת תכנון מדיניות ואסטרטגיה

 118@;8@מיקוד  @19@;, ירושלים ת"ד @9דין -רח' סאלח אכתובת: 
 planning@justice.gov.ilדוא"ל:  @:1==;=-19פקס:  ;@;>9@:-:<1טלפון: 

 סמנכ"ל תכנון מדיניות ואסטרטגיהתיאור התפקיד:  מר אלדד קנטישם מנהל היחידה: 

 על אודות היחידה
החטיבה משמשת יחידת מטה מתכללת ומסייעת לשר, למנכ"לית ולמנהלי היחידות במשרד, בגיבוש 
שונים  אסטרטגיים  ופרויקטים  שנתיות  עבודה  תוכניות  ארוך,  לטווח  מדיניות  אסטרטגיה, 
והיעילות  האפקטיביות  לשיפור  במשרד  רוחביות  מטה  עבודות  מובילה  החטיבה  משמעותיים. 
חדשנות  ולקידום  בעתיד  להתרחש  כאלה הצפויים  או  חדשים  אתגרים  עם  להתמודדות  הארגונית, 

 ושיתופיות.

החטיבה מובילה את תהליך התכנון המשרדי ואחראית לגיבושה של תוכנית העבודה המשרדית בכל 
ביחידות הרגולטוריות של המשרד, מובילה את תחום  שנה. החטיבה מובילה תהליכי טיוב רגולציה 
גורמים  עבור  שונים  מחקרים  עורכת  והשיתופיות,  החדשנות  תחום  המשרדי,  והמידע  הידע  ניהול 
במשרד לצורך גיבוש מדיניות מבוססת נתונים ומובילה תהליכים ופרויקטים דיגיטליים בשיתוף אגף 

 טכנולוגיות דיגיטליות ומידע המשרדי ומטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי. 

 מבנה היחידה

מרכזת תיאום 
 סטודנטית מעקב ובקרה

מנהל תחום 
 תכניות עבודה

מנהלת תחום 
 בכיר מחקר

מרכזת תכניות 
 עבודה

מרכז בכיר 
 מחקר

 סטודנטיות 9 סטודנטים 9

סמנכ"ל תכנון מדניות 
 ואסטרטגיה

מנהלת תחום 
 מדיניות רגולציה

מנהלת תחום 
 ניהול ידע ומידע

מרכזת תיאום 
 מעקב ובקרה

מרכז בכיר ניהול 
 ידע ומידע

 סטודנטים 9 סטודנטים ;

מנהל תחום 
מדיניות 

 ואסטרטגיה

ממנהל תחום 
חדשנות 
 ושיתופיות

ראשת תחום בכיר ממשק 
 משפט ואסטרטגיה

מנהל אגף מדיניות 
 ואסטרטגיה
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 9102עיקרי ההישגים לשנת 
 : Doing Businessשיפור הדירוג במדד ■
 מקומות בדירוג. <8עלייה של  – ?9למקום  >;שיפור במדד המשנה של הקמת עסק ממקום  ■
 מקומות בדירוג. ;8עלייה של  – ><למקום  @?שיפור במדד המשנה של רישום נכס ממקום  ■
מקומות   ;8עלייה של    –  >:-למקום ה  @;-שיפור במדד הכללי: מדינת ישראל עלתה מהמקום ה ■

 בדירוג
 יישום תוכנית ניהול ידע רוחבית במשרד. ■
 היערכות למעבר למבנה החדש בקריית הלאום. ■
 סיום  היערכות לחוק חדלות פירעון ותחילת יישום.  ■
 משרדיים: ביטחון פנים והנהלת בתי משפט. -המשך הקמה והובלת צוותי תיאום בין ■
 הקמת תחום חדשנות ושיתופיות במשרד. ■
 השקת פרוייקט גיבוש אסטרטגיית דאטה משרדית. ■

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 שנתית לקידום תחום הליגל טק בישראל-תכנית רב ■
 השלמת פיילוט דיגיטציה של תהליך ועדות שחרורים בפמ"ד  ■
 הטמעת מערכת תכנון חדשה במשרד ■
 השקת פורטל ארגוני חדש ■
 חיזוק מחלקת המחקר במשרד ■
 חיזוק אמון הציבור בשלטון החוק ■
 השלמת אסטרטגיית דאטה במשרד ■
 גיבוש מדד תכנון משרדי ■
 מיסוד תחום חדשנות ושיתופיות במשרד ■
 במדדי המשנה הרלוונטיים ובמדד הכללי Doing Businessשיפור הדירוג במדד  ■

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים

 : Doing Businessשיפור הדירוג של ישראל במדד

 למקום
75 

 ממקום
89 

 למקום
28 

 ממקום
49 

 למקום
35 

 מדד כללי מדד הקמת עסק מדד רישום נכס

עליה של 
מקומות  94

 בדירוג

עליה של 
מקומות  93

 בדירוג

עליה של 
מקומות  94

 בדירוג

 ממקום
45 
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 ועדות קבועות או זמניות הפועלות במסגרת היחידה
מכוח  הפועלת  משרדית  ועדה  היא  מידע  מערכות  היגוי  ועדת  מידע:  מערכות  היגוי  ועדת 

 החלטות הממשלה. מטרות הוועדה הן:

על  .1 בקרה  ולקיים  המידע  ואבטחת  ומידע  מערכות  בתחום  המשרדית  האסטרטגיה  את  לגבש 
 ביצועה.

אחר  .2 מעקב  תוך  המידע  אבטחת  ותחום  מידע  מערכות  אגף  של  העבודה  תוכניות  את  לאשר 
 ביצוען. 

 ללוות פרויקטים משמעותיים על פי שיקול דעתה.  .3

לבחינה וקידום של ממשקי עבודה ועדה משותפת של משרד המשפטים  והנהלת בתי המשפט  
 משותפים

לבחינה וקידום של ממשקי עבודה ועדה משותפת של משרד המשפטים והמשרד לביטחון פנים  
 משותפים

 פרסום מידע יזום
 @918תמצית תוכנית העבודה המשרדית לשנת 

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/annual_work_plan_2019 
 התוכנית האסטרטגית של משרד המשפטים

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/stratigic-plan 
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 לשכה משפטית 

 118@;8@מיקוד  @19@;, ירושלים ת"ד @9דין -רח' סאלח אכתובת: 
 Lishka-mishpatit@justice.gov.ilדוא"ל:  :19==;=-19פקס:  1>=>9@:-:<1טלפון: 

 היועצת המשפטית למשרדתיאור התפקיד: עו"ד לאה רקובר שם מנהל היחידה: 

 על אודות היחידה
על  המשרד,  לפעילות  המשפטי  הליווי  את  מעניקה  המשפטים  משרד  של  המשפטית  הלשכה 

 יחידותיו השונות ומגוון הנושאים שבהם הוא מטפל, לשם מימוש יעדיו.

שעליהם  השונים  המקצועיים  בתחומים  השוטף  המשפטי  הייעוץ  על  אמונה  המשפטית  הלשכה 
אמון המשרד, הכנת חוות דעת משפטיות, ניסוח של חקיקה )חוקים ותקנות(, הוראות מנהל והצעות 
במינויים  טיפול  המשרד,  של  שונות  והתקשרויות  חוזים  במכרזים,  טיפול  לממשלה,  החלטה 
ומסמכים  הסכמים  ניסוח  שיפוטית,  משרה  נושאי  לבחירת  ועדות  ליווי  המשפטים,  שבסמכות שר 
משפטיים, ניהול משא ומתן מול גורמים בתוך הממשלה ומחוצה לה, גיבוש עמדת המשרד בהליכים 

 שהמשרד צד להם המתנהלים בבתי המשפט, השתתפות בוועדות מייעצות שונות  ועוד.

כמו כן, עורכי דין בלשכה המשפטית משמשים כתובעים בהליכים משמעתיים נגד בעלי המקצועות 
שמוסדרים על ידי המשרד )רואי חשבון, שמאי מקרקעין, נוטריונים ועוד(, וכן עומדים בראש ועדות 

ציבור(,   לצרכי  )רכישה  הקרקעות  פקודת  שלפי  מקרקעי :;@8ההשגה  מועצת  החלטות  ולפי   ,
הוועדה  כגון  שונות,  נוספות  בוועדות  כחברים  בלשכה  הדין  עורכי  משמשים  כך,  על  נוסף  ישראל. 

 משרדיים שונים.-המייעצת לשר הפנים לעניין פליטים וצוותים בין

 מבנה היחידה

 היועצת המשפטית

 אשכול יחידות המטה אשכול חקיקה

 רכש ומכרזים

 יחסי עבודה

היחידה לדין 
משמעתי לבעלי 

 מקצועות

ביקורת על נותני 
 שירות עסקי

חקיקה וייעוץ 
 מינויים משפטי

אשכול נותני שירות  אשכול ועדות השגה
 עסקי

 מערכות מידע

יחידות חברתיות, 
 חופש מידע, ביקורת
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  9102עיקרי ההישגים לשנת 
 קידום תיקוני החקיקה בחוקים המסדירים את פעילות מנהלת היחידות המקצועיות .1
 טיוב השירות הניתן ליחידות המשרד בהתאם לאמנת השירות .2
 תיקון נוהל בנוגע משך הטיפול במינוי עובדי מדינה .3
 שיפור מערך הביקורת של הממונה על נותני שירות עסקי  .4

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 גיבוש תכנית למיצוב תקשורתי וציבורי המחלקה לתביעה משמעתית. .1
 שלב העמקת הזהות –ארגון מחדש של הלשכה המשפטית  .2
 עריכת ביקורות במשרדי נותני שירות עסקי על ידי מפקחים שאינם עובדי המדינה. .3
 טיפול בדברי חקיקה הנוגעים למשרד.  .4

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים
 מתמנים. ;::-מינויים ל 89;: @918מספר מינויים שבוצעו בשנת 

החלטות של    8881-מכרזים פורסמו, וניתנו כ  8<:  @918מספר מכרזים שלוו על ידי הלשכה בשנת  
 ועדת המכרזים.

בשנת   שנערכו  ביקורות  עסקי:    @918מספר  שירות  נותני  ו  1=?על  מרחוק  ביקורות   >-ביקורות 
 במקום.

 ועדות קבועות או זמניות הפועלות במסגרת היחידה
 ועדת עיצומים של נותני שירות עסקי לפי חוק איסור הלבנת הון

 מועצת החילוט לפי תקנות העונשין )הלבנת הון(
, ולפי החלטות מועצת מקרקעי :;@8ועדות ההשגה שלפי פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,  

 ישראל.
 ועדת התלונות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 נתוני חופש מידע
 נענו באופן מלא או חלקי. :-נדחו ו :פתוחה,  8, מהן <כמות הבקשות שהוגשו ליחידה היא  ■
 יום(. 891-יום )כאשר בקשה אחת לקחה יותר מ ;?הזמן הממוצע לטיפול בבקשה הוא  ■
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 אגף בכיר כספים

 , ירושלים 91רחוב המלך דוד כתובת: 
 RoahS@justice.gov.ilדוא"ל:  ::1:1@:-9<1פקס:  1:1:9@:-9<1טלפון: 

 חשבת בכירה משרד המשפטיםתיאור התפקיד: גב' סיגלית פוני שם מנהל היחידה: 

 על אודות היחידה
ושמונה  חשבון  בראיית  מתמחים  שני  חשבון,  רואי  שישה  מהם  עובדים,  וחמישה  חמישים  באגף 

 .סטודנטים

תקציבי  פיקוח  מחלקת  ומשכורת;  שכר  מחלקת  נפרדות.  מחלקות  לשבע  מחולק  הכספים  אגף 
מחלקת  וגבייה;  הכנסות  מחלקת  והדיווח;  החשבונאות  מחלקת  התשלומים;  מחלקת  והתחייבויות; 

 .ביקורת כספים ומחלקת גזברות ארצית לסיוע המשפטי ולסנגוריה הציבורית

הסמכויות, תחומי האחריות והחובות של אגף הכספים הם בכפיפות להוראות חוק יסודות התקציב, 
מ של החשב הכללי "חוק הרשאות על פי נכסי המדינה, חוק חובת המכרזים ותקנותיו, הוראות התכ

 .והוראות אחרות המתפרסמות מעת לעת על ידי החשב הכללי

הכספיות  הפעולות  ולביצוע  המאושר  התקציב  לביצוע  אחראי  המשפטים  במשרד  הכספים  אגף 
 .והחשבונאיות של המשרד

על הסכמים  וסגניה לחתום  מורשים חשבת המשרד  הכללי,  המוקנות מהחשב  במסגרת הסמכויות 
וחוזים במסגרת התקציב המאושר להוצאה ובמסגרת הסכום שאושר להוצאה, ביחד עם מי שהורשה 

 .8>@8–א"התשי ,לכך לפי חוק נכסי המדינה

 ,על חשבת המשרד ועובדי האגף מוטלת האחריות לנהל את הוצאות התקציב באופן תקין וביעילות
לסייע להנהלת המשרד בביצוע יעדי המדיניות ותוכניות העבודה, כפי שהותוו למשרד וליישמם בכל 
בכל פעילות של המשרד הקשורה להכנסות  וכן להוביל את הממד הכספי  הקשור לביצוע כספי,  

 בהיבט החשבונאי ולבצע בקרות וביקורות כספיות והתקשרותיות.

 מבנה היחידה

 חשבת

 סגן חשבת סגנית חשבת רכזת לשכה

מתאמת 
נסיעות 

 לחו"ל
חשבונאות  שכר תשלומים

 ודיווח
פיקוח 
 גזבר ארצי מבקר כספים תקציבי

גזברים  =
 מחוזיים

חשבונאות 
 הכנסות ודיווח
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 9102עיקרי ההישגים לשנת 
 פיתוח טופס וממשק מקוון להחזרי אגרות

טופס  לפיתוח  לשירות  בכיר  ואגף  מידע  מערכות  בכיר  אגף  עם  בשיתוף  פעלה  המשרד  חשבות 
וממשק מקוון להחזרי אגרות. חשבות המשרד מתמודדת עם אלפי החזרי אגרות בשנה, והליך מקוון 
לאזרח  איטי  שירות  מיותרת,  בבירוקרטיה  היום  כרוך  אשר  האגרה  החזרי  לתהליך  מענה  נותן  זה 
התשלומים  בשרת  שילם  אשר  אזרח  כל  יכול  מקוון  ממשק  באמצעות  הציבורי.  המשאב  ובזבוז 
הממשלתי לבקש החזר בגין אגרה ששולמה ביתר או בשוגג באמצעות טופס מקוון אשר מתממשק 

 ישירות למערכות המיחשוב של המשרד.

לאזרח   השירות  ליעילות  תורם  זה  שבו   –פיתוח  האשראי  כרטיס  בחשבון  להתקבל  יכול  ההחזר 
במידת  לאזרח  התרעות  ונשלחות  מיידיות  בקרות  מבוצעות  מינימלי,  זמן  פרק  תוך  האגרה  שולמה 

 הצורך.

 נוסף על כך, התהליך מפחית את החשיפות לטעויות אנוש או למעילות.

 שולחנות עגולים עם יחידות המשרד לשיפור תהליכי רכש באמצעות הנגשת החשבות

המשרד מפוזר על פני אתרים רבים ברחבי הארץ, כשבכל אתר אמרכל, דורש רכש או קניין רכש, 
לוקה התקשורת עם החשבות בחסר.  שלהם ממשקי עבודה עם החשבות. בשל הריחוק הגאוגרפי 

הגעת מסמכים כנדרש ועוד, מביאים לעיכובים לוגיסטיים באישור -חוסר ידע של הגורמים בשטח, אי
 הזמנות ותשלומים ופוגעים בשירות לאזרח וביעילות הכלכלית.

שולחנות עגולים של עובדי החשבות עם קנייני רכש ואמרכלים, לצורך מתן הדרכות, תיאום ציפיות 
 והצפת צרכים הדדיים תורמים להנגשת החשבות, לשיפור תהליכי הרכש ולשיפור השירות לאזרח.

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 איתור ושיוך כספים לחשבונות בתחומי הפנסיה, ביטוחי מנהלים והגמל

נתונים, כדי להימנע ממצב שבו כספים שמופרשים מדי חודש  וטיוב  טיפול שוטף באיתור חריגים 
 בתלוש השכר של העובד אינם מופקדים לחשבונו בקרן הפנסיה או קופת הגמל.

בין  עבודה  ממשקי  ידע.  והפצת  נהלים  כתיבת  לרבות  וגמל,  פנסיה  בנושא  לעובדים  שירות  מערך 
סוכני  פנסיוניים,  )גופים  בתחום  העוסקים  חיצוניים  גופים  ובין  בנושא  העוסקות  המשרד  יחידות 

 ביטוח, מסלקה פנסיונית(.

 יצירת מנגנוני בקרה ומעקב שוטף אחרי ההפרשות, תיקון ליקויים ומניעת חריגים.

 ניהול מערכת גבייה כלל ממשלתית במרכב"ה –פרוייקט "בלו פרינט" 

של הממשלה ובה מנוהלים תהליכים כספיים ולוגיסטיים המביאים לידי  ERP ה היא מערכת"מרכב
 ביטוי תהליכי רכש, תכנון שלהם ותשלום בגינם.

במשרד  וגבייה.  הכנסות  של  חשבונאי  ניהול  או  חובות  ניהול  תהליכי  במערכת  אין  להיום  נכון 
מעוניין  האוצר  משרד  והחובות.  הגבייה  לניהול  "תאנ"ה"  בשם  חיצונית  מערכת  קיימת  המשפטים 
הכנסות  מחלקת  תאנ"ה.  למערכת  בדומה  והגבייה  ההכנסות  ינוהלו  שבו  במרכב"ה  מודול  בפיתוח 

 .SAPוגבייה בחשבות מלווה ומייעצת לפרויקט שמבוצע בשיתוף עם חברת 
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 נתונים סטטיסטיים משמעותיים
 :2491תמצית היקפי הפעילות של אגף הכספים בשנת 

 .@918–=918בשנים  4=8עובדים. עלייה של  ?;<,;-תשלום שכר לכ ■

 .@918–=918בשנים  4<9. עלייה של ₪מיליון  9>8,9-תקציב שכר: כ ■

 .@918–=918בשנים  4<9התחייבויות. עלייה של  1?1,;8-כמות התחייבויות שנתית: כ ■

שנתית:   ■ תשלומים  של    99;,8::כמות  עלייה  ופיננסיים.  לוגיסטיים  בשנים   4>8תשלומים 
918=–918@. 

ובסנגוריה הציבורית   ■ בסיוע המשפטי  משפטי  לייצוג  עלייה   ?>:  –סך התשלומים  מיליון ש"ח. 
 .@918–=918ב בשנים  814של 

 .@918–=918בשנים  4:. עלייה של ₪מיליון  ?1<-סך הכנסות המשרד: כ ■

 יחידות. :9מספר יחידות גובות הכנסה:  ■

 .@918–=918בשנים  84נסיעות. ירידה של  :::מספר נסיעות לחו"ל:  ■
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 אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

  =1=<<<@א', ירושלים מיקוד  =רח' קריית המדע כתובת: 
 moj-it-lishka@justice.gov.ilדוא"ל:  >18<=;=-19פקס:  18??9@:-:<1טלפון: 

 מנהל בכיר אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידעתיאור התפקיד: מר ששון סופרי שם מנהל היחידה: 

 על אודות היחידה
הן  המשרד  בשירותי  דיגיטלית  טרנספורמציה  ביצוע  על  אמון  ומידע  דיגיטליות  טכנולוגיות  אגף 
הניתנים  מקוונים  לשירותים  הפיכתם  תוך  השירותים  ופישוט  ייעול  המשרד;  לעובדי  והן  לאזרחים 
יחידותיו  על  מיטבי לצורכי משרד המשפטים  מענה תקשובי  ומכל התקן; מתן  מקום  לצריכה מכל 
פעילויות  של  שלם  במגוון  בעיסוק  וכלה  חומרה  רכיבי  של  ותפעול  התקנה  ברכש,  החל  השונות, 
ייזום, פיתוח, הטמעה, תחזוקה ותפעול. האגף  "מחזור החיים" של מערכות המידע,  המשקפות את 
תוכנה  בכלי  מערכות  ומפתח  חדשנות  מקדם  וכן  ומתקדמות  מודרניות  תשתיות  ומתפעל  מקים 

 מתקדמים שהם מהשורה הראשונה בעולם בתחום התוכנה.

את להוביל  הוא  ומידע  דיגיטליות  טכנולוגיות  אגף  של  חזונו    ייעודו  את  לממש  המשפטים  משרד 
טכנולוגית  חדשנות  הובלת  באמצעות  יחידותיו,  פעילות  וייעול  לאזרח  השירות  שיפור  תוך  וייעודו, 
וביצוע טרנספורמציה דיגיטלית וכן להיות היחידה המקצועית, המובילה והיעילה בנושאי טכנולוגיות 

 .הדיגיטל והמידע במגזר הציבורי

אגפים ויחידות שונות, וכן   1>-עובדים המשתייכים לכ  11;=-האגף מספק שירותי תקשוב ליותר מ
 מספק שירות לציבור הרחב.

 להלן יעדי האגף הנגזרים ממטרות שהנהלת המשרד העמידה בפניו:
 פיתוח וחשיפת השירותים המקוונים לאזרחים. ■
 העמדת מערכות מידע מודרניות וזמינות ליחידות המשרד. ■
 קידום השקיפות באמצעות חשיפת מאגרי מידע לציבור. ■
 שיפור וקידום יכולות בתחום אבטחת המידע והסייבר. ■
 הטמעת כלים ארגוניים וטכנולוגיים לשיפור האפקטיביות. ■
 הפיכת הדאטה במשרד לנכס והפקת ידע באמצעות כלי אנליטיקה. ■
 שיפור וייעול תהליכי הפיתוח והתפעול באגף. ■
 העמדת כלים לשמירה והנגשת הידע. ■
■ –ASK ONCE  שאל פעם אחת בלבד"  – ::@8יישום החלטת הממשלה"– 
■ )Ask it Only Once)   של דיגיטלית  תוך העברה  מסמכים מהאזרח  או  למידע  הפחתת הדרישה 

 המידע או המסמכים ממשרד אחר.
 קידום החדשנות ומתן פתרונות באמצעות כלים טכנולוגיים מתקדמים. ■

 תחומי אחריות
האתגרים  לקראת  רבים.  להישגים  והגיע  המערכות,  ותחזוקת  תפעול  לפיתוח,  רבות  פועל  האגף 
הגדלת  שמטרתו  משמעותי  ארגוני  שינוי  האגף  עובר  הקרובות,  בשנים  האגף  בפני  העומדים 
בנושאים  האגף  עוסק  היתר  בין  וגדלים.  ההולכים  המידע  צורכי  בשל  פעילותו  של  האפקטיביות 

 הבאים:
לפרקליטות המדינה, אגף רישום והסדר מקרקעין,   –התמקדות בפיתוח מערכות מידע מרכזיות   ■

הסנגוריה  התאגידים,  רשות  הרשמי,  והכונס  הכללי  האפוטרופוס  הון,  הלבנת  לאיסור  רשות 
 הציבורית ורשות הפטנטים.
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 חיזוק מגמת מתן השירות לציבור באמצעות שירות דיגיטלי מתקדם במגוון ערוצים. ■
רוחביים -רה ■ מחשב  יישומי  באמצעות  השונות  המשרד  ביחידות  העבודה  תהליכי  וייעול  ארגון 

 וייעודיים.
 שיפור השרידות והזמינות של מערכות ותשתיות המחשוב במשרד. ■
 הבניית עולם נתוני עתק ובינה מלאכותית לטובת השירות לאזרח. ■
 ריכוז תשתיות חומרה ויישומים לצורך חיזוק יכולת הניהול וצמצום עלויות תפעול. ■

 מבנה היחידה

מנהל בכיר אגף טכנולוגיות 
 דיגיטליות ומידע

 אמרכלות ניהול לשכה / מזכירות

מכרזים וועדות 
 רכש

מנהל חטיבת  
IT 

תחום 
 ארכיטקטורה

מנהל השירות 
 והייצור

מנהל אבטחת 
 מידע

 מנהל תשתיות

מנהל חטיבת 
חדשנות 

אסטרטגיה 
 צוותים רוחביים

אינטרנט ופורטל 
 רגוני

ניהול תוכן ארגוני 

ECM 

BI 

 איסור הלבנת הון

פיתוח ותחזוקת 
 תוכנה

אבטחת איכות  מנתחי מערכות
 ובדיקות

מנהל בסיסי 
 נתונים

מנהלי תחום 
 פיתוח

סריקה והדמיה, 
הרשות להגנת 
 הפרטיות מבת"ן

 הדרכה

רישום והסדר 
 מקרקעין,
 נבת"ם

 סנגוריה ציבורית,
סיוע משפטי ובתי 

 הדין

האפוטרופוס 
 הכללי

יחידות המשרד 
 הראשי

 פרקליטות

 רשות הפטנטים,
יחידות  

אגף , מקצועיות
 השירות,

נציבות שוויון 
 זכויות

 מטה אגף מערכות מידע

PMO 

מנהלת תחום 

PMO 

 ניהול תקציב

מנהל חטיבת 
 תקציב ולוגיסטיקה

רשות התאגידים, 
 שומת מקרקעין

מנהל חטיבת 
 דליברי

מ"מ מנכ"לית משרד 
 המשפטים

CTO 
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 9102עיקרי ההישגים לשנת 

 מערכת חדשה למחשוב כלל התהליכים של האגף. מערכת רימון –אגף לרישום והסדר מקרקעין 
 הושקו השירותים המקוונים הבאים: @918במהלך שנת 

מתן אזור אישי לעורכי דין, שבו ניתן לצפות במידע על בקשות,   –יצירת אזור אישי לעורך דין   ■
סטטוסים ופרטי תיקים שהוגשו, כולל מסמכים. צעד זה משפר את השירות, מאפשר שקיפות, 

 ללא הגעה ללשכות קבלת קהל. <4;9הצגת מידע מרוכז במקום אחד ומתן מידע 

מקוון   ■ באופן  משכנתה  זכות   –רישום  בעלי  על  משכנתה  רישום  המאפשר  דרך  פורץ  שירות 
הרשומה בפנקסי המקרקעין באופן מקוון, ללא צורך בהגעה ללשכות קבלת הקהל. השירות כולל 
לבנק. החתום  השטר  העברת  תוך  הפעולה  ביצוע  אישור  על  הבנקים  ועדכון  דין  לעורכי   חיווי 

 2,344,444₪-בקשות רישום. זהו חיסכון של כ 4,344-מרגע עליית השירות ועד כה הוגשו כ
 למשק עד כה.

כ  @918בשנת   הקטגוריות   111,:>9-בוצעו  סוגי  כל  והושלמו  אונליין  מקרקעין  באתר  פעולות 
 בתחום פעולות רישום מקוונות.

ממשק חדש המאפשר העברת צו מניעה וביטולו ללא צורך   –ממשק צווי מניעה מול המשטרה   ■
 בהגעה של המשטרה ללשכות הטאבו.

תיקים שנפתחו ידנית   41, לעומת  2491תיקים נפתחו בממשק מאז עלייתו בפברואר    933
 בלשכה.

קרקע"   ■ "הפרדת  תשתיות   –תיק  לגופי  קרקע"  "הפרדת  מסוג  לפרצלציה  ייעודי  תיק  יצירת 
ולבצע   .לאומיות זה  מאפשר למערכת לעשות שימוש בתכונות הספציפיות של פרצלציה מסוג 

 פעולות אוטומטיות במערכת של שיוך הזכויות והשעבודים לחלקות הסופיות.

מרץ   בחודש  השירות  עליית  קיצור   944נפתחו    2491מאז  בכך  יש  קרקע",  "הפרדת  תיקי 
 בתהליך הרישום. 145 -בשיעור של כ

מוקפאים   ■ נכסים  עבור  מקוון  נסח  מוקפא   –הפקת  נכס  עבור  נסח  הפקת  המאפשר  שירות 
גבי  על  ביצוע הפעולה.  ללשכות הרשות לשם  הגעה  למבקש  חוסך  מסוימים. השירות  בתנאים 

 הנסח המוצג מתקבלת הודעה כי הנסח מוקפא ומצוין עבור איזה סוג הקפאה.

משותף   ■ בית  תשריטי  התשריטים   –בדיקת  עורכי  עבור  תשריטים  לעריכת  אחיד  נוהל  יצירת 
החדש  האתר  למערכת.  אוטומטי  באופן  נקלטים  התשריט  פרטי  שכל  כך  דיגיטלית,  להגשה 
 לציבור מאפשר בדיקת תשריט באופן אוטומטי וקבלת חיווי לדוא"ל על אודות תוצאות הבדיקה.

ומקצרת  העבודה  תהליכי  את  משפרת  בתיק,  משמעותי  טיפול  זמן  חוסכת  זו  במתכונת  עבודה 
 אותם.

-שעות בהקלדה של כל בדיקת תשריט, פוטנציאל חיסכון בהקלדה של כ  4-חיסכון של כ
 שעות בשנה. 99,244

תהליך ההסדר של חלקות שטרם נרשמו במרשם המקרקעין   –ממשק מפות הסדר עם מפ"י   ■
מתנהל בלשכות ההסדר על בסיס מפות המופקות על ידי מפ"י )המרכז למיפוי ישראל(. הממשק 
תהליך  את  ומקצר  העבודה  את  המייעל  דבר  המפות,  כל  של  מקוונת  העברה  מאפשר  החדש 
הארץ  ומצפון  מדרום  לעיתים  המפות,  של  פיזית  בהעברה  תלוי  היה  כה  שעד  המורכב  העבודה 

 למפ"י ובחזרה.

שירות חדש לבעלי הזכויות בנכסים הרשומים בפנקסים, המאפשר קבלת  –אתר מניעת הונאות  ■
מסרון ו4או דואר אלקטרוני על כל פעילות רישומית בנכס שבבעלותם. השירות מאפשר מעקב 
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שמדובר  במקרה  הצורך  בשעת  מיידית  תגובה  וכן  הללו  בנכסים  המתבצעים  הרישומים  אחר 
כל בעל נכס4בעל הערת אזהרה4בעל משכנתה המבקש לקבל הודעה על העברת   .ברישום כוזב
יכול להירשם לשירות באתר ולקבל הודעות מהמערכת באופן אוטומטי. השירות   –הזכות לאחר  

 .9191עלה במחוז ת"א ועתיד לעלות במחוזות נוספים בשנת 

 האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי והממונה הארצי על חדלות פירעון
נכנס לתוקפו "חוק חדלות פירעון החדש". כניסתו   @4918@4>8ביום ראשון    –חוק חדלות פרעון   ■

הגדולים  החקיקה  ממהלכי  לאחד  ונחשבת  הפירעון  חדלות  בתחום  מהפכה  היא  החוק  של 
יותר  בת  בשנים האחרונות. החוק החליף חקיקה מנדטורית  בישראל  ביותר שנעשו  והמורכבים 
משמונים שנה והגדיר כמטרה עיקרית את השיקום הכלכלי של החייב. החוק קובע, בין היתר, כי 
תהליך השיקום של חייבים יוגבל לארבע שנים, שבסופן יקבל החייב פטור מחובותיו. עם כניסתו 
לעשרות  ממשקים  מקוונים,  שירותים  הכולל  מערך שלם  לאוויר  עלה  החדש  החוק  לתוקף של 
העבודה  לתהליכי  מלא  עסקי  מענה  למתן  שתוכננו  התפעולית,  במערכת  והתאמות  גורמים 

 החדשים שנדרשו לפי החוק.

לקצה,   מקצה  מקוונים  שירותים  מתן  באמצעות  הציבור  לכלל  ומידע  תהליכים  הנגשת 
מרחוק   פעולות  ביצוע  והמתנה <4;9מאפשרת  הממונה  ללשכות  פיזית  בהגעה  צורך  ללא   ,

בירוקרטיה  צמצום  לאזרח,  מהיר  שירות  מאפשר  אלו  שירותים  מתן  הקהל.  קבלת  בשעות 
השירות  הרחבת  הליך,  לפתיחת  בקשה  הגשת  כגון  מקוונים,  היחידה.שירותים  עבודת  וייעול 
במהלך  פניות  הגשת  מהארץ,  יציאה  עיכוב  צו  וביטול  לרישום  בקשה  מסמכים,  להשלמת 
ההליך, הגשת בקשות משפטיות הדורשות החלטה משפטית וכן שירות מקוון להגשת בקשה 

 לפתיחת הליך על ידי נושה.

פעולות   לחסוך  במטרה  אוטומטי  באופן  עדכני  מידע  לסנכרון  גופים  בין  ממשקים  פיתוח 
את  ומייעל  משפר  זה  פיתוח  רבים.  בגורמים  ותלויות  זמן  האורכות  ידני,  באופן  המבוצעות 
המתנה  זמני  את  ומקצר  הקהל  קהלת  ללשכות  בהגעה  הצורך  את  מייתר  העבודה,  תהליכי 
או  הארץ  מן  יציאה  עיכוב  להטלת  האוכלוסין  לרשות  ממשק  כגון  ממשקים  בתיק.  בטיפול 
לפתיחת  המשפט  בתי  להנהלת  ממשק  והגבייה,  האכיפה  לרשות  בקשות  העברת  ביטולו, 
תיקים מהממונה לבתי המשפט וסנכרון יומן דיונים של התיק המשפטי. ממשקים אלו יביאו 
המשפט  בתי  הנהלת  והגבייה,  האכיפה  ברשות  בתיקים  המנוהל  מידע  של  מלא  לסנכרון 

 Ask it(  –"שאל פעם אחת בלבד"    –  ::@8והממונה, ויאפשרו לממש את החלטת הממשלה   
Only Once)   הפחתת הדרישה למידע או מסמכים מהאזרח תוך העברה דיגיטלית של המידע

 או המסמכים ממשרד אחר.

כמו כן, פותחו התאמות במערכת לתמיכה בתהליכי העבודה החדשים ביחידה, שצפויים לקצר את 
אוטומטיים  מנגנונים  כדוגמת  תהליכים  לאזרח.  יעיל  שירות  מתן  ולאפשר  בתיקים  הטיפול  זמני 

 לטיפול בבקשות ומתן החלטות על ידי הממונה והקצאות שוויוניות של בעלי תפקיד בתיקים.

פירעון  חדלות  של  ההליך  בניהול  לקצה  מקצה  מלא  דיגיטלי  מענה  כוללת  לחוק  ההיערכות 
צמצום  הממונה,  ללשכות  בהגעה  צורך  ללא  מענה  מתן  לאזרח,  השירות  שיפור  ומאפשרת 

 בירוקרטיה, חיסכון לכלל הגופים המטפלים בתיקים ולמשק כולו.

הירושה   ■ לרשם  חדש  פעולות  כל אתר  לביצוע  ואינטואיטיבי  אינטראקטיבי  פעולות  אתר 
 .הפעולות ברשם הירושה באופן מקוון

 תהליך מקוונות מלא ברשם הירושה. 2491בכך הושלם בשנת 
-פעולות באופן מקוון, חיסכון של כ 99,444-, נעשו כ2491מאז עליית האתר, יוני 

 למשק. 4,444,444₪
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 ממשק חדש להעברת תיקים לבתי המשפט באופן מקוון.  –ממשק מול הנהלת בתי המשפט   ■
בכפוף  המשפט,  בבתי  טיפול  להמשך  הירושה  מרשם  בקשות  מועברות  הממשק  באמצעות 

 להחלטת רשם.

כ של  טיפול   14-חיסכון  להמשך  הירושה  מרשם  התיק  להעברת  האזרח  של  בהמתנה  יום 
וכן חיסכון בעלויות תפעוליות יוני    .בבית המשפט   -,  הועברו כ2491מאז עליית הממשק, 

 תיקים. 1,144

הירושה   ■ צוואות    –רשם  באוגוסט    בהתאםהפקדת  לתוקף  שנכנסו  תקנות  , @918לתיקון 
לתמיכה  חדשה  מערכת  פותחה  המופקדת,  הצוואה  של  דיגיטלי  העתק  של  שמירה  המחייבות 

 בתיקון זה, תוך בקרה קפדנית על אבטחת המידע.

למערכת הליבה של הפיקוח כמענה לתהליכים  הוספת פונקציונליות –פיקוח על אפוטרופוסים  ■
חדשים  מקוונים  לשירותים  בסיס  תשתית  ישמשו  וכן  היחידה  עבודת  את  שייעלו  אוטומטיים 

בשנת   פרטה  9191שיעלו  הגשת  כגון  האדם   –,  של  נכסיו  אודות  על  ראשונית  הון  הצהרות 
 שבאפוטרופסות.

 רשות הפטנטים
 סיווגי סחורות ושירותים –מנהל הטובין  –סימני מסחר  ■

בעל סימן יכול לבקש רישום של סימן מסחר או שירות רק לגבי טובין ושירותים שלסימונם הוא 
 משמש או מיועד לשמש. 

בכך נשמר אינטרס כלל הציבור מתחרות לא הוגנת של הענקת זכות שימוש בלעדית לבעלים של 
 .סימן מסחר בנוגע להיקף רחב של טובין ושירותים, שאין ולא יהיה בהם שימוש

 עד היום, היה המבקש מגיש את בקשתו עם רשימה של סיווגים וסחורות להבנתו. 
במצב זה נדרשה היחידה לבצע בדיקות על רשימת סיווגים וסחורות שכתב המבקש ולעדכן את 

 המבקש בכל חריג בבקשתו.
השירות החדש באתר ההגשה מאפשר קביעת סיווגים וסחורות של סימני מסחר בקלות 

ובאחידות לכלל המגישים. השירות חוסך בהתכתבויות חוזרת ונשנות, מפחית את כמות החריגים 
 ומזרז את תהליך אישור הבחינה לסימן מסחר.

 לאומי בהתאם לסנטדרטים שנקבעו על ידם.-השירות מתממשק לארגון הפטנטים הבין

 שעות בשנה ליחידה. 344-התכתבויות בשנה וחיסכון של כ 9,444-פוטנציאל חיסכון של כ

 שירותי קבלת מידע באמצעים דיגיטליים ממחלקות הפטנטים הלאומיים וסימני מסחר ■

שירות המאפשר לעורכי הפטנטים ולכלל הציבור לקבל מידע על אודות הפטנטים וסימני המסחר 
 המפורסמים לציבור.

 מתן אפשרות להתממשקות דיגיטלית למערכות הפטנטים, ללא צורך בחיפוש ידני ופנייה לאתר.
 פוטנציאל חיסכון של אלפי שעות בשנה לעורכי הפטנטים.

מערכת חדשה המאפשרת מערכת לניהול הבחינה בפטנטים לאומיים  – 2מערכת פרסיל  ■
ניהול בקשות פטנטים ישראליים. מטרת המערכת היא ניהול מחזור שלם של חיי הפטנט, החל 

במסגרת העלאת המערכת החדשה  מרישום הפטנט ועד לקבלת תעודת פטנט וניהול תוקפו.
הוספה פונקציונליות המאפשרת שיבוץ תיקים לבוחנים. שירות המיועד לראשי הצוותים 

 ומאפשר שיבוץ תיקים יעיל ומהיר.

וזאת רק כדי 115-זמן תהליך השיבוץ התקצר ב , מיום עבודה לכל ראש צוות לחצי שעה, 
 לוודא את תקינות הגדרת הקריטריונים.  

37



 תנופ"ה –פרקליטות 
הפרקליטות  יחידות  בכל  הקיימות  המחשוב  מערכות  רוב  את  המחליפה  כוללת  ארגונית  מערכת 
ברחבי הארץ. למעשה, תנופ"ה מאחדת את סביבת העבודה של הארגון, הן מבחינת המידע הקיים בה 

 .והן מבחינת הכלים המחשוביים, תהליכי העבודה והתפקוד המקצועי

שדרוג טכנולוגי לפלטפורמה החדשנית   CRM  741שדרוג תנופ"ה פלילי לגרסת    תנופ"ה פלילי ■
 ביותר של מייקרוסופט.

עבודה   תהליכי  הוספת  כגון  בהמשך,  מתקדמים  פיתוחים  יאפשר  זה  טכנולוגי  שדרוג 
( לworkflowאוטומטיים  ממשקים  פיתוח  למובייל,  התאמה   ,)-outlook    .פרויקט ועוד זהו 

ל זמנית  בו  פריסה  הכולל  הממשלה,  במשרדי  בהיקפו  תקדים  חסר   9944-הטמעתי 
 .אתרים שונים ברחבי הארץ 94-יחידות שונות וב 97-משתמשים ב

אוטומטי    המערכת דיוור  בפרקליטות.  המזכירות  מעבודת  כחלק  אוטומציה  תהליכי  הכנסת 
המכתב  הפצה.  מודול  באמצעות  שיוגדרו,  העסקיים  לחוקים  בהתאם  המכתבים  את  מייצרת 
ידי ספק חיצוני, פעולה שבוצעה עד היום באופן  נשלח לגורם באמצעות דוא"ל או דיוור על 
ומאפשר  המזכירות  ידי  על  בשנה  מכתבים  אלפי  עשרות  של  שליחה  חוסך  זה  מנגנון  ידני. 

 התייעלות בפעילות היחידה.

 תנופ"ה אזרחי ■

האלקטרוני    לדואר  ל  פיתוח  –ממשק  תוסף  הפרקליטים,  לעבודת  מהותי   outlook-תוסף 
-המתחבר ישירות עם מערכת תנופ"ה ומאפשר פעולות הכרוכות בטיפול במיילים ישירות מה

outlook .ועדכון אוטומטי למערכת תנופ"ה 

פיתוח יישום למובייל אשר מאפשר לפרקליט לצפות במידע בתיק ולעדכן   תנופ"ה במובייל 
אותו מכל מקום ובכל זמן. בדרך זו ניתן לנהל תרשומות ומשימות בצורה אינטואיטיבית , נוחה, 

 מהירה ויעילה, ישירות מהמובייל למערכת תנופ"ה.

 רשות התאגידים
 רשם העמותות ■

 ניהול תקין 
השלישי  המגזר  העמותות.  ברשם  תקין  ניהול  לתהליך  לקצה  מקצה  דיגיטלי  מנגנון  הקמת 
תחומי  במגוון  שונים  שירותים  במתן  רבים  לאזרחים  ומסייע  מאוד  מפותח  ישראל  במדינת 
לפעילותן.  וסיוע  תרומות  לגייס  ביכולתן  מותנים  לסייע  ויכולתן  העמותות  של  קיומן  חיים. 
אישור ניהול תקין הניתן על ידי רשם העמותות הוא מעין חותמת כשרות לעמותות על ניהול 
תקין ושקיפות. האישור מאפשר לעמותות לגייס תרומות הן מהציבור הן מגורמים ממשלתיים 
התרומות  על  מס  ניכוי  או  זיכוי  קבלת  מאפשר  תקין  ניהול  אישור  כך,  על  נוסף  וציבוריים. 
לעמותה. פרויקט ניהול תקין הפך את התהליך המורכב של בקשת אישור ניהול תקין לתהליך 
אתר  פותח  רבים.  חסמים  הורדת  תוך  האישור  קבלת  תהליך  את  מאוד  ופישט  מלא  דיגיטלי 
כרטיס  ללא  ממשלתית  הזדהות  באמצעות  מסמכים  הגשת  המאפשר  הרחב  לציבור  פעולות 

 חכם וכן הגשה על ידי שני בעלי תפקיד, ללא צורך בהדפסת המסמך ובחתימה ידנית עליו.

נתונים  על  המבוססת  מושכלת  החלטה  לקבל  לתורמים  מאפשר  הדיגיטלי  התהליך  כן,  כמו 
העמותה   החשב   –מפעילות  כגון  שונים,  לגופים  מועבר  המידע  חברתיים.  הן  כלכליים  הן 

למידע  גישה  ומאפשר  עמותות  על  הבירוקרטי  הנטל  את  מקל  ובכך  המיסים,  ורשות  הכללי 
 עשיר ושקיפות באתר גיידסטאר.
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כ  2491-ב שנת    92,971-הגישו  עבור  תקין  ניהול  לאישור  בקשה  מתוכן 2424עמותות   ,
 .94,444-אושרו כ

ישראל הוא האתר המרכזי לחיפוש מידע על אודות עמותות בישראל.  גיידסטאר אתר גיידסטאר ■
 באתר מוצג מידע רשמי מתוך מאגרי רשם העמותות על כל העמותות בישראל.

מאתר בעל ממשק מיושן,   –בשנתיים האחרונות עבר האתר תהליך של טרנספורמציה דיגיטלית  
נתונים  המציג  חכם,  חיפוש  מנוע  בעל  מתקדם  לאתר  סרוקים,  ודוחות  מסמכים  בעיקר  שהציג 

 דיגיטליים ומידע רוחבי על המגזר השלישי.

 בוצעו ההרחבות הבאות: @918בשנת 
 דוח ויזואלי ודיגיטלי –נתונים כספיים  
 העשרת מידע באתר על כל התמיכות הממשלתיות ממאגר החשכ"ל 
 דירקטורים בחברות לתועלת הציבור העלאת מידע על אודות 
 העלאת עמוד מוסמך לדווח 
 הצגת תרומות בחלוקה לתאגידים וליחידים 
 הצגת אישור על הגשת מסמכים לעמותות חדשות 
 ?918הצגת מספר חברי עמותה בדיווחים החל משנת  
 הצגת תאגידים קשורים 
 מלכ"ר –הצגת זכויות מקרקעין של עמותה  

בפניות לעומת השנה   135פניות לאתר גיידסטאר, עלייה של    441,444-היו כ  2491בשנת  
פרויקט רגולטורי   ASK ONCEיישום    –ממשק חשב כללי )חשכ"ל( ורשות המיסים    שעברה

את  למעשה  הלכה  המיישם  פרויקט  העבודה.  תהליכי  וייעול  הבירוקרטי  הנטל  הקלת  שמטרתו 
ממשלה   ממשלתיים   ::@8החלטת  מידע  מאגרי  והנגשת  הממשלתי  המידע  העברת  "שיפור 

 לציבור".

סעיף   לפי  מס  החזרי  או  ו4  מחשכ"ל  ממשלתית  תמיכה  לקבל  שברצונה  מרשות   =;עמותה 
המיסים, נדרשת להגשת מסמכים הכוללים אישורים ומידע הקיימים אצל הרשם, כגון דוח כספי, 
ומסמכים,  נתונים  מידע,  הורחבו  זה  בפרויקט  תקין.  ניהול  ואישור  המילולי  מהדוח  מידע 
לשם  לאזרח  פנייה  מייתר  זה  פרויקט  וחשכ"ל.  המיסים  לרשות  העמותות  מרשם  המועברים 

הנוספים. לגופים  בשנית  והמסמכים  המידע  טכנולוגיות   המצאת  אגף  ידי  על  הושלם  הפיתוח 
ומידע של משרד המשפטים. חשכ"ל ורשות המיסים מתכננים התממשקות לשירות  דיגיטליות 

 .9191במהלך 

 רשם המשכונות ■

מהלך מהפכני שמאפשר לגופים מורשים, כגון הבנקים, חברות ליסינג, חברות   –רישום משכון  
 .האשראי ועוד, לבצע רישום של משכון באופן דיגיטלי מלא מקצה לקצה

רישומי משכון מקוונים, שיעור ההגשה המקוונת   34,444מעליית השירות באפריל בוצעו   
כ כ  245-הוא  של  חיסכון  הרישומים.  מפוטנציאל   4,444,444₪-מסך  חצי  שהם   , למשק 

 .3,444,444₪-החיסכון השנתי של כ

 יחידות מקצועיות
תהליך פרואקטיבי להענקת רישיון בדחיפה באמצעות חיווי במייל, לרואי הענקת רישיון רוחבי   ■

ליחידה.  האזרח  של  ייעודית  בפנייה  צורך  ללא  ונוטריונים,  מתווכים  שמאים,   חשבון, 
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התהליך. בסיום  הרישיון  קבלת  את  באתר  האזרח  מאשר  הראשונה  לבחינה  הרישום   בעת 
 שינוי זה משפר את השירות וחוסך לאזרח פנייה ייעודית בנושא ומקצר זמני טיפול.

פניות מהאתר בקרב רואי   9,144-פניות נייר למתווכים, כ  2,144-במסגרת השירות נחסכו כ
 עשרות פניות בשנה. –חשבון, ובקרב שמאים 

 ייעול תהליך הבחינות של רואי החשבון ■

הבחינה.  מחברות  סריקת  כולל  לקצה,  מקצה  למקוון  הבחינה  בדיקת  תהליך   הפיכת 
תהליך זה מייתר שינוע מחברות לבוחנים, מונע טעויות בהקלדת ציונים ומאפשר ניהול במערכת 

 אחת.

מערכת חדשה ליחידה המאפשרת ניהול כל תהליכי הליבה של הענקת רישיון מערכת חוקרים   ■
 חוקר. מערכת הכוללת מקוונות של כלל התהליכים מקצה לקצה.

חוקרים:    מול אתר  בוצעו  כה  שעד  מקוונות  פעולות  לבצע  לחוקרים  המאפשר  חדש  אתר 
האתר מממש   המחלקה בנייר, כגון הגשת בקשה לרישיון חוקר, רישום בחינה ובקשה לפטור.
כ  2491תהליך קבלת רישיון דיגיטלי מקצה לקצה. מעליית השירות בספטמבר   -הגיעו 

 פניות דרך האתר. 944

מערכת חדשה ליחידה המאפשרת ניהול כל תהליכי הליבה של הענקת רישיון   מערכת שומרים ■
 שומר.

 בתי הדין לעררים
בית הדין לעררים מוסמך לדון בעררים על החלטות של רשויות בכל ענייני הכניסה לישראל, שהייה 
וישיבה בישראל או יציאה ממנה או בענייני אזרחות וכן ענייני המסתננים, שהחלטות לגביהם ניתנות 

 כיום לפי חוק הכניסה לישראל.

הפעילות מתנהלת כבית משפט לכל דבר, ובתי הדין מטפלים בעררים מסוגים שונים וכן בבקשות 
 דחופות.

החל משלב הגשתה ועד לסיום  מערכת מבדיל מנהלת את מחזור החיים של ערר או בקשה דחופה,
תיוק פרוטוקולים, תשלום אגרה, זימון וניהול  הטיפול בה ותומכת בניהול תיק ערר אלקטרוני יחד עם

 דיונים, תזכורות והתראות ופרסום החלטות, כל זאת בכפוף לתקנות שאושרו.

נעשה שדרוג אשר מייעל משמעותית את עבודת היחידה בכלל   @918בשנת    שדרוג אתר מבדיל ■
 וכתיבת החלטות על ידי הדיינים בפרט, תוך שיקוף המידע:

פרסום לוח דיונים לציבור המשוקף מתוך יומן הדיונים כפי שמנוהל במערכת בית הדין, הכולל  
 אפשרויות חיפוש דיון על פי פרמטרים שונים.

למשיב   התיק  מסמכי  וחשיפת  והמשיבים  המייצגים  דין  עורכי  של  האישי  האזור  הרחבת 
 ולמייצגים.

 המצאה מקוונת של כתב ערר למשיב. 
 .תשלום אגרה מקוון גם לעוררים 

 אגף השירות
ביחידות משרד המשפטים.   מערכת פניות ציבור ■ פיתוח והטמעת מערכת חדשה לפניות ציבור 

המערכת תומכת בעבודה ביחידות מרובות ומאפשרת ליחידת פניות הציבור לקבל מבט רוחבי על 
הניתנת  השירות  ורמת  ציבור  פניות  על  המענה  תהליך  את  ולנהל  במשרד  הציבור  פניות  מצב 

 לפונים.
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 נעשו הטמעות ביחידות הבאות: @918-ב

 פניות הציבור 

 האפוטרופוס הכללי 

 רשות התאגידים 

 רישום והסדר מקרקעין 

 נוסף על כך, במסגרת המערכת הוטמעו גם:

טופס מקוון חדש להגשת פניות ציבור. הטופס החדש מניע תהליך אוטומטי של פתיחת פנייה  
 והקצאתה למטפל.

 במסגרת קביעת סטנדרט שירות. SLAמנגנון  

 בתי הדין השרעיים והדרוזים
עלייה של שני אתרים חדשים לעיון בתיקים: האחד, של בתי הדין השרעיים,   אתרי עיון בתיקים ■

אחרי   –והשני   מרחוק  מעקב  וביצוע  בתיקים  עיון  מאפשרים  האתרים  הדרוזים.  הדין  בתי  של 
תיקים, הליכים ובקשות, וזאת על מנת לשפר את איכות השירות לציבור. כמו כן, השירות הניתן 
מסייע להורדת העומסים על צוותי בתי הדין ולקיצור זמני הטיפול על ידי מעבר לתפיסת לקוח רב

 ערוצית, לצורך הרחבת ערוצי קבלת שירותים, לשירותים שניתנו בעבר בצורה פרונטלית בלבד.-

 באתרים ניתן לקבל מידע על אודות:

 בקשות, הליכים ותיקים על פי סטטוס וההחלטות שהתקבלו בהם 

 פרוטוקולים ופסקי דין סרוקים 

 מועדי דיונים )עתידיים וכן בראייה היסטורית( 

 אגף שומת מקרקעין
קש"ת   ■ עבודה מערכת  המאפשרת  המערכת  מקרקעין.  שומת  אגף  עבור  חדשה  ליבה  מערכת 

בהמשך  היחידה.  תהליכי  וייעול  נתונים  שיקוף  השמאי,  עבודת  שקיפות  אחת,  בפלטפורמה 
הליך  כגון,  למערכת,  ופונקציות  הרחבות  נוספו  היחידה,  עבור  החדשה  הליבה  מערכת  לפיתוח 

 :שומה
 הקמה וניהול מאגר השמאים בהסתמך על מכרז שמאי המאגר 

 מחשוב הליך טיפול בבקשת שומה על ידי משרד ממשלתי )רמ"י, המוסד לביטוח לאומי וכו'( 

 ( בהליך שומהSLAקביעת אמנת שירות ) 

IT 
■ NOC  –  הקמת מרכז שליטה ובקרה על כל מערך ה-IT   של משרד המשפטים באמצעות הטמעת

הקצה.   משתמש  חוויית  לניטור  וחדשניים  מתקדמים  הצטיינות כלים  באות  זכה  זה  פרויקט 
 .IT AWARDS 2019במסגרת תחרות מצטייני המחשוב של 

טכנולוגיה זו משמשת בסיס להקמת מערכת לניהול מוקד השירות   –  IPסיום המעבר לטלפונית   ■
 ₪מיליון  ;-עם יכולות מתקדמות אשר ישפרו את השירות לאזרח. פוטנציאל חיסכון של יותר מ

 במעבר לטכנולוגיה זו. בשנה

■ GLASSBOX  –   ניטור אתרי משרד המשפטים במטרה לשפר את חוויית האזרח ולאפשר שירות
 אתרי ייצור שונים מנוטרים. 1;-כ .יעיל וטוב יותר
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לעולמות ■ עלויות,     Open Sourceכניסה  והורדת  נוספות  יכולות  הכנסת המאפשרים 
 לשיפור יכולות החיפוש.elastic searchטכנולוגיית  

)בתאימות   ■ הפרטיות  הגנת  לחוק  מענה  אבטחת   –(  GPDRמתן  יכולות  של  מתמיד  שיפור 
 המידע והגנה על נתוני אזרחי מדינת ישראל.

■ IT    שיפור שירות התמיכה הניתן לעובדי המשרד, על ידי הטמעת מספר כלים תומכי   –דיגיטאלי
 .ITILשירות במתודולוגיית  

 שדרוג ושיפור תהליכים וכלים קיימים: ■

בתהליכי    תמיכה  המאפשרת  ומתקדמת  חדשה  לגרסה  הפניות  ניהול  מערכת   ITILשדרוג 
 מתקדמים, מערכת ניהול ידע "חכמה", שירות עצמי משופר ללקוח.

 ( לשירותי Call Centerשדרוג המרכזייה  ומדידה  בקרה  יכולות  הכוללת  מתקדמת  למערכת   )
שירותי  משופר,  תורים  ניהול  ומאפשרת  הפניות  ניהול  למערכת  שמתממשקת  המוקדים, 
ולעובדי  לאזרח  השירות  רמת  שיפור  לטובת  זאת  כל  עצמי.  בשירות  ופעולות  חוזרת  שיחה 

 המשרד.

פנים  משחוק  קונספט  לעובדי -גיבוש  התמיכה  במוקד  ורמת השירות  ביצועים  צוותי לשיפור 
 על"-"פרויקט גיבורי –המשרד 

ה שירותי  רמת  שיפור  מצטייני   IT-פרויקט  בתחרות  הצטיינות  באות  זכה  למשתמשים 
 .IT AWARDS 2491 המחשוב של

 הטמעת כלים חדשים:  ■

יהלום    המערכת   –פורטל  נתוני  את  נתון  רגע  בכל  לבחון  המאפשר  מתקדם  ניהול  כלי 
 משרדית.-התפעולית ולבצע סטטיסטיקות ומדידות היסטוריות נרחבות בראייה כלל

ישיר    אישי  רב  –שירות  דיגיטלית  תקשורת  פלטפורמת  המאפשרת -הטמעת  ערוצית 
חוויה  וכן  אחד  במקום  וריכוזו  ערוצים  ממספר  בפנייה  גמישות  המשרד  למשתמשי 

 .אינטראקטיבית וויזואלית למוקד השירות

 בנושא  =8.?.1:שהתקבלה מיום ::@8בהתאם להחלטת הממשלה מס'  –חשיפת מאגרי מידע  ■
הונגשו   לציבור",  ממשלתיים  מידע  מאגרי  והנגשת  הממשלתי  המידע  מאגרי   :9שיפור העברת 

סנגוריה,  משכונות,  בחברות,  שינויים  המשפטי,  הסיוע  מאגר  כדוגמת  לציבור,  נוספים  מידע 
 החלטות בית הדין למשמורת, בקשות לפטנטים ועוד.

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 שיפור השרות לאזרח

למשרד  פיזית  הגעה  שניתן  כמה  עד  לחסוך  כדי  המשרד,  שירותי  והנגשת  לאזרח  השירות  שיפור 
באתר   מידע  חשיפת  לדוגמה:  הקהל.  קבלת  בעמדות  תורים  מערכות  data.govולקצר  חיבור   ,

המשרד  לשירותי  תורים  זימון  מתן  לציבור,  קיוסקים  העמדת  קולי,  זיהוי  למערכת  תפעוליות 
 באמצעות אתר האינטרנט ומתן שירות מרחוק באמצעות שיחות וידאו לאזרחים.

 חשיפת שירותים מקוונים
יחידות משרד המשפטים ופיתוח שירותים  ידי  הרחבת השירותים המקוונים הניתנים לאזרחים על 
לביצוע  בקשות  הגשת  המאפשרים  האינטרנט  ברשת  פעולות  אתרי  מיסוד  לקצה.  מקצה  מקוונים 
פעולות, לדוגמה: הגשה מקוונת לפרצלציה, שירותי עדכון למשכונות בבנקים, שעבודים, שירותים 
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ברשם   –מקוונים   מרחוק  צוואות  הפקדת  שעבוד,  ועדכון  רישום  עיון,  ממשכון,  שעבוד  סילוק 
בקשת שכר טרחה והגשת דוח נאמן, אזור אישי המרכז מידע וסטטוסים   –הירושה, חדלות פירעון  

אפוטרופסים   על  פיקוח  הרשמי,  הכונס  באתר  פירעון  חדלות  בהליך  המעורבים  הגורמים   –לכלל 
 הגשת דוח פרטה )הצהרת הון על נכסים(, יישום מובייל למתן מידע וסיוע לנפגעי עבירה ועוד.

ייעול עבודתן וזמינות ליחידות המשרד לשם  קידום מערכת    העמדת מערכות מידע מודרניות 
 אזרחי ויחידות המטה –המשך פריסת מערכת תנופ"ה בפרקליטות תל אביב  –הפרקליטות 

 (:9191 –)רשימה חלקית   פיתוח מערכות חדשות ליחידות המשרד

 מערכת הקדשות –תאגידים 
 מערכת חדשה לסיוע המשפטי

 אתר התזכירים ודיגיטציה של הליך החקיקה  – ELAWייעוץ וחקיקה
 פיקוח על אפוטרופסים

 מערכת בתי דין רוחבית אחודה
 מערכת חנינות

 מערכת לאומית לרישום פטנטים – 9פרסיל 
 פיתוח ממשק בין אגף רישום והסדר מקרקעין לרשות המיסים

 ממד-רישום תלת –רישום והסדר מקרקעין 
 מערכת ניהול פניות  –לוגיסטיקה 

IT 
 מעבר לסביבת אחסון מבוזרת לשיפור ביצועים והורדת עלויות – Hyper converge -מעבר ל

 הקמת תשתית לניטור אירועים אנומליים ברשת לזיהוי אירועי אבטחת מידע
המידע   לשדרת  תשתית  כחלק   –הקמת  הממשלתית,  המידע  לשדרת  המשפטים  משרד  חיבור 

ממשלה   ממשלתיים   ::@8מהחלטת  מידע  מאגרי  והנגשת  הממשלתי  המידע  העברת  "שיפור 
 לציבור"

 הקמת מערכת לניהול תהליכי חדשנות במשרד
 לגרסה חדשה Active Directoryשדרוג מערך  – =918-ל ADשדרוג 

 מיסוד תהליכי העבודה, נוהלי הפיתוח והבניית תחום ארגון ושיטות
הקמה וריענון של נהלים במיזמי הפיתוח, משלב התכנון ועד שלב הביצוע ונהלים שונים לתהליכי 

מידע ואבטחת  ושיטות    .עבודה  ארגון  תחום  בתהליכי   –הבניית  ושילובו  בחינת התהליכים  מדידה, 
 ניתוח המערכות.

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים
 :@918נתונים בסוף שנת 

 914-מספר השירותים המתחילים ומסתיימים בערוצים דיגיטליים: כ
 3,144,444-מספר הפעולות )טרנזקציות( בשירותים המתחילים ומסתיימים בערוצים דיגיטליים: כ

 מערכות בפיתוח ותחזוקה 934-כ

 עבור חלק מהשירותים המקוונים לאזרח: @918להלן נתוני 
 רימון: –האגף לרישום והסדר מקרקעין 

 נסחים מקוונים בשנה 11,111=,8-הזמנה של כ
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 אתר מקרקעין אונליין:
 פעולות מכר וחכירה 111,=:-כ
 פעולות הערת אזהרה 111,:?8-כ
 פעולות רישום ירושה וצוואה 111,@8-כ
 פעולות באתר מקרקעין אונליין 111,:>9-כ

 האפוטרופוס הכללי הכונס הרשמי, והממונה הארצי על חדלות פירעון
 (:@918חדלות פירעון )מאז כניסתו לתוקף של החוק בספטמבר 

 תיקים נפתחו באופן מקוון 111,<-כ
 תיקים נפתחו בממשק האוטומטי בבתי המשפט 111,=-כ
 תיקים הועברו בממשק האוטומטי לרשות האכיפה והגבייה 11>,8-כ

 הכונס רשמי:
 מסך ההגשות. 4:?-תביעות חוב מקוונות, שיעור ההגשה המקוונת הוא כ 111,<>8-הגשה של כ

 רשם הירושה:
כ  111,@:-הגשה מקוונת של כ צוואה. שיעור ההגשה המקוונת הוא  קיום  וצו  ירושה  לצו  -בקשות 

 מסך הבקשות. 4<<
 צווי ירושה חתומים דיגיטלית 111,::
 פניות להצגת מידע מהכונס הרשמי ורשם הירושה 9,811,111-יותר מ

 רשם החברות, העמותות והמשכונות –תאגידים 
כ של  מקוונת  ההגשה   11=,;9-הגשה  שיעור  החברות,  ברשם  שאושרו  חברה  לרישום  בקשות 

 מסך ההגשות. 4??-המקוונת הוא כ
 מסך העיונים. 4=@-פעולות מקוונות של עיון במשכון. שיעור ההגשה המקוונת הוא כ 19,111:-כ

 שירותים מקוונים לביטולי משכונות על ידי גורמים עסקיים ובנקים.
 מסך הביטולים מבוצעים באופן מקוון. 4:<-ביטולים שאושרו, כ 111,;<9-כ

 למשק. ₪ 8,111,111-כ @918השירות המקוון חסך בשנת 
, שיעור ההגשה המקוונת הוא @918רישומי משכון מקוונים מאז עליית השירות באפריל    1,111?-כ
 מסך הרישומים. 914-כ

 . ₪ 111,111,?-למשק, שהם חצי מפוטנציאל החיסכון השנתי של כ ₪ 111,111,;-חיסכון של כ
 מהרישומים הוגשו באופן מקוון. 14;-בקשות לרישומי עמותות חדשות שאושרו. כ 9111-כ
עבור    >:89,8-כ מקוון  באופן  תקין  ניהול  לאישור  בקשה  הגישו  כ9191עמותות  אושרו  מתוכם   ,-

81,111. 
 פניות לאתר גיידסטאר, אתר העמותות של ישראל. 111,@;=-כ

 .בפניות לעומת השנה שעברה 135עלייה של 

 החלטות ממשלה המטילות משימות על היחידה
בנושא  שיפור העברת המידע    =8.?.1:שהתקבלה מיום ::@8בהתאם להחלטת הממשלה שמס'   

במשרד  ומידע  דיגיטליות  טכנולוגיות  אגף  לציבור",  ממשלתיים  מידע  מאגרי  והנגשת  הממשלתי 
המשפטים ביצע מיפוי מאגרי המידע הנמצאים ברשות משרד המשפטים, ובהתאם להנחיות רשות 

 התקשוב הממשלתי הועברו לידי הרשות מיפויי המאגרים של המשרד.
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 לצורך עיבוד ושימוש חוזר. ,מאגרים אשר את מרביתם ניתן לפרסם  811-במשרד המשפטים מופו כ
שנת    :9-כ במהלך  יונגשו  להחלטת   9191מאגרים  ובהתאם  שנבנתה  העבודה  לתוכנית  בהתאם 

 הממשלה ואבני הדרך שהוגדרו

 פרסום מידע יזום
מס'   ממשלה  להחלטת  בהתאם  פועל  ומידע  דיגיטליות  טכנולוגיות  שהתקבלה  ::@8אגף 

בנושא  שיפור העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור",    =8.?.1:מיום
מאגרי מידע נוספים לציבור, כדוגמת מאגר הסיוע המשפטי, שינויים בחברות,   :9הונגשו    @918-וב

 משכונות, סנגוריה, החלטות בית הדין למשמורת, בקשות לפטנטים ועוד.
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 אגף בכיר חירום, ביטחון מידע וסייבר

 9>881<@, ירושלים מיקוד @9דין -רח' סאלח אכתובת: 
 @;=99@:-:<1פקס:  491@8>>9@:-:<1טלפון: 

 מנהל אגף בכיר חירום, ביטחון מידע וסייברתיאור התפקיד: מר מודי נאור שם מנהל היחידה: 

 על אודות היחידה

אגף בכיר חירום, ביטחון מידע וסייבר עוסק במגוון תחומים, כגון אבטחה פיזית, אבטחת מידע 
וסייבר, בטיחות וחירום, אבטחת עובדים מאוימים, תעודות ואישורים והתאמה ביטחונית. ייעודו של 
אגף הביטחון הוא לאפשר את המשך תפקודו של המשרד כמשרד דגל העוסק בשמירה על שלטון 
החוק והגנה מיטבית על מושאי האבטחה בשגרה ובחירום; מניעה וסיכול פעילות חבלנית ופלילית 

 על פי הנחיות משטרת ישראל והגנה מפני התקפות סייבר ודליפת מידע במרחב הקיברנטי.

 מבנה היחידה

מנהל אגף בכיר חירום, 
 ביטחון מידע וסייבר

קב"ט מחוז 
 ת"א והמרכז

קב"ט מחוז 
 חיפה והצפון

מפקח מחוז 
 ת"א והמרכז

מאבטחים 
 ברמות שונות

 רכזת מנהלות

מפקחת מחוז 
 ת"א ומרכז

מפקח מחוז 
 חיפה והצפון

מאבטחים 
 ברמות שונות

 רכזת מנהלות

סינון בטחוני 
 ומהימנות

סגן מנהל אגף 
 הביטחון

קב"ט מחוז 
ירושלים 
 והדרום

מפקח מחוז 
ירושלים 
 והדרום

מאבטחים 
 ברמות שונות

 רכזת מנהלות

 סטודנטית

 מזכירת מטה

מנהל תחום 
 חירום

ממונה 
 בטיחות

ממונה חירום 
 והבטחה

רכזת בטיחות 
 חירום

מנהל אבטחת 
 מידע

מנהל משימת 
 אבטחת השר

קב"ט 
 מאויימים

מרכזת 
מנהל משימת  זקיפים אבטחת מידע

 מאויימים

 מאבטחים
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  9102עיקרי ההישגים לשנת 

 פקודת חירום .1
 העלאת רמת הבטיחות והגהות במשרד ותיקון ליקויים .2
 עמידה בתקנות הגנת הפרטיות  .3

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 תכנון והכנה למעבר בניין משרד המשפטים החדש בהיבטי ביטחון. .1
 הכנת תוכנית לשעת חירום לבניין החדש. .2
 .ISO 27001ביצוע סקרי סיכונים ועמידה בתקן  .3

 ועדות קבועות או זמניות הפועלות במסגרת היחידה
 ועדת היגוי בנושא מחשוב ואבטחת מידע. .1
 ועדת היגוי בנושא מחשוב ואבטחת מידע ברשל"ה. .2
 חברות בדירקטוריון משרד המשפטים בנושא הבניין החדש. .3

 החלטות ממשלה המטילות משימות על היחידה 
 בנושא אבטחת מידע והגנה בסייבר. ;;;9ומס'  :;;9החלטת ממשלה מס'  .1
 .9:8החלטת ממשלה לנושא אבטחת עובדי משרד היוצאים לחו"ל שמספרה  .2

47



 אגף בכיר לביקורת פנימית 

 9>881<@, ירושלים מיקוד @9דין -רח' סאלח אכתובת: 
 ??><=;=-19פקס:   11<=9@:-:<1טלפון: 

 מ"מ המבקר הפנימיתיאור התפקיד: : רו"ח טלי צ'רני שם מנהל היחידה

 על אודות היחידה

האגף לביקורת פנימית עורך ביקורות בכל יחידות משרד המשפטים על פי תוכנית עבודה שנתית 
 באישור מנכ"לית המשרד.

 הוק" מעת לעת לפי בקשה של המנכ"לית.-האגף מבצע ביקורת "אד

האגף מרכז את הפעילות של משרד המשפטים מול מבקר המדינה וכן מרכז ומתאם את הוועדה 
 לתיקון ליקויים שנמצאו בדוחות מבקר המדינה.

 האגף מרכז את הפעילות מול המפקח הכללי במשרד ראש הממשלה.

ב לחוק מבקר 98א+ 98, סעיף  9@@8–סמכויות הביקורת הן מכוח חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב 
והחלטות   9@@8–, חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, תשנ"ב   ?>@8–המדינה,  תשי"ח 

 ממשלה שונות.

 מבנה היחידה

 מ"מ מנהל האגף

 מבקר4ת מבקר4ת

 מנהלת הלשכה סגנית מנהל האגף

 מבקר4ת

 סטודנטית

 נוסף על כך, האגף מעסיק גם משרדי ביקורת פנימית חיצוניים בביצוע ביקורות ביחידות המשרד.
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  9102עיקרי ההישגים לשנת 

 הותחל תהליך טיוב נתונים במערכת ניהול הידע באגף. ■
והוועדה  ■ המדינה  מבקר  מול  הפעילות  וריכוז  ניהול  לצורך  שלה  באפיון  והותחל  תוכנה  נבחרה 

 לתיקון הליקויים.
 נערכה ביקורת בנושא התאוששות מאסון. ■
 נערכה ביקורת שירותים מקוונים. ■
 נערכה ביקורת בנושא זכאות כלכלית בסיוע המשפטי.  ■
 נערך סקר סיכונים במשרד. ■
 נעשה ריכוז פעילות הוועדה לתיקון ליקויים של דוחות מבקר המדינה.  ■

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 יישום תוכנית העבודה כפי שאושרה על ידי המנכ"לית. ■
 המשך עבודה מול מבקר המדינה. ■
 המשך ריכוז הוועדה לתיקון ליקויים שנמצאו בדוחות מבקר המדינה. ■
 עבודה עם מערכת תחקור נתונים. ■
 סיום טיוב הנתונים במערכת ניהול הידע. ■
והתחלת  ■ הליקויים  לתיקון  והוועדה  המדינה  מבקר  מול  פעילות  לניהול  תוכנה  אפיון  המשך 

 העבודה עם התוכנה.
 המשך דיווח על תיקון הליקויים למפקח הכללי במשרד ראש הממשלה. ■
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 אגף בכיר דוברות, הסברה ותקשורת 

 9>881<@, ירושלים מיקוד @9דין -רח' סאלח אכתובת: 
 dover@justice.gov.ilדוא"ל:  @<:>@<:-:<1טלפון: 

 מנהל אגף בכיר דוברות, הסברה ותקשורתתיאור התפקיד: עו"ד משה כהן שם מנהל היחידה: 

 על אודות היחידה
 משרד המשפטים, על מגוון יחידותיו, מסוקר ברמה אינטנסיבית ביותר בכלי התקשורת.  

ובקשות  פניות  שאלות,  בעשרות  מטפל  המשפטים,  במשרד  ותקשורת  הסברה  דוברות,  בכיר  אגף 
שמופנות לגורמי המשרד על ידי עיתונאים מדי יום ביומו ומקיים קשר רצוף עם הכתבים והפרשנים 
המשפטיים ועם עיתונאים אחרים בכל אמצעי התקשורת. נוסף על כך, האגף עוקב אחר פרסומים 
הבהרות,  או  תיקונים  רשמיות,  תגובות  הכנת  על  ומופקד  ויחידותיו  המשרד  פעילות  אודות  על 

 בהתייעצות עם גורמי המשרד ובתיאום עימם. 

 האגף מפרסם הודעות רבות לעיתונות בשם יחידות המשרד, הזוכות לתהודה בארץ ובעולם.

האגף אחראי לכל פעילות ההסברה, הפרסום והשיווק של המשרד, וכן משמש גורם מבצע, מלווה ו4
 או מנחה של פעילות המשרד ויחידותיו לקשר עם הציבור ברשתות החברתיות. 

בראש האגף עומד דובר משרד המשפטים, שלשכתו נמצאת במטה ההנהלה של משרד המשפטים, 
 דין בירושלים. -ברח' סאלח א

לאגף דוברות, הסברה ותקשורת, יש שלוחות הפרושות במרחבי הפעילות במחוזות ירושלים, חיפה 
 והצפון, תל אביב והמרכז ומחוז הדרום. 

 במסגרת הצוות פועלים גם רפרנטים ייעודיים לתקשורת בשפה הערבית והרוסית.

 מבנה היחידה

 מנהל אגף בכיר דוברות,
 הסברה ותקשורת

 מערך ניו מדיה
 )מנהלת + סטודנטים(

 פרסום ושיווק
 )בתהליך יצירה(

 יחידות מקצועיות
 דוברים מחוזיים = דוברים( 9)

 חדר תקשורת
 )מנהלת + סטודנטים(

 סגנית מנהל
 רמ"ח דוברות ורמ"ח הסברה
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  9102עיקרי ההישגים לשנת 

 עריכת קמפיין בנושא המאבק בגזענות ■
 עריכת קמפיין בנושא שילוב אנשים עם מוגבלות בחברה ■
 עריכת קמפיין לעידוד ביצוע פעולות באופן מקוון ברשות התאגידים ■
 משרדיות אל אגף דוברות והסברה-השקת מערכת מניפ"ה להגשת בקשות פנים ■
 שיתוף פעולה עם יוטיוב לקידום תכנים בנושאי טיפול המשרד ■
 כיסוי תקשורתי ארצי ובינלאומי של החלטת היועמ"ש בתיקי החקירה הנוגעים לרה"מ ■

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 ייעול תהליכי דפוס וגרפיקה במשרד ■
 מדיה לכל דוברי היחידות ומנהלי דפי הפייסבוק-הכשרת ניו ■
 קמפיין לקידום שירות מניעת הונאות בטאבו ■
הפרקליטות  ■ על  מיוחד  בדגש  במשרד,  יחידות  לכמה  ודיגיטליות  תקשורתיות  אסטרטגיות  רענון 

 ויעוח"ק
 קמפיין גיוס מתמחים ■

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים

 =><,<פניות אל הדוברות:  

 פרקליטות
=:4 

היועץ המשפטי 
לממשלה ייעוץ 

 וחקיקה
9:4 

המנכ"לית 
והיחידות 
 המקצועיות

8;4  

 8<1<,ות: עיתונלומות עות יזודה

 פרקליטות
>;4 

היועץ המשפטי 
לממשלה ייעוץ 

 וחקיקה
884 

המנכ"לית 
והיחידות 
 המקצועיות

8<4  
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 גידול בכמות העוקבים בדפי הפייסבוק

 גידול באחוזים @8-דצמ ?8-דצמ כמות עוקבים בדפים

 4.02% 55,516 53,373 משרד המשפטים

נציבות שיויון לאנשים עם 
 מוגבלות

24,828 26,921 
8.43% 

 14.24% 17,797 15,578 הסניגוריה הציבורית

 24.11% 7,424 5,982 חופש המידע

 33.94% 6,141 4,585 הרשות להגנת הפרטיות

 45.22% 2,916 2,008 רשות התאגידים

 258.01% 10,948 3,058 פרקליטות המדינה

היחידה הממשלתית לתיאום 
 המאבק בגזענות

- 3,196 
  

 16.68% 127,663 109,412 סך

 @918סיכום נתוני פוסטים לשנת 

 2491שנת  דף משרד המשפטים

 348 כמות פוסטים אורגנים בפייסבוק

כמות פוסטים ממומנים 
 בפייסבוק*

24 

 95 כמות פוסטים באינסטגרם

 487 כמות סטורי באינסטגרם

 174 כמות ציוצים

  חוברות ועלוני מידע לציבור
 https://www.facebook.com/justice.gov.il   פייסבוק:

 https://twitter.com/JusticeGov    טוויטר:
 https://www.instagram.com/ministry_of_justice_il אינסטגרם:

 https://www.youtube.com/user/MishpatimGovIL    יוטיוב:

  נתוני חופש מידע
 נדחו. >-נענו באופן מלא או חלקי ו <בקשות חופש מידע,  89הוגשו ליחידה  @918בשנת  ■
 יום. >.=>זמן הטיפול הממוצע בבקשה הוא  ■
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 אגף בכיר תקציבים, כלכלה, פיקוח ובקרה

 118@;8@מיקוד  @19@;, ירושלים ת"ד @9דין -רח' סאלח אכתובת: 
 talyash@justice.gov.ilדוא"ל:  8====;=-19פקס:  98=>9@:-:<1טלפון: 

היחידה:   מנהל  רובין  שם  יוני  התפקיד:  רו"ח  פיקוח  תיאור  תקציבים,  כלכלה,  בכיר  אגף  מנהל 
 ובקרה

 על אודות היחידה
בהתאם  וניצולם  תקציבים  לבקרת  יחידות משרד המשפטים,  לתכנון התקציבים של  אחראי  האגף 

 ליעדים ולסדרי העדיפויות של הנהלת המשרד.

 מבנה היחידה
 מנהל אגף בכיר

 )כלכלה, תקציבים, פיקוח, ובקרה(

 סגן מנהל אגף בכיר

 מרכזת תקציבים ממונה תקציבים

  9102עיקרי ההישגים לשנת 

מיליון שקלים בנושאים: ייעוץ ארגוני, שירותי עיבוד וקליטת נתונים ותקשורת   ?-חיסכון של כ  ■
 במסגרת ועדת ההתייעלות המשרדית.

 אחוז.  1?ביצוע תקציב מזומנים בשיעור של  ■

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 אחוז. 58יעד של ביצוע תקציב מזומנים בשיעור של  ■

יישום תהליכי התייעלות וחיסכון בפעילות המשרד בנושאים הבאים: כנסים וימי עיון, שליחות והובלת חומר  ■
 .משפטי, החזרי הוצאות לימוד

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים
מיליון שקלים בנושאים: ייעוץ ארגוני, שירותי עיבוד וקליטת נתונים ותקשורת   ?-חיסכון של כ  ■

 במסגרת וועדת ההתייעלות המשרדית.
 אחוז.  1?ניצול תקציב מזומנים בשיעור של  ■
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 ועדות קבועות  או זמניות שפועלות במסגרת היחידה
בראשות מר יוני רובין עם נציג מהחשבות, נציג מהלשכה המשפטית ומרכז   –ועדת תמיכות   ■

הוועדה. הוועדה מתכנסת אחת לרבעון ודנה בהקצאות כספי תמיכות שהמשרד מעניק לגופים 
 זכאים.

בראשות מר יוני רובין. חברי הוועדה הם סמנכ"לים מקצועיים במשרד.   –ועדת התייעלות   ■
 הוועדה מתכנסת אחת לרבעון. 
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 אגף בכיר לשירות

 118@;8@מיקוד  @19@;, ירושלים ת"ד @9דין -רח' סאלח אכתובת: 
 pniyot.tzibur@justice.gov.ilדוא"ל:  >?1<=;=-19פקס:  =====;=-19טלפון: 

 סמנכ"לית אגף השירותתיאור התפקיד: סמנכ"לית השירות קרן רבי שם מנהל היחידה:  

 על אודות היחידה

מינויה של סמנכ"לית אגף השירות =918אגף השירות הוקם במטה משרד המשפטים בשנת   , עם 
 במשרד.

אגף השירות הוא אגף מנחה ומקצועי לנושא מתן השירות לציבור וצמצום הבירוקרטיה המצוי בלב 
ייעודו, לקביעת סטנדרטים למתן השירות בכל  יעדיה המרכזיים של הממשלה. האגף פועל, על פי 
הערוצים תוך השתלבות בתהליכים הממשלתיים המתרחשים בתחום זה, לרבות הפעלה ושירות של 
ערוצי התקשורת המשרדיים. נוסף על כך האגף פועל לקידום סוגיית השירות מנקודת מבט רחבה 

 ומערכתית, בדגש על שיפור חוויית הלקוח בהקשרים של איכות השירות, הזמינות והנגישות. 
 עקרונות השירות המרכזיים לאורם פועל האגף ואשר אותם הוא מקדם הם:

ומהיר   ■ פשוט  מקוונת   –שירות  תשתית  יצירת  השונים,  השירות  בתהליכי  הלקוח  מסע  קיצור 
 לתהליכי השירות.

הנגשת המידע על השירותים הניתנים ביחידות השונות בשפת הלקוח והפחתת   –שירות ברור   ■
 המאמץ מצד הלקוח אשר צורך את שירותי המשרד.

 הטמעת תפיסות שירות ומיומנויות שירות בקרב נותני השירות ומנהליהם. –שירות אנושי  ■
 ניהול שירות מבוסס נתונים, הבניה והטמעה של אמנת שירות ארגוני.  –שירות מנוהל ומדיד  ■

 מבנה היחידה

מרכז תיאום  סמנכ"לית אגף שירות
 תכנון ובקרה

 9אמרכלות + 
 סטודנטיות

מנהל אגף 
 ערוצי הקשר

מנהל פניות 
 יחידות הציבור

מנהל תחום 
 למידה

 מרכז בכיר

 מרכז

מנהל תחום 
מדידה בקרה 

 ואנליזה

סטודנטים 
בתחום 
 האנליזה

מרכז בכיר 
מוקד באר 

 9שבע *

מרכז בכיר 
תהליכי שירות 

המוקד 
 הטלפוני

 +:רכזי גיוס 
מנהלי צוותים 
לפי תחומים 

@+ 
אחמ"שי במה 

;+ 
אחמ"שים 

 +?8מקצועיים 

נציגים לפי 
 תחומים

מנהלת תחום 
 פיתוח השירות

סטודנטים רכזי 
 +=הדרכה 

מרכז בכיר 
 אינטרנט

צוות אינטרנט 
סטודנטים  >

 כולל מתרגמים

מנהל אגף 
 תהליכי שירות

מרכז בכיר 
 תהליכי שירות

מנהלת תחום 
 אינטרנט
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  9102עיקרי ההישגים לשנת 

 הכנסת יחידות נוספות למענה הטלפוני המרכזי ■
 המשך המעבר של דפי השירות לאתר האחוד  ■
 הכשרות שירות למקבלי קהל ביחידות המשרד השונות ■
 השקת מערכת משרדית לניהול פניות הציבור  ■

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 הטמעת סטנדרטים בעולמות השירות בכל יחידות המשרד

 שיפור השירות בשלב הייצוג בסיוע המשפטי ■
 קיצור זמני הטיפול בבקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה אצל הרשם לענייני ירושה ■
 משרדי(-העמקה בתהליכי שירות פנימי )פנים ■
 הרחבת השימוש בסקרים כדי לשמוע יותר לקוחות ■

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים
 11,111? :@918שיחות נכנסות לשנת  ■
 1,111=< :@918שיחות נענות לשנת  ■
 4>@ : @918שיעור המענה )באחוזים( לשנת  ■
 11:18:11 :@918ממוצע זמן המתנה לשנת  ■

 1,444,444 -צפייה בדפי שירותים באינטרנט: כ
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 היחידה לקשרי חוץ

  9>881<@, ירושלים מיקוד @9דין -רח' סאלח אכתובת: 
  ShiraMeir@justice.gov.ilדוא"ל: 18>9=;=-19פקס:  :81>9@:-:<1טלפון: 

 ממונה קשרי חוץ וייעוץ מדיניתיאור התפקיד: עו"ד שירה מאיר שם מנהל היחידה: 

 על אודות היחידה

הבין היחסים  מערך  ובניית  פיתוח  קידום,  על  ממונה  חוץ  לקשרי  משרד -היחידה  של  לאומי 
גורמים  ועם  זרות  במדינות  מקבילות  יחידות  זרים,  משפטים  משרדי  עם  יחידותיו,  על  המשפטים, 
וארגונים רשמיים אחרים בחו"ל. זאת, במטרה לקדם אינטרסים של המשרד ויחידותיו השונות, לחזק 
המשפטיים  בתחומים  הידע  את  ולהעמיק  להעשיר  וכן  מקצועיים  פעולה  שיתופי  ולקדם  קשרים 

 הרלוונטיים במשרד. 

בין לקשרים  הנוגע  בכל  המשרד  מדיניות  בגיבוש  מסייעת  היחידה  תפקידה,  לאומיים -במסגרת 
המשפטי  ליועץ  המשנה  עם  בתיאום  והמשרד,  הממשלה  יעדי  קידום  לשם  המשפט,  בתחום 

 לאומי( והאגף לתכנון מדיניות ואסטרטגיה במשרד המשפטים.-לממשלה )משפט בין

היחידה לקשרי חוץ מובילה, בתיאום עם משרד החוץ, נציגויות ישראל בחו"ל ושגרירויות זרות בארץ, 
את הטיפול בביקורי משלחות נכנסות ומשלחות יוצאות של בעלי תפקידים במשרד. בפרט, מובילה 
היחידה את השתתפותם של בעלי תפקידים בכירים במשרד בביקורים רשמיים, בכנסים, בוועידות 

 ובמשלחות לחו"ל, תוך ריכוז וליווי הפגישות. 

היחידה מספקת חוות דעת לתוכנית הנסיעות השנתית של עובדי המשרד, תוך חתירה למימוש יעדי 
בין קהלים  בפני  הסברתיים  תכנים  ושילוב  פועלת -המשרד  משכך,  בחו"ל.  שהותם  בעת  לאומיים 

 לאומית זו.-היחידה להדרכתם והכשרתם של עובדים לצורך פעילות בין

-לאומיים נוספים, כגון ה-בין היתר, היחידה מובילה את הפעילות של המשרד באו"ם ובארגונים בין
OECD .וכן מרכזת את פעילות המשרד מול האיחוד האירופי , 

 מבנה היחידה

 ראשת היחידה לקשרי חוץ

 רכזת
 אדמיניסטרטיבית

 עוזרת
 )סטודנטית(

 עוזרת
 )סטודנטית(

  9102עיקרי ההישגים לשנת 

 חיזוק קשרי העבודה מול משרדי משפטים מקבילים, באמצעות משלחות, פגישות וביקורים. ■
 לאומיים.-חיזוק והעמקת המעורבות של נציגי המשרד בפורומים וארגונים בין ■
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 כינון קשרי עבודה סדירים מול שגרירויות ונציגויות זרות בישראל.  ■

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 כינון רשת קשרים עם משרדי משפטים זרים.  ■

 התמקצעות וטיוב מערך קשרי החוץ של המשרד. ■

 לאומית.-הגברת הנראות של המשרד כלפי חוץ ברמה הבין ■
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 יחידות המשרד
 היועץ המשפטי לממשלה ■
 ייעוץ וחקיקה ■
 המחלקה לניהול ולתפקידים מיוחדים   ■
 המחלקה למשפט אזרחי   ■
 חוקתי  -המחלקה למשפט ציבורי  ■
 מנהלי  -המחלקה למשפט ציבורי  ■
 המחלקה למשפט כלכלי ■
 המחלקה למשפט בין לאומי   ■
 המחלקה למשפט פלילי   ■
 פרקליטות המדינה  ■
 הסנגוריה הציבורית ■
 הסיוע המשפטי ■
 הרשות להגנת הפרטיות ■
 האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי ■
 הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור  ■
 אגף רישום והסדר מקרקעין   ■
 אגף שומת מקרקעין  ■
 אגף בירור תלונות נחקרים  ■
 רשות התאגידים  ■
 רשות הפטנטים ■
 נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות  ■
 נציבות תלונות הציבור על שופטים  ■
 נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות  ■
 בתי הדין השרעיים  ■
 בתי הדין הדתיים הדרוזיים  ■
 בתי הדין לפי חוק הכניסה לישראל   ■
 היחידה הממשלתית לחופש המידע  ■
 היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות ■
 היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם  ■
 היחידה להמרות דת, העדות הנוצריות וברית הזוגיות   ■
 מחלקת חנינות   ■
 מנהלת היחידות המקצועיות   ■
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 היועץ המשפטי לממשלה

  7511179, ירושלים מיקוד 97דין -רח' סאלח אכתובת: 
 19-6465111פקס:  19-6466647טלפון: 

היועץ המשפטי לממשלה עומד בראש המערכת המשפטית של הרשות 
 המבצעת והשירות המשפטי הציבורי. 

 .מכהן ד"ר אביחי מנדלבליט כיועץ המשפטי לממשלה 1121929116החל מיום 

 היועץ המשפטי לממשלה מופקד על מספר תחומים:

הכללית:   ■ התביעה  על ראשות  המדינה  מטעם  מופקד  לממשלה  המשפטי  היועץ  זה  בתחום 
הפעלת דיני העונשין, לרבות ההופעה בערכאות, שלו ושל נציגיו, הכרוכה בכך2 התביעה הכללית 
כוללת את פרקליטות המדינה בראשות פרקליטת המדינה, וכן את התביעה המשטרתית ותביעות 

 מתמחות במשרדי ממשלה שונים וברשויות המקומיות2

בערכאות:   ■ המדינה  המדינה ייצוג  ייצוג  על  בלעדי  אחראי  הוא  לממשלה  המשפטי  היועץ 
אזרחיות,  תביעות  היינו  פליליים,  שאינם  הסוגים  מכל  בהליכים  נציגיו,  או  ידיו  על  בערכאות 

 מינהליות, פיסקליות, יחסי העבודה וכל תחום ייצוג אחר2

היועץ המשפטי לממשלה הוא הפרשן המוסמך של החוק מתן ייעוץ משפטי לממשלה ולגופיה:   ■
 כלפי גופי המדינה, כמובן בכפוף לביקורת שיפוטית2

היועץ המשפטי לממשלה אמון מתן ייעוץ וסיוע לממשלה ולשר המשפטים בתחום החקיקה:   ■
במשפט  כחוק,  ובחינת השתלבותה  לכנסת  ידי הממשלה  על  המוגשת  בהכנת חקיקה  ייעוץ  על 

 החל בישראל; ובדומה, בחינה של הצעות חוק פרטיות המוגשות מטעם חברי הכנסת2

החוק:   ■ קיום  על  ושמירה  הציבורי  נוספים ייצוג האינטרס  נושאים  במגוון של  עולה  זו  אחריות 
דין  פי  על  לממשלה  המשפטי  היועץ  מוסמך  זו,  במסגרת  ייחודיות2  חקוקות  מהוראות  העולים 

 להתייצב בכלל הערכאות השונות כאשר הדבר נדרש לשם שמירה על האינטרס הציבורי2

 ליועץ המשפטי לממשלה שבעה משנים:

 משנה ליועץ המשפטי לממשלה לניהול ולתפקידים מיוחדים ■
 חוקתי-משנה ליועץ המשפטי לממשלה למשפט ציבורי ■
 מינהלי-משנה ליועץ המשפטי לממשלה למשפט ציבורי ■
 משנה ליועץ המשפטי לממשלה למשפט פלילי ■
 משנה ליועץ המשפטי לממשלה למשפט אזרחי ■
 משנה ליועץ המשפטי לממשלה למשפט כלכלי ■
 לאומי-משנה ליועץ המשפטי לממשלה למשפט בין ■

פרקליט  בראשות  בכללותה,  המדינה  פרקליטות  פועלת  לממשלה  המשפטי  היועץ  תחת  כן,  כמו 
 המדינה2
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 ייעוץ וחקיקה

 7511179, ירושלים מיקוד 97דין -רחוב סאלח אכתובת: 
 YeutzHakika@justice.gov.ilדואר אלקטרוני: 

 ייעוץ וחקיקה היא יחידה מרכזית במשרדי הממשלה בכלל ובמשרד המשפטים בפרט2

 לייעוץ וחקיקה שני תפקידים מרכזיים:

משרדי   –  ייעוץ כל  זה  ובכלל  לממשלה,  משפטי  ייעוץ  במתן  לממשלה  המשפטי  ליועץ  סיוע 
 הממשלה על יחידות הסמך שלהן2

ייזום   –  חקיקה וכן  הפרטיות  החוק  והצעות  הממשלתיות  החוק  הצעות  של  חקיקה  הליכי  ליווי 
והובלת חקיקה וחקיקת משנה בנושאים שבאחריות משרד המשפטים2 בעניינים אלה פועלת ייעוץ 
שלטון  ועיקרון  הישראלי  המשפט  של  היסוד  עקרונות  על  שמירה  להבטיח  מטרה  מתוך  וחקיקה 

 החוק בראשם2

ייעוץ וחקיקה היא הגוף המנחה המקצועי המוסמך עבור הממשלה לעניין הכנתן של הצעות חקיקה 
ויוזמות של חוקי יסוד, הליכי חקיקה של הצעות החוק הממשלתיות והצעות החוק של חברי הכנסת 
ושל ועדות הכנסת, והיא מנחה את משרדי הממשלה בנוגע להכנת החקיקה בנושאים אשר בתחום 
יסוד2  חוקי  וכן  באחריות משרד המשפטים  אשר  בנושאים  יוזמת חקיקה  וחקיקה  ייעוץ  אחריותם2 
כמו כן אחראית לנוסח החוק והפיקוח על התקנתה של חקיקת המשנה של כל משרדי הממשלה, 

 כמו גם על פרסום רשומות2

המחלקה  עבודת  ליועץ2  המשנים  בידי  ומנוהלת  לממשלה  המשפטי  ליועץ  כפופה  וחקיקה  ייעוץ 
המשפטי  ליועץ  משנה  עומד  מהן  אחת  כל  בראש  אשר  משנה,  מחלקות  שבע  במסגרת  נעשית 

ציבורי למשפט  מחלקה  מיוחדים,  תפקידים  לניהול  מחלקה  למשפט -לממשלה:  מחלקה  חוקתי, 
ציבורי למשפט  מחלקה  כלכלי,  למשפט  מחלקה  אזרחי,  למשפט  מחלקה  ומחלקה -פלילי,  מנהלי 

בין המשפטי -למשפט  היועץ  את  מייצגים  וחקיקה  בייעוץ  השונות  המחלקות  משפטני  לאומי2 
ציבוריים  ופורומים  הכנסת  ועדות  השונות,  השרים  ועדות  בפני  המשפטים  משרד  ואת  לממשלה 

בין וצוותים  ציבוריות  ועדות  בהם  אחרים,  אחת -בכירים  בכל  המשפטנים  הממשלה2  של  משרדיים 
 מהמחלקות עוסקים בשאלות של ייעוץ וחקיקה בנושאים הנתונים לאחריותם2
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 המחלקה לניהול ולתפקידים מיוחדים 

 7147111מיקוד  47197, ירושלים ת"ד 97דין -רח' סאלח אכתובת: 
 YeutzHakika@justice.gov.ilדוא"ל:  19-6465161פקס:  19-6466766טלפון: 

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ניהול תיאור התפקיד: עו"ד רז נזרי שם מנהל היחידה: 
 ותפקידים מיוחדים(

 על אודות היחידה
 במסגרת המחלקה לניהול ותפקידים מיוחדים מצויים שני תחומי טיפול עיקריים:

הניהול   .1 וחקיקה2   –תחום  ייעוץ  של  והמשפטיים  הניהוליים  ההיבטים  על  אמונה  המחלקה 
של   העבודה  תוכניות  קביעת  וחקיקה,  בייעוץ  העבודה  תהליכי  בניית  על  אחראית  המחלקה 

משרדיים2 נוסף על כך, מטפלת המחלקה -ייעוץ וחקיקה ופרויקטים חקיקתיים ממשלתיים ובין
בתחומי  היתר,  בין  העוסקת,  האנושי  ההון  לפיתוח  היחידה  תחת  האנושי  ההון  תחומי  בכלל 

 משאבי האנוש, הפיתוח הארגוני וההדרכה2

המיוחדים   .2 התפקידים  המשפטי   –תחום  ליועץ  סיוע  הוא  זה  בתחום  העיקרי  התפקיד 
 לממשלה בנושאים מורכבים ורגישים הנמצאים על שולחנו2

  –אחריות על יחידות המטה של מחלקת ייעוץ וחקיקה  .3

יחידה זו עוסקת בהכנת הנוסח של הצעות חוק ממשלתיות טרם  –היחידה להבניית החקיקה  ■
פרסומן, התאמת ההצעות לחקיקה הקיימת ועוד2 ראשת היחידה עוסקת במתן ייעוץ והדרכה 
היועצים  ועם  וחקיקה  ייעוץ  מחלקת  משפטני  עם  בתיאום  ועובדת  הממשלה  למשרדי 

 המשפטיים בכנסת בעניין החוקים המוצעים, נוסחם הראוי ומיקומם2

תפקידו הוא בדיקה משפטית של תקנות   –אשכול חקיקת המשנה ביחידה להבניית חקיקה   ■
בקובץ התקנות, בקובץ התקנות מק"ח   –והוראות מנהל של תקנות לפני פרסומן ב'רשומות'  

הפרסומים2  ובילקוט  מקומי(  שלטון  )חיקוקי  חש"ם  התקנות  בקובץ  חובה(,  קנייה,  )מסים, 
נוסף על כך, ראשת אשכול חקיקת משנה עוסקת במתן חוות דעת, ייעוץ והדרכה למשרדי 
הבמה  התקנתו,  )אופן  לפרסום  החומר  בעניין  אחרים  וגופים  ולוועדות  השונים  הממשלה 

 הראויה לפרסומו ועוד(2

תפקידה הוא לפעול לשילוב המשפט העברי במשפטה של מדינת   –היחידה למשפט עברי   ■
התש"ם המשפט,  יסודות  חוק  יישום  לרבות  ודמוקרטית,  יהודית  כמדינה  , 1761–ישראל, 

זו  פעילות  ישראל"2  מורשת  של  והשלום  היושר  הצדק,  החירות,  ל"עקרונות  זיקה  הקובע 
כוללת כתיבת חוות דעת לצורך הליכי חקיקה, הכנת טיעונים בפני בתי המשפט ומתן ייעוץ 
בפני  מופיעים  עברי  למשפט  היחידה  אנשי  כן,  כמו  השלטון2  לרשויות  משפטיות  בסוגיות 

בין ובצוותים  המשפטים  במשרד  בדיונים  ומשתתפים  הכנסת  של  וועדות  שרים  -ועדות 
 משרדיים כדי להביא את עמדת המשפט העברי בסוגיות שעומדות על הפרק2 

  9102עיקרי ההישגים לשנת 
2 לראשונה, פורסם דוח המסכם את הפעילות הענפה של 9116פרסום דוח ייעוץ וחקיקה לשנת   ■

 מחלקת ייעוץ חקיקה על כלל עובדיה ומגוון תחומי עשייתה2

משותפים  ■ כנסים  קיום  זה  ובכלל  הממשלה  במשרדי  המשפטיות  הלשכות  עם  הקשר  העמקת 
 ומפגשים עיתיים בין משפטני ייעוץ וחקיקה ליועצים המשפטים למשרדי הממשלה השונים2
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קיום עבודת מטה בשיתוף היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה לצורך פיתוח תהליכי עבודה,  ■
 הפקת לקחים ועדכון המדריך הפנימי לעבודת ייעוץ וחקיקה2

קידום פרויקטים לפיתוח ההון האנושי ובהם כנסים והכשרות מקצועיות לכלל העובדים, מתווה  ■
 מחודש לקליטה והכשרת מתמחים, פיתוח תפיסות ניהול בייעוץ וחקיקה2

 הובלת הצוות לשיפור המענה לתלונות מצד ישראלים יוצאי אתיופיה כלפי המשטרה2 ■

האקדמיה   ■ עם  הפעולה  שיתופי  וייעוץ   –פיתוח  אקדמיה  לאנשי  משותפים  וכנסים  פורומים 
חוקרים  עם  פעולה  שיתופי  וחקיקה,  ייעוץ  משפטני  של  אקדמאים  מחקרים  פרסום  וחקיקה, 

 שונים לטובת קיום מחקרים בתחומי התוכן של ייעוץ וחקיקה2

 אפיון וליווי הפיתוח של אתר החקיקה הממשלתי2 ■

  9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 91172פרסום דוח ייעוץ וחקיקה לשנת  ■

היועץ  ■ סמכות  את  תסדיר  אשר  יועץ(  )התייצבויות  הדין  סדרי  פקודת  פי  על  הנחייה  קידום 
המשפטי לממשלה להתייצב בהליכים משפטיים שהמדינה אינה צד להם, במקרים שבהם זכות 

 ציבורית או עניין ציבורי מושפעים או כרוכים באותו הליך2 

 אפיון וליווי הפיתוח של השלבים הבאים בפרויקט הדיגיטציה של הליך החקיקה הממשלתי2 ■

גיבוש תורת עבודה ושיפור תהליכי עבודה, קידום תהליכי שיתוף ציבור במחלקות ייעוץ וחקיקה,  ■
 תהליכי שיפור ארגוני וטיוב הטיפול בתחום פניות הציבור2

פיתוח מנהלים, העלאת הגיוון התעסוקתי, שיפור תהליכי קליטת עובדים   –פיתוח ההון האנושי   ■
 חדשים, הטמעת תהליכי שיתוף ציבור במסגרת עבודת ייעוץ וחקיקה2

היועצים  ■ כגון  השונים  שותפיה  עם  וחקיקה  ייעוץ  של  הפעולה  שיתופי  והרחבת  העמקת 
הפרקליטות   האקדמיה,  הממשלה,  למשרדי  כנסים   –המשפטיים  עיתיים,  מפגשים  באמצעות 

 ופיתוח תורת עבודה משותפת2 

 פרסום מידע יזום

 9116דוח ייעוץ וחקיקה לשנת  ■

 9116דוח החקיקה הממשלתי לשנת  ■
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 המחלקה למשפט אזרחי 

 7511179ירושלים מיקוד  97דין -סאלח אכתובת: 
 YeutzHakika@justice.gov.ilדוא"ל:  19-6465141פקס:  19-6466745 טלפון:

משנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט תיאור התפקיד: עו"ד ארז קמיניץ שם מנהל היחידה: 
 אזרחי(

 על אודות היחידה
המחלקה מעניקה ייעוץ משפטי שוטף למשרדי הממשלה וכן יוזמת, מקדמת ומלווה חקיקה בתחומי 
ובכנסת2  בממשלה  המקצועיות  העמדות  את  מייצגים  המחלקה  עובדי  המגוונים2  האזרחי  המשפט 
חלק  לוקחת  וכן  ורשויותיה  נגד המדינה  המתנהלים  משפטיים  בהליכים  מייעצת  כן, המחלקה  כמו 

הבין הסחר  ארגון  )למשל  השונים  העיסוק  בתחומי  המתנהלים  בפורומים  המדינה  לאומי -בייצוג 
בכנסים  נציגי המחלקה מעבירים הרצאות  כן,  כמו  וארגון הקניין העולמי לקניין רוחני של האו"ם(2 

 לאומיים מקצועיים בתחומיה2-ישראליים ובין

ובין היתר,  בכל המסגרות עוסקת המחלקה בשורה של תחומי ליבה שבאחריות משרד המשפטים, 
קניין   השכירות   –דיני  חוק  המיטלטלין,  חוק  במקרקעין,  זכויות  הסדר  פקודת  המקרקעין,  חוק 

נזיקין   דיני  נוספים;  דומים  וחוקים  הירושה  חוק  הכללי,  האפוטרופוס  חוק  פקודת   –והשאילה, 
חוק החוזים )חלק   –הנזיקין, חוק הטבת נזקי גוף, חוק איסור לשון הרע וחוקים נוספים; דיני חוזים  

וחוקים  מיוחדים  חוזים  ביטוח,  חוזה  חוק  האחידים,  החוזים  חוק  )תרופות(,  החוזים  חוק  כללי(, 
רוחני   קניין  דיני  מבצעים,   –נוספים;  זכויות  חוק  העיצובים,  חוק  הפטנטים,  חוק  יוצרים,  זכות  חוק 

חוק חתימה אלקטרונית ושירותי   –פקודת סמני מסחר ועוד; היבטים שונים של דיני ראיות אזרחיים  
תשלום דיגיטליים, חוק ההתיישנות, חוק הנאמנות, חוק עשיית עושר ולא במשפט; חוקים צרכניים 

 כדוגמת חוק תובענות ייצוגיות, ועוד2 

עוד עוסקת המחלקה רבות בלווי אינטנסיבי של דינים המצויים תחת אחריותם של משרדים אחרים, 
והבנייה,  דיני התכנון  דיני צרכנות,  אשר משיקים באופן מהותי לתחומי העיסוק של המחלקה כמו 

בשנת   דתות2  דיני  הפקעות,  דיני  עירונית,  התחדשות  ציבורי,  דיור  דירות,  מכר  קיבלה   9115דיני 
 המחלקה לטיפולה גם את הליווי של דיני תכנון ובנייה ודיני מקרקעין באיו"ש2

במסגרת תפקידיה מלווה המחלקה באופן אינטנסיבי את פעולתם המשפטית השוטפת של משרדי 
משרד  הפנים,  משרד  התקשוב,  רשות  ההון,  שוק  רשות  הדיור,  מטה  זה  ובכלל  השונים  הממשלה 
שמאי  מועצת  מקרקעין,  והסדר  לרישום  הרשות  והבינוי,  השיכון  משרד  התכנון,  מנהל  הדתות, 
להגנת  ישראל, הרשות  בנק  הכללי,  ישראל, משרד האוצר, האפוטרופוס  מקרקעי  מקרקעין, רשות 

 הצרכן, רשות הפטנטים, מנהל סחר חוץ ועוד2   

בהתמודדות  בתמיכה  הצורך  המחלקה  של  יומה  סדר  על  רציף  באופן  ניצב  האחרונות  בשנים 
החקיקה  יוזמות  בליווי  אינטנסיבי  באופן  עוסקת  והמחלקה  הדיור,  משבר  עם  הממשלתית 
הטיפול  את  למנות  ניתן  זה  בעניין  העיסוקים  יתר  עם  בעניין2  הממשלה  והחלטות  הממשלתית 
בשיפור הליכי התכנון, ובכלל זה פעילות הוועדה למתחמים מועדפים לדיור, ייעול הליכי התחדשות 
עירונית ובמסגרת זו חוק מארגני עסקאות, חוק עידוד מיזמים להתחדשות עירונית,  טיפול בהיבטי 
וכן שיפור  במגזרי המיעוטים  דיור  קידום פתרונות  בנושא קבוצות הרכישה,  יד, טיפול  דיור בהישג 
האתגרים  עם  משפטית  בהתמודדות  עוסקת המחלקה  כן,  כמו  והבנייה2  התכנון  דיני  אכיפת  וייעול 
והבנייה  אינטנסיבי  אורבני  בציפוף  הצורך  לבנייה,  ריקה  קרקע  העדר  בשל  לפתחה  שמגיעים 
במגדלים גבוהים2 המחלקה עוסקת רבות גם בהיבטים הכלכליים של שוק הדיור, לרבות בנושא של 

 היטלי השבחה ופיצויים בגין פגיעות מתוכנית או הפקעות2  
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עיסוק מרכזי נוסף אשר על סדר יומה של המחלקה זה כמה שנים הוא שיפור התחרות והורדת יוקר 
המחלקה  יזמה  זו  במסגרת  בעניין2  הממשלה  למדיניות  בהתאם  שונים  פיננסיים  בתחומים  המחיה 
חוק  את  זו  במסגרת  המחלקה  קידמה  עוד  הוגן2  אשראי  חוק  ואת  אשראי  נתוני  חוק  את  וקידמה 
שירותי תשלום, אשר מסדיר את תחום אמצעי התשלום המתקדמים, במטרה להרחיב את השימוש 
באמצעי תשלומים אלקטרוניים, תוך הפיכתם ליעילים ובטוחים לשימוש, וכן לחזק את ההגנה על 
המחלקה  של  יומה  סדר  על  אשר  נוסף  מרכזי  פרויקט  תשלום2  בשירותי  השימוש  בעת  הצרכנים 
חדש  בהסדר  כיום  הקיים  המשכון  חוק  את  להחליף  נועדה  אשר  חוק המשכון,  הוא הצעת  בתחום 
ביחס לשעבודים2 בין היתר, הצעת החוק נועדה ליצור רפורמה בדיני שעבודים ולהגביר את הגישה 

 לאשראי2

-פרויקט מרכזי אחר המצוי על סדר יומה של המחלקה הוא התאמת דיני הקניין הרוחני למגמות בין
כן, פועלת המחלקה למתן הגנה מתאימה  לאומיות, לשוק הישראלי ולהתפתחות הטכנולוגית2 כמו 
יצירות חדשות, תוך איזון ההגנה עם אינטרסים  ולעידוד  ליוצרים, בעלי מותגים, מעצבים ומבצעים 

התשע"ז העיצובים,  חוק  היתר,  בין  חוקק,  זו  במסגרת  חברתיים2  ועקרונות  שלישיים  צדדים  –של 
מספר  9115 )תיקון  יוצרים  זכות  חוק  ותוקן  הפרות 7,  על  האכיפה  אמצעי  להגברת  בנוגע   )

שבעליהן  ליצירות  חדשים  שווקים  ופיתוח  ביצירות  השימוש  עידוד  לצד  באינטרנט  המתבצעות 
בין בפורומים  הישראליות  בהסברת העמדות  המחלקה  פועלת  עוד  ידועים2  לא  לאומיים -ומחבריהן 

למשרדי  מסייעת  כן, המחלקה  כמו  בתחום2  חופשי  להסכמי סחר  בנוגע  ומתן  במשא  ונוטלת חלק 
הממשלה השונים בניסוח חוזי רכש ורישיונות בתחומי הקניין הרוחני וכן מקיימת סדנאות למשרדי 

 הממשלה בנוגע לשימוש בתכנים ברשת האינטרנט בידי משרדי הממשלה2

ייצוגיות,  תובענות  חוק  של  הכנתו  על  מופקדת  שהייתה  המחלקה,  והחקיקה,  הייעוץ  תפקידי  לצד 
 מרכזת את הטיפול המשפטי בתובענות הייצוגיות שבהן מעורב היועץ המשפטי לממשלה2 

 מבנה היחידה
האשכול האזרחי, שעוסק בתחומי הליבה של המשפט האזרחי,   –המחלקה מונה שלושה אשכולות  

 אשכול נדל"ן ואשכול קניין רוחני, ובראשה עומד המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט אזרחי(2 

 9102עיקרי ההישגים לשנת 
היועץ  ■ עמדת  בבסיס  עמד  הדוח  נזיקיות2  בתביעות  ההיוון  ריבית  חישוב  בעניין  סופי  דוח  גיבוש 

עיקר המלצות  את  בערעור אימץ  הדין שניתן  בנושא2 פסק  בערעור שעסק  המשפטי לממשלה 
 הדוח2  

הצוות  ■ עבודת  לאור  העירונית,  ההתחדשות  בתחום  משפטיות  לסוגיות  בנוגע  המלצות  גיבוש 
פינוי  במיזמי  סרבן  דייר  בסוגיית  טיפול  ובהן:  רחב  ציבורי  שימוע  לאחר  זה  בעניין  שהתקיימה 
בינוי, קידום ודאות בתחום ההתחדשות העירונית, יצירת הסדרים המגינים על אוכלוסיות חלשות 

 וטיפול בחסמים משפטיים נוספים בתחום2 

לאומי של עיצובים2 ההצטרפות צפויה -השלמת הצטרפות מדינת ישראל לאמנת האג לרישום בין ■
עלויות  ידי הקטנת  על  לישראל  מחוץ  עיצוביהם  על  הגנה  בקבלת  ישראלים  מעצבים  על  להקל 

 והפחתת הנטל הרגולטורי ברישום העיצוב2

נועדה  ■ ההנחיה  היתר,  בין  דיגיטליים2  הסדרים  בעניין  לממשלה  המשפטי  היועץ  הנחיית  פרסום 
 לסייע לממשלה לספק שירותים דיגיטליים לציבור ולצמצם ביורוקרטיה ממשלתית2

גיבוש דוח להערות הציבור בנוגע לקידום וסיוע בהסרת חסמים במקרקעין ובתכנון ובנייה בחברה  ■
 הערבית והדרוזית2
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 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 המשך עבודה על קידום וסיוע בהסרת חסמים במקרקעין ובתכנון ובנייה בחברה הערבית2  ■
המשך הפעילות להסרת החסמים לקידום דיגיטציה בממשלה ולצמצום הביורוקרטיה, ובין השאר  ■

 הטמעת הנחיית יועץ בנושא הסדרים דיגיטליים2 
קידום תיקון חקיקה לשם הגברת תחרותיות המשק הישראלי בתחום התרופות בתקופת הארכת  ■

 תוקף הפטנט2
 המשך טיפול בהסרת חסמים והגברת הוודאות בתחום ההתחדשות העירונית2 ■
 הכנת מסמך עקרונות של היועץ המשפטי לממשלה לבחינת הסדרי פשרה בתובענות הייצוגיות2 ■

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים
תיקי תובענות ייצוגיות, ומתוכם הוגשו לבתי המשפט עמדות   916-ב  9117המחלקה טיפלה בשנת  

 תיקים2 64-שגובשו במחלקה ב

 ועדות קבועות או זמניות הפועלות במסגרת היחידה
 ועדה למעקב אחר יישום ייעול האכיפה בדיני תכנון ובנייה2 ■
 פורום ממשלתי בענייני תכנון ובנייה2  ■
 פורום ממשלתי בענין תכנון ובנייה ומקרקעין באיו"ש2 ■
 הקרן למימון תובענות ייצוגיות2 ■
 צוות "מתוכנית  לרישום"2 –ועדה להסרת חסמים ברישום מקרקעין  ■
 משרדית בעניין התחדשות עירונית2-ועדה בין ■
 משרדית לבחינת תיקונים בחוק תובענות ייצוגיות2-ועדה בין ■

 פרסום מידע יזום
 פרסום דוח ביניים בעניין חישוב ריבית ההיוון בתביעות נזיקיות2

בעניין כללים מנחים לגיבוש הסדרים  129711פרסום הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 
 דיגיטליים2

 סיכום ביניים של עבודת הצוות להסרת חסמים בדיור בחברה הערבית והדרוזית2 

 נתוני חופש מידע 
 נדחתה2 1-נענו באופן מלא ו 4בקשות חופש מידע2 מתוכן  5הוגשו ליחידה  9117בשנת 

 יום2  46זמן הטיפול הממוצע בבקשה הוא 
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 חוקתי -המחלקה למשפט ציבורי 

 7147111מיקוד  47197, ירושלים ת"ד 97דין -רח' סאלח אכתובת: 
 YeutzHakika@justice.gov.ilדוא"ל:  19-69556114פקס:  154-4797111טלפון: 

 -משנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבוריתיאור התפקיד: עו"ד רז נזרי שם מנהל היחידה: 
 חוקתי(

 על אודות היחידה
וסיוע  הממשלה  למשרדי  משפטי  ייעוץ  מתן  חקיקה,  הליכי  של  וליווי  קידום  על  אמונה  המחלקה 
לפרקליטות המדינה בגיבוש עמדת המדינה במענה להליכים משפטיים בערכאות המשפט בתחומים 

 2מגוונים

 מבנה היחידה
 המחלקה נחלקת לארבעה אשכולות:

בכלל זה   –אחראי למשפט החוקתי על כל זרועותיו: זכויות האדם    –אשכול המשפט החוקתי   12
וחופש  קניין  העיסוק,  חופש  הדת,  חופש  שוויון,  הפרטיות,  הגנת  הביטוי,  חופש  האדם,  כבוד 

המשטר   ומבנה  השלטון  מוסדות  מפלגות,   –המידע2  דיני  בחירות,  דיני  הכנסת,  דיני  זה  בכלל 
ונשיא המדינה; תורת החקיקה   על   –ביקורת המדינה, הממשלה  ביקורת שיפוטית  חוקי היסוד, 

 חוקים, מדרג הנורמות והליכי החקיקה2 

עובדים   –אשכול חברתי   22 דיני עבודה,   וייעוץ למשרדי הממשלה בתחומים של  עוסק בחקיקה 
צה''ל,  נכי  שואה,  )ניצולי  מיוחדות  לאוכלוסיות  תגמולים  הסדרי  סוציאלי,  ביטחון  פנסיה,  זרים, 
מוגבלות,  עם  אנשים  זכויות של  בעבודה,  הזדמנויות  שוויון  בריאות, ספורט,  ועוד(,  איבה  נפגעי 
מטעם  בערכאות  ההתדיינות  את  מלווה  החברתי  האשכול  ועוד2  מתקנת  הולם/העדפה  ייצוג 

 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ונציבות שוויון הזדמנויות בעבודה2

ורווחה   32 משפחה  ילדים,  המשפחה   –אשכול  בדיני  הקשורים  העניינים  מכלול  על  מופקד 
והמעמד האישי, נישואין וגירושין; ידועים בציבור, יחסי ממון, בתי הדין הדתיים; כשרות משפטית; 

 סיוע משפטי; הורים וילדיהם, לרבות ענייני אימוץ, פונדקאות, תחום זכויות הילד, רווחה ועוד2

חקיקה   42 והשוואת  משפט  בתי  חינוך,  שוטף   –אשכול  ובייעוץ  בחקיקה  עוסק  זה  אשכול 
גבוהה   השכלה  חינוך;  אלו:  בנושאים  הממשלה  והוועדה   –למשרדי  גבוהה  להשכלה  המועצה 

סדרי דין, אגרות, בוררויות וגישורים; דיני משמעת, לרבות  –לתכנון ולתקצוב במל"ג; בתי המשפט 
הדין  בין  המתאימים  במקרים  חקיקה  התאמת  המדינה;  שירות  בנציבות  המשמעת  אגף  ליווי 

 בישראל לדין באיו"ש; חוקרים פרטיים; ביקורת פנים; המשרד לשיתוף פעולה אזורי2 

  9102עיקרי ההישגים לשנת 
, כולל עדכון הנחיית 94-וה  99-, ה91-לכנסת ה  –ליווי משפטי של שלוש מערכות בחירות רצופות   ■

ממשלת  בתקופת  ופעולות  תעמולה  דיני  בנושא  הממשלה  למשרדי  ייעוץ  מתן  בנושא,  היועץ 
מעבר וכן ליווי גיבוש עמדות היועץ בהליכים משפטיים בפני יו"ר ועדת הבחירות ובית המשפט 

 העליון בהקשרי בחירות2 
 קידום חקיקה בנושא התקנת מצלמות בבתי החולים הגריאטריים2  ■
 גיבוש הסדר חקיקתי לקראת פקיעת הוראת השעה בחוק להסדר התדיינויות2 ■
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 גיבוש טיוטת תקנות בנושא השוואת אגרות בבתי דין דתיים ובית משפט לענייני משפחה2 ■
 סדר הדין האזרחי )בעבודה(2 –התאמה והטמעה של הרפורמה בסד"א  ■
 מיפוי פערי חקיקה קיימים בין ישראל ליו"ש בחקיקה שבאחריות משרד המשפטים2 ■
 סיוע למשרדי הממשלה הרלוונטיים במיפוי פערי חקיקה בהתאם לצורך2 ■
 קידום וטיפול בעשרות דברי חקיקה באזור יהודה ושומרון2 ■
 עדכון נרחב של הנחיית היועץ לעניין ייצוג הולם למגזרים מסוימים2 ■
גיבוש נוהל לעניין מעורבות נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם  ■

 מוגבלות בהליכים בערכאות השיפוטיות2
 קידום תיקון לתקנון מגן דוד אדום להגברת הייצוג ההולם לנשים במוסדות האגודה2 ■
 גיבוש עמדות יועץ בנושא שימוש במצלמות במרחב הציבורי במקום העבודה2 ■

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
התאמה, תיקונים  והטמעה של   המשך עבודה על:  ייעול הליכים והפחתת עומס בבתי משפט ■

התאמת תקנות סדרי הדין בעקבות השינויים בתקנות סדרי הדין האזרחי בבתי ;  הרפורמה בסד"א
הדין לעבודה ובתי המשפט לענייני משפחה; הסדרת רשימת מומחים מטעם בית המשפט וקידום 

נזיקין; השלמת חקיקה   בהליכי  בית המשפט(  )מינוי מומחה מטעם  בתי המשפט   –הצעת חוק 
בעקבות  רכוש  בתביעות  חובה  בוררות  )אגרות(;  המשפט  בתי  לתקנות  תיקונים  טרדן;  תובע 

 תאונות דרכים2

תיקונים לחוק האימוץ )בעקבות ועדת :  קידום הסדרים משפטיים בתחום המשפחה בישראל ■
כלכלית ;  גרוס(; תיקונים שונים בחקיקה בתחום הכשרות המשפטית גיבוש תזכיר חוק אחריות 

טיוטת  מחו"ל;  מזונות  ולגביית  ילדים  על  להגנה  האג  לאמנות  הצטרפות  לילדיהם;  הורים  של 
 תקנות סדרי דין להתמודדות עם תיקי ניכור הורי2

ממשלתיים   ■ רוחב  תהליכי  ושיפור  לייעול  משפטית  מעטפת  נושאים   –מתן  קידום 
קידום הנחיית יועץ בנושא חקירה : שבאחריות המחלקה ומתן מענה משפטי למחלקות אחרות

הפלילית(;    מנהלית המחלקה  ביומטריות)ליווי  מצלמות  חוק  )ליווי   תזכיר  ישראל  למשטרת 
הפלילית( לכנסת  ;המחלקה  לבחירות  בקשר  לקחים  המחלקה   ;הפקת  )ליווי  הסייבר  חוק 

ליו"ש   ;המנהלית( ישראל  בין  קיימים  חקיקה  פערי  להשוואת   עבודה  לתוכנית  הצעה  הכנת 
פערי  במיפוי  הרלוונטיים  הממשלה  למשרדי  סיוע   המשפטים,  משרד  שבאחריות  בחקיקה 
חקיקה בהתאם לצורך; קידום תבנית חקיקה  של דין משמעתי למקצועות המוסדרים; תיקון חוק 

 המפלגות2

מיוחדות:   ■ אוכלוסיות  של  זכויות  ובפרט  אדם  זכויות  הגנת קידום  בחוק  שונים  תיקונים 
המידע   חופש  חוק  הצעת  חקיקה/נהלים   –הפרטיות;  גיבוש  מידע;  של  יזום  פרסום  חובת 

ומוסדות  דיור  במסגרות  מוגבלות  עם  אנשים  זכויות  על  ההגנה  את  ולשפר  להגביר  שמטרתם 
לסעיף   תיקון  בחינת  הבריאות;  ומשרד  הרווחה  משרד  שבפיקוח  הביטוח   414סגורים  לחוק 

משרדית לבחינת הצעדים הנדרשים להגברת -הלאומי בנושא של מקבלי גמלה; הובלת עבודה בין
הפליה  איסור  חוק  הצעת  הפגנות;  להסדרת  חוק  הצעת  בנייה;  באתרי  עבודה  בתאונות  המאבק 

 הרחבה על עוסקים במכירת  במקרקעין2 –במצרכים ושירותים 

 העמקת שיתוף פעולה בין ייעוץ וחקיקה לגורמי חוץ )מפגשים אסטרטגיים(.
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 ועדות קבועות או זמניות הפועלות במסגרת היחידה
■ ( לאומית"  תעודות  "מערכת  להקמת  ממשלתית  היגוי  בוועדת   National Qualificationsחברות 

Framework2) 

 חברות קבועה במועצה לחינוך לגיל הרך2 ■

ונציב שירות המדינה שתכליתו   –צוות משפחה חדשה   ■ הוקם צוות בראשות הממונה על השכר 
להתאים זכויות הוריות בעבודה הניתנות לעובדי המדינה בתקש"יר למבנה המשתנה של חלוקת 

 האחריות על משמורת ילדים2 

שיתוף פעולה בין מחלקת ייעוץ   –צוות התאמת סדרי הדין בבית הדין לעבודה לרפורמה בסד"א   ■
 וחקיקה, הנהלת בתי המשפט, משרד העבודה ושופטים מבית הדין לעבודה2

תיקון   ■ בעקבות  הרפורמה  על  המעקב  האפוטרופסות    16צוות  הצעה   –לחוק  גיבוש  הליך  ליווי 
 בחוק הביטוח הלאומי2 414לתיקון סעיף 

 משרדי לתחום האפוטרופסות וחלופות2  -צוות יישום של דוח הצוות הבין ■
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 מנהלי -המחלקה למשפט ציבורי 

 7147111מיקוד  47197, ירושלים ת"ד 97דין -רח' סאלח אכתובת: 
 YeutzHakika@justice.gov.ilדוא"ל:  19-6465161פקס:  154-4797779טלפון: 

-משנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבוריתיאור התפקיד: עו"ד דינה זילבר שם מנהל היחידה: 
 מנהלי(

 על אודות היחידה
ִמנהלי אמונה על תחום המשפט הציבורי והִמנהלי והיא מנחה מקצועית -המחלקה למשפט ציבורי

בתחום זה; בנושאים אשר תחת אחריותה מעניקה המחלקה ייעוץ משפטי לממשלה ולרשויות 
 ציבוריות נוספות וכן מלווה הליכי חקיקה בממשלה ובכנסת2

 מבנה היחידה
 המחלקה מחולקת לארבעה אשכולות: א2

עוסק בתחומים הבאים: עקרונות וסוגיות יסוד במשפט הִמנהלי;   –אשכול משפט מנהלי   12
דיני אוכלוסין והגירה )לרבות אזרחות, תושבות, שבות, כניסה לישראל, פליטים, הסתננות 

 ושהייה שלא כדין(; חקלאות; צער בעלי חיים; ניסויים בבעלי חיים; רישוי עסקים2

שיפוטית   22 וביקורת  המידות  טוהר  המידות   –אשכול  טוהר  הבאים:  בתחומים  עוסק 
הגבלות  עניינים;  ניגוד  הממשלתיות;  ובחברות  המדינה  בשירות  מינויים  המדינה;  בשירות 
לאחר פרישה; נסיעות לחו"ל במימון זר; קבלת מתנות על ידי עובדי מדינה ונושאי משרה; 

 תרומות למשרדי ממשלה; נציבות שירות המדינה וביקורת שיפוטית על החלטות ִמנהליות2

הביטחוני 32 הקשורים     –  האשכול  בנושאים  כך  ובתוך  הלאומי  הביטחון  במשפט  עוסק 
לעבודת צה"ל; שב"כ; מוסד; מל"ל; משרד הביטחון; השוויון בנטל; השירות האזרחי; שירות 

 המילואים ועוד2 

הממשלה 42 עבודת  בהתקשרויות   –  אשכול  מקומי;  בשלטון  הממשלה;  בעבודת  עוסק 
מתן  הממשלה;  ראש  משרד  של  משפטי  ליווי  ממשלתי(;  ורכש  מכרזים  )דיני  הממשלה 
חסויות על ידי עובדי ציבור; חסות ממשלתית ופרסומת מסחרית במשרדי הממשלה; מערך 

 הייעוץ המשפטי למשרדי הממשלה ומוסד היועץ המשפטי לממשלה2

 נוסף על כך, מטפלת המחלקה בנושאים נוספים, בתחומי התוכן הבאים:  ב2

 ליווי משפטי של תחום הסייבר2 –תחום הסייבר  12

אסדרה וליווי משפטי של מתן התמיכות הכספיות על   –  תחום התמיכות, תרבות ומורשת 22
עיזבונות לטובת  ייעודם של  עבודת הועדה הציבורית לקביעת  ידי כלל משרדי הממשלה; 
נושא  ליווי  וכן  ומורשת;  ירושלים  משרד  ליווי  והספורט;  התרבות  משרד  ליווי  המדינה; 

 ההגנה על נכסי תרבות לאומיים, לשימור ולעיצוב הזיכרון הלאומי2 

נוספים   32 אחריות  ציבורי  –תחומי  למשפט  התחומים -המחלקה  על  גם  אמונה  ִמנהלי 
ליווי  טרנסג'נדרים;  זכויות  הציבורי;  במרחב  נשים  הדרת  מניעת  וקליטה,  עלייה  הבאים: 

 משפטי של המשרד לפיתוח הנגב והגליל; ליווי משרד התפוצות2  
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  9102עיקרי ההישגים לשנת 
בחירות   ■ תקופת  בהיבטי  קצרים  זמנים  ובלוחות  מורכבות  לפניות  מענה  עבודת –מתן  בנושאי 

 הממשלה, טוהר מידות ומינויים בתקופת בחירות;

 יישום דוח הצוות לחשיבה מחודשת בהיבטי ניגוד עניינים; ■

 מבחני תמיכה; 45-הושלם פרויקט תיקון מבחני תמיכה לקויים במנהל התרבות, במסגרתו תוקנו כ ■

דעת  ■ חוות  היתר,  בין  הציבורי2  במרחב  נשים  הדרת  מניעת  בתחום  משפטיות  דעת  חוות  גיבוש 
"משפיעים   העתודה  תוכנית  באמצעות  המדינה  בשירות  החרדי  הציבור  חרדים   -בנושאי שילוב 

בנושאי  מונעת;  נהיגה  בקורסי  מגדרית  הפרדה  בנושא  המקומי";  ולשלטון  המדינה  לשירות 
 אירועים וטקסים במרחב הציבורי, שלטי צניעות ועוד;

, המסדיר את עבודת הוועדה לבחינת 15/9117ייזום וליווי הליך תיקון חוזר חטיבת הרפואה מס'   ■
ניתוח, בהתאם לחוות דעת משפטית שגובשה במחלקה2 תכליתו  מתן אישור על שינוי מין ללא 
טרנסג'נדרים  של  זכותם  על  וישמור  שיגן  באופן  בוועדה  ההליך  על  להקל  הייתה  התיקון  של 

 לאוטונומיה, פרטיות וכבוד2 

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 תכלול עבודת הממשלה בנושא הרחקת משפחות שוהים שלא כדין; ■

 –ליווי משפטי לתהליך כינון הממשלה החדשה, לרבות בתחומי עבודת הממשלה וטוהר המידות   ■
 מינויים וניגודי עניינים; 

 ליווי תזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי; ■

 ליווי תזכיר חוק "הגנה על אוצרות המדינה"; ■

 ליווי התיקונים הצפויים לחוק שירות ביטחון בנושא גיוס תלמיד ישיבות; ■

הבין ■ הצוות  של  עבודתו  של -השלמת  להפיכתן  לפעול  זו,  במסגרת  תעבורה2  לעבירות  משרדי 
דין  בית  בפני  המנהלי  המשפט  פי  על  שיתבררו  מנהליות,  להפרות  מסוימות  תעבורה  עבירות 

 מנהלי ייעודי שיוקם לשם כך, ולא בפרוצדורה ודיני הראיות הפליליים, כפי שנעשה היום2

 סיכום עבודת הצוות לטיוב השמירה על סודות ביטחוניים )"צוות סופרי צללים"(2 ■

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים
הליכי התייעצות לתיקון או התקנת מבחני תמיכה, בהתאם לסעיף   191-בתחום התמיכות, התנהלו כ

חוות דעת בנושא החרגה מדרישת ניסיון לשם  14, וניתנו 1767–א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה4
 קבלת תמיכה2 

 ועדות קבועות או זמניות הפועלות במסגרת היחידה
 הוועדה לניגוד עניינים בשלטון המקומי; ■

 משרדית; -ועדת החסויות הבין ■

 משרדי לעבירות תעבורה;-צוות בין ■

 פלילי בשלטון המקומי;-צוות מתאם מנהלי ■

 צוות מתאם לבחינת התנאים לפתיחה בהליך חיוב אישי; ■
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 משרדי לממשקי פילנתרופיה וממשל;-הצוות הבין ■

 משרדי לבחינת מימון גוף יחיד2 -הצוות הבין ■

 החלטות ממשלה המטילות משימות על היחידה 
מס'   הממשלה  המילואים    142429115מתאריך    9615החלטת  בשירות  למשרתים  הטבות   –בענין 

 17542–תיקון חוק הארכת מועדים, התשל"ה

 נתוני חופש מידע 
ליחידה    9117בשנת   12 מידע,    5הוגשו  חופש  מלא,    9בקשות  או  חלקי  באופן  ו  9נענו   9-נדחו 

 הופסקו מטעמי הפונה2

 יום2  59זמן הטיפול הממוצע בבקשה הינו  22
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 המחלקה למשפט כלכלי

  7511179 מיקוד, ירושלים 97דין -רח' סאלח אכתובת: 
 19-6956114פקס:  154-4797417טלפון: 

 משנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט כלכלי(תיאור התפקיד: עו"ד מאיר לוין שם מנהל היחידה: 

 על אודות היחידה
בהיבטים  וכן  פירעון,  וחדלות  מיסים  רגולציה,  דיני  מסחרי,  משפט  בנושאי  מתמחה  המחלקה 

 הכלכליים של המשפט המנהלי והמשפט החוקתי2 תפקידיה כוללים, בין היתר:
הנוגעת לתהליכים הכלכליים המרכזיים במשק,  ■ גיבוש המדיניות הממשלתית  ליווי משפטי של 

שווקים  פתיחת  הפרטה,  והליכי  מבניות  רפורמות  ההסדרים,  וחוק  התקציב  חוק  זה:  ובכלל 
 לתחרות, הסדרת הפעילות של גופים כלכליים והפיקוח עליהם2

ואחריות  ■ כלכליים ופיסקליים אשר בתחומי המומחיות  בנושאים  וליווי של חקיקה  ייזום, טיפול 
ואגודות   –משרד המשפטים, כגון: דיני תאגידים   חברות, שותפויות, עמותות, אגודות שיתופיות 

דיני חדלות פירעון   לפועל   –עותומניות;  וכן הוצאה  ושיקום חברות;  רגל, פירוק חברות  פשיטת 
 וראיית חשבון2

והגופים  ■ המשרדים  עבור  הדין  של  המוסמך  כפרשן  בתפקידו  לממשלה  המשפטי  ליועץ  סיוע 
 הממשלתיים, באמצעות כתיבת חוות דעת ומתן הנחיות למשרדי הממשלה הכלכליים2

 ייעוץ למשרדי הממשלה הכלכליים במהלך עבודת החקיקה2 ■
 העבודה במחלקה כוללת הופעה בישיבות ממשלה, בוועדות השרים ובוועדות הכנסת2 

 מבנה היחידה
תחת המשנה ליועמ"ש )משפט כלכלי(, פועלת המחלקה בשלושה אשכולות: אשכול תאגידים ושוק 
ההון, אשכול כלכלי, ואשכול רגולציה2 בכל אשכול מספר רפרנטים אשר כל אחד אמון על תחום 

 מסוים, על ליווי משרד ממשלתי או על גורמים ציבוריים אחרים2  

  9102עיקרי ההישגים לשנת 
 התקנת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי לצורך יישום חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי2  ■
השלמת הליך שימוע ציבורי בדבר הצורך בהתאמות בחוק החברות של כללי הממשל התאגידי  ■

 בנוגע לחברות ללא גרעין שליטה2 
 השלמת כתיבתו של מסמך עזר לחקיקת רגולציה )יפורסם בקרוב(2  ■
 ליווי גיבוש תזכיר חוק ממשלתי בעניין סביבת ניסוי רגולטורי לחברות טכנולוגיה פיננסית2  ■
הפטורים  ■ )מיטלטלין  מיטלטלין  עיקול  תקנות  טיוטת  על  הציבור  הערות  קבלת  הליך  השלמת 

 מעיקול(2 
 )הנומרטור( 1767–א לחוק יסודות התקציב, התשמ"א41הפצת נוהל בדבר יישום סעיף  ■
סיורים  ■ ציבוריים,  גורמים  מגוון  חיזוק הממשקים עם השטח באמצעות קיומם של מפגשים עם 

 וביקורים ביחידות שונות2  
 הקמת פורום רגולציה של משרדי הממשלה העוסקים בנושא2 ■
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 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 :הסרת חסמים וחדשנות ברגולציה לטובת פיתוח המשק והכלכלה

 קידום מתווה לקביעת הוראות מסגרת לטיוב הרגולציה השלטונית2 ■
 2גיבוש תזכיר חוק האיגוח ■
 גיבוש מסמך עזר למשרדי הממשלה בנושא כלים חדשניים ברגולציה2 ■

 :הגברת האמון, השקיפות והאחריות בסביבה התאגידית
גרעין  ■ בהן  שאין  חברות  של  התאגידי  הממשל  כללי  בדבר  החברות  חוק  לתיקון  תזכיר  גיבוש 

 2שליטה
 גיבוש תזכיר חוק בנושא סביבת ניסוי רגולטורית לחברות טכנולוגיה פיננסית )פינטק(2 ■
 2פרסום טיוטת תקנות דיווח בנושא אגודות עות'מניות ■
 גיבוש המלצות להגברת שקיפות על תאגידים ציבוריים2 ■
ה ■ במדד  ישראל  של  דירוגה  העלאת  לצורך  ובתקנות  החברות  בחוק  תיקונים   Doing-קידום 

Business2 
 ליווי חוק התקציב וההסדרים ■

 :קידום הפעילות הכלכלית במשק תוך איזון ושילוב עם מטרות חברתיות
 2פרסום דוח ביניים של הצוות לבחינת מנגנוני הריבית בחוק פסיקת ריבית והצמדה ■
 בחינת מתווי חקיקה לפיתוח שוק הון חברתי2  –שוק הון ועסקים חברתיים  ■
 פרסום תזכיר חוק בנושא עיקול מיטלטלין2  ■
לאחר השלמת התקנת התקנות ההכרחיות ליישום החוק,   –תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי   ■

 קידום התקנתן של תקנות נדרשות נוספות2 
 : גיבוש התשתית המשפטית לתמיכה בטכנולוגיות חדשניות ובמענה הרגולטורי לקליטתן

 היערכות משפטית להסדרי הבינה המלאכותית2  ■
 ליווי גיבוש תזכיר חוק ממשלתי בנושא המכונית האוטונומית2  ■
 ליווי גיבוש תזכיר חוק בנושא המטרו2  ■
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 לאומי -המחלקה למשפט בין

 65119, ת"א מיקוד 197רח' מנחם בגין כתובת: 
 international@justice.gov.ilדוא"ל:  19-6465577פקס:  154-4796691טלפון: 

משנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט תיאור התפקיד: ד"ר רועי שיינדורף שם מנהל היחידה: 
 לאומי(-בין

 על אודות היחידה
לאומי ובתוך -המחלקה אחראית למתן ייעוץ משפטי לממשלת ישראל בכל ההיבטים של משפט בין

לאומי כלכלי2 המחלקה אמונה על -לאומי פומבי, זכויות אדם, דיני מלחמה ומשפט בין-כך משפט בין
הטיפול בהליכים משפטיים הנוגעים למדינת ישראל והאינטרסים שלה, המתקיימים במדינות זרות 

לאומיים2 נוסף על כך, המחלקה גם מייצגת את המדינה בהליכי משא ומתן בנושא -ובטריבונלים בין
 לאומיים שונים2 -לאומיים ובפורומים משפטיים בין-אמנות והסכמים בין

הבין מחויבויותיה  ועיגון  ליישום  פועלת  המחלקה  כן,  הישראלי -כמו  בדין  המדינה  של  לאומיות 
 לאומי בתוך מערכת המשפט הישראלית2-ומייעצת בעניין יישום ופרשנות המשפט הבין

 מבנה היחידה
בנות   9-סטודנטים ו  4עובדות מנהליות,    4מתמחים,    11עורכי דין,    47עובדים, מתוכם    77במחלקה  

 שירות2

בין משפט  אשכול  מקצועיים:  אשכולות  שבעה  בין-במחלקה  משפט  אשכול  פומבי,  לאומי -לאומי 
-כלכלי, אשכול זכויות אדם, אשכול דיני מלחמה, אשכול הליכים במדינות זרות, אשכול הליכים בין

 לאומיים ואשכול מדיניות ואסטרטגיה2

 נוסף על כך, תחת המחלקה פועלות גם שתי יחידות משנה:

אשר אחראית לקשר ותיאום בין מדינת ישראל, רשויותיה   –יחידת הממונה על העזרה המשפטית  
 ואזרחיה לבין הרשות הפלסטינית ותושביה בתחום המשפטי2

אמנות   לתרגום  הבין  –המחלקה  וההסכמים  האמנות  כל  תרגום  על  שישראל -אחראית  לאומיים 
 אשררה והכנתן לפרסום ברשומות2

 9102עיקרי ההישגים לשנת 
לאומי על -גיבוש מסמך היועץ המשפטי לממשלה בנושא היעדר סמכות בית הדין הפלילי הבין ■

 המצב המכונה "המצב בפלסטין"2
אימוץ עמדת המדינה בשורה של פסקי דין שניתנו על ידי בית המשפט העליון הנוגעים למשפט  ■

לאומי, ובהם עמדתה בעניין חוקיות ההחלטה למנוע ביקורי משפחות מאסירים ביטחוניים -הבין
עזתיים המשויכים לארגון חמאס ועניין סמכותה של המדינה להחזיק בגופות מחבלים מטעמים 

 הקשורים בהשבת שבויים ונעדרים2
 קיום מפגש דיאלוג עם משרד המשפטים האמריקאי במגוון נושאים שבהם עוסקת המחלקה2 ■
קיום כמה הופעות של משלחות ישראליות בפני ועדות ומנגנונים של האו"ם האמונים על זכויות  ■

אוניברסלית  לביקורת  והמנגנון  ותרבותיות  חברתיות  כלכליות,  לזכויות  הוועדה  ובהם  אדם, 
 תקופתית2

בין ■ לאמנה  סופי  נוסח  בעניינים -אימוץ  זרים  דין  פסקי  של  ואכיפה  להכרה  חדשה  לאומית 
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 לאומיים2-אזרחיים ומסחריים, שנועדה לחסוך בזמן ועלויות של הליכים משפטיים בין
בין ■ ולמנגנונים  זרות  לערכאות  זר,  לדין  המדינה  הכפפת  בעניין  חדשה  יועץ  הנחיית  -פרסום 

 לאומיים בעלי אופי מסחרי2-לאומיים ליישוב סכסוכים בחוזים בין
היחידה  ■ שירותי  והנגשת  המשפטית  העזרה  על  הממונה  ליחידת  מסמכים  הגשת  הליכי  ייעול 

 לציבור הרחב2

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 לאומי2-התמודדות עם האתגר בזירת בית הדין הפלילי הבין ■
האו"ם   ■ של  ופוליטיות  אזרחיות  לזכויות  האמנה  ועדת  בפני  הדוח   (ICCPR(הופעה  להצגת 

 הישראלי התקופתי2
 גיבוש מסמכים תשתיתיים להסדרת נושאים בעבודת המחלקה2 ■
 קידום החתימה על אמנת האג לאכיפה והכרה בפסקי דין זרים וקידום יישומה2 ■
-התנעת עבודה על תיקוני החקיקה הנדרשים לשם אימוץ כלים מתקדמים בתחום המשפט הבין ■

 לאומי הפרטי2
 השתתפות בעבודה על רפורמות ושינויים במנגנוני יישוב סכסוכים בתחום דיני ההשקעות2 ■
 הסדרת העבודה מול שותפים ולקוחות מרכזיים בתוך הממשלה2 ■
 המשך קיום מפגשים עם שותפים ובני שיח במגזר הפרטי, בחברה האזרחית ובמדינות זרות2 ■

 פרסום יזום
 –אתר האינטרנט של המחלקה 

http://www.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika/InternationalLaw/Pages/default.aspx 
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 המחלקה למשפט פלילי 

 7511179, ירושלים מיקוד 97דין -סאלח אכתובת: 
  Mishnelayoetzplili@justice.gov.ilדוא"ל:  19-6465161פקס:  19-6466766טלפון: 

משנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט תיאור התפקיד: עו"ד עמית מררי שם מנהלת היחידה: 
 פלילי(

 על אודות היחידה
ומקדמת  יוזמת  המחלקה  כך,  בתוך  הפלילי2  בתחום  משפטית  מדיניות  לגיבוש  אחראית  המחלקה 
הצעות חוק בתחומי המשפט הפלילי, בוחנת הצעות חוק של הממשלה בתחומים אלה כדי לוודא את 
למשרדי  שוטף  משפטי  ייעוץ  ונותנת  היסוד  וחוקי  הפלילי  הדין  של  כלליים  לעקרונות  התאמתן 

 הממשלה וליחידות הסמך בתחום זה2 

נוסף על כך, המחלקה אחראית לסיוע ליועץ המשפטי לממשלה בטיפול בתיקים ובנושאים פליליים 
 המצויים בסמכותו כראש התביעה הכללית

 מבנה היחידה 
 ביחידה ארבעה אשכולות המטפלים בתחומים שונים של המשפט הפלילי:

, בעקרונות יסוד ובעבירות לפי בדין הפלילי המהותיעוסק    –אשכול עונשין ופשיעה חמורה   12
חוק העונשין; בהן עבירות המתה, ביטוי, מין, שחיתות שלטונית ועוד2 כן עוסק האשכול בנפגעי 

 עבירה ובמאבק בטרור, בהלבנת הון ובארגוני פשיעה2

שלטוניות   22 סמכויות  הפעלת   –אשכול  של  בהקשר  והאזרח  השלטון  שבין  במפגש  עוסק 
, לרבות מעצרים, האזנות סתר, כניסה בדגש על סמכויות לרשויות חקירה ואכיפהסמכויות,  

 וחיפוש וכן שימוש ברישום פלילי ובמידע מודיעיני2

, לרבות שיקול הדעת בתוצאות ההליך הפלילי ובחלופות לועוסק    –  אשכול ענישה וחלופות 32
על  פיקוח  מאחה,  צדק  הליכי  חלופות למאסר,  כליאה,  תנאי  ענישה,  ודרכי  בענישה  השיפוטי 

 עברייני מין, חילוט ועיצומים כספיים2 

, לרבות הסדר תיק בסדרי דין וראיות ובאוכלוסיות מיוחדותעוסק    –אשכול סדר דין וראיות   42
בהליך  מוגבלויות  עם  ואנשים  ציבורית, קטינים  סנגוריה  מותנה, בתי משפט קהילתיים, סמים, 

 הפלילי וחקירת חשודים ועדים2

הבין נוער  -המתאמת  עבריינות  למניעת  המשפטי משרדית  ליועץ  המשנה  תחת  היא  גם  פועלת 
נוער,  עבריינות  במניעת  הגופים העוסקים  בין  תיאום  חיזוק  הוא  ייעודה  פלילי(2  )משפט  לממשלה 

רב בראייה  מניעה  של  תפיסה  פיתוח  לה,  ומחוצה  הממשלה  תהליכים -בתוך  וקידום  מערכתית 
 משותפים לשם צמצום עבריינות בקרב בני נוער2

  9102עיקרי ההישגים לשנת 
והפצת   ■ עבודה  לממשלה  סיום  המשפטי  היועץ  למדיניות   4....4הנחיית  מנחים  "קווים 

 2האכיפה בעבירות הנוגעות למידע האסור בגילוי"
יציאה לדרך של פיילוט שחרור קטינים ממאסר הכולל רצף טיפולי לליווי קטין מעת מעצרו  ■

לחזרה  הקטין  הכנת  שמטרתו  שחרורים  בוועדות  לדיון  חדשני  ומודל  לקהילה  חזרתו  ועד 
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מס'    לקהילה ממשלה  החלטת  קידום  לבחינת   4511במסגרת  הבינמשרדי  הצוות  דו"ח  "אימוץ 
 משרדית ליישומה2 -שחרור קטינים ממאסר" וגיבוש תוכנית עבודה בין

משרדי לבחינת חלופות ענישה בראשותה של המשנה ליועץ -צוות הביןריכוז עבודתו של ה ■
 והמשך קידום בחינה רוחבית של הסוגיות שבטיפולו2 המשפטי לממשלה )משפט פלילי(

בשיתוף עם משטרת ישראל והממונה על   נוהל דרישת הזדהות על ידי משטרת ישראלגיבוש   ■
נוגע  יוצאי אתיופיה2 הנוהל  נגד  המאבק בגזענות, בעקבות המלצות דוח פלמור למיגור הגזענות 
לאחר  תופעל  כי  וקובע  אדם  כל  כלפי  שוטר  ידי  על  ההזדהות  דרישת  סמכות  הפעלת  לאופן 
הכול  להפעלתה,  מקדמיים  תנאים  ובהתקיים  הסמכות  להפעלת  סבירה  עילה  מצא  ששוטר 

 במטרה להבטיח הפעלה שוויונית ומכבדת של סמכות זו2 
סעיף  גיבוש   ■ לתיקון  הפלילי  95תזכיר  הדין  סדר  בנסיבות   לחוק  החרגה,  שיאפשר  באופן 

במסגרת  הנידונים  במקרים  פשע  עבירות  של  בחקירה  לפתוח  המשטרה  חובת  של  מסוימות, 
רב פשיעה -פורומים  בתופעות  טיפול  לאפשר  במטרה  זאת,  עגולים2  שולחנות  של  מערכתיים 

 בכלים מתאימים, שאינם בערוץ הפלילי2
חיפוש גיבוש   ■ לעניין  חיפוש(  )סמכויות  הפלילי  הדין  סדר  חוק  להצעת  חקיקה  תיקוני 

במהלך   במחשב שעלו  לצרכים  וכן  טכנולוגיים  לשינויים  החוק  הצעת  את  להתאים  במטרה 
 התקופה האחרונה לעניין חיפוש במחשב וחיפוש בטלפונים ניידים2 

בקידום   ■ עדכנייםשותפות  אכיפה  כלי  ועיגון  העסקים  רישוי  בתחום  המותאמים   רפורמה 
באפריל   1, ייכנס לתוקף ביום  9116–(, התשע"ח44למודל החדש ]חוק רישוי עסקים )תיקון מס'  

9117 2] 
לאוויר של   ■ ועלייה  הביןבנייה  היחידה  נוער-אתר  עבריינות  מניעת  לתיאום  המרכז משרדית   ,

מידע על אודות עבודת היחידה ומיפוי הגורמים העוסקים בתחום זה, החלטות ממשלה, מאמרים 
 וכן מידע שימושי ונגיש לציבור בנושא2 

unit-crime-juvenile-of-https://www.gov.il/he/Departments/Units/prevention 
, שנכנסה 9117–(, התשע"ט145]חוק העונשין )תיקון מס'  רפורמה בעבירות ההמתה  הטמעת ה ■

 [2 9117ביולי  11לתוקף ביום 
בתקנות חדשות, להקלת הנטל הפרוצדורלי   תיקון והחלפת תקנות התחייבות להימנע מעבירה ■

 על מזכירות בתי המשפט ועל הנאשם2

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 2דוח צוות חלופות מאסר בראשות המשנה ליועמ"ש )משפט פלילי(הגשת  ■
השביםהטמעת   ■ ותקנת  הפלילי  המידע  התשע"ט  חוק  השבים,  ותקנת  הפלילי  המידע  –]חוק 

 [2 9191בינואר  16, ייכנס לתוקף ביום 9117, אושר במליאת הכנסת בתחילת שנת 9117
ועדכון   ■ וזכויות תיקוף  הוגן  הליך  לקידום  חקירה(  )ניהול  הפלילי  הדין  סדר  תקנות  טיוטת 

 2 בחקירת חשודים
 2 בתי משפט קהילתייםהמשך קידום חקיקה לעיגונם של  ■
 2צוות לבחינת תיקונים נדרשים בעבירות רכושהקמת  ■
נוערהקמת   ■ עבריינות  למניעת  ארצית  תיאום  העיקריים   ועדת  הגופים  ראשי  בהשתתפות 

 בתחום ממשרד המשפטים, בטחון פנים, חינוך, בריאות ורווחה2 
 2עיגון דרכי ענישה לתאגידים והסדר מותנה ייחודי לתאגידיםהמשך קידום חקיקה ל ■
ל ■ חקיקה  קידום  מותנההמשך  השימוש בהסדר  במסגרת הרחבת  לשלם  הקנס שניתן  הגדלת   ,

 הסדר מותנה וצמצום המגבלה של היעדר עבר פלילי2 
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 2 חוק מסגרת לאכיפה חלופית ]עיצומים כספיים[המשך קידום  ■
 בשלבים השונים של ההליך הפלילי2הליכי צדק מאחה גיבוש מתווה לקידום ופיתוח  ■
בנושא   ■ חקיקה  קידום  עבירות המשך  המבצעים  דמנציה  עם  באנשים  טיפול  דרכי  הסדרת 

 2 פליליות
ייעול עבודת ועדות השחרורים בעקבות הקמת   –  חוק שחרור על תנאי ממאסרקידום תיקון ל ■

 מנהלת ועדות השחרורים בהנהלת בתי המשפט2
עבודת   ■ שמטרתו ביסוס  פלילי(,  )משפט  לממשלה  המשפטי  ליועץ  המשנה  בראשות  צוות 

הכנה והבניה של ישיבות צוות בראשות היועץ המשפטי לממשלה מכוח החלטת ממשלה 
 2 "המאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת ובתוצריהן" 41.4

צוותים שיורכבו מאנשי בריאות, רווחה ואכיפת חוק,   –  "צוותי משבר"קידום מהלך של הקמת   ■
ויתנו מענה למצבי משבר שבהם מעורבים אנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית2 זאת במטרה 
לצמצם את המעורבות של אוכלוסיות אלה בהליך הפלילי בכלל ובאינטרקציות עם גורמי אכיפת 

 החוק בפרט2
 2תיקים"-תיקון חוק סדר הדין הפלילי לייעול דיונים ב"מגהקידום מתווה ל ■
ל ■ תיקון  קידום  עבירה  המשך  נפגעי  זכויות  מכתב חוק  עבירה בחזרה  נפגע  הנוגע למעמד  בכל 

 אישום וכן בעניין התוספות לחוק2
 2ליווי ובחינה של פיילוט שחרור קטינים ממאסרהמשך  ■

 ועדות קבועות או זמניות הפועלות במסגרת היחידה
דוח ועדת   –צוות חלופות מאסר בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט פלילי(   ■

וממליץ  ולחברה  לעבריין  הכליאה  בנזקי  דן  בעבריינים  והטיפול  הענישה  מדיניות  לייעול  דורנר 
'ייעול מדיניות   1641לצמצם את השימוש בעונש המאסר2 בהתאם לכך, החלטת ממשלה מספר  

בישראל'   האסירים  ושיקום  הדוח    –הענישה  עקרונות  את  הממשלה  אימצה  על   –שבה  מורה 
הקמת צוות לבחינת דרכי ענישה נוספות שאותן נכון לאמץ בחקיקה הישראלית כדי שבמקרים 
בראשות המשנה  נוספות,  ענישה  דרכי  לבחינת  הצוות  מאסר2  עונשי  להחליף  יוכלו  המתאימים 
ליועץ המשפטי לממשלה )משפט פלילי( עו"ד עמית מררי ובהשתתפות נציגי משרדי הממשלה 

וכן נערך סיור לימודי בצרפת ובשוודיה לצורך התרשמות   9117הרלוונטיים, קיים ישיבות בשנת  
בשלבים  נמצא  הצוות  אלה2  במדינות  המופעלים  ענישה  של  שונים  מודלים  לגבי  ולמידה 

 מתקדמים של עבודתו2

הבין ■ כב' -הוועדה  בראשות  הפלילי  בהליך  מין  עבירות  בנפגעי  הטיפול  לבחינת  משרדית 
נציגת המחלקה האחראית לתחום נפגעי עבירה הייתה חברה רשמית  – הנשיאה בדימוס ברלינר

בוועדה שהגישה דוח מפורט לנשיאת בית המשפט העליון, שר המשפטים והשר לביטחון הפנים 
 2 9117בסוף דצמבר 

בדימוס  ■ השופטת  כב'  בראשות  חקירה  לצרכי  המעצרים  נושא  לבחינת  הציבורית  הוועדה 
הוועדה בוחנת את מדיניות הטיפול במעצרים לצורכי חקירה, החל בשלב ביצוע המעצר,   –דותן  

לשחרורו  ועד  מעצרו  להארכת  שופט  לפני  הבאתו  המעצר,  במתקן  השמתו  העצור,  קליטת 
הוועדה  המלצות  העצורים2  ובזכויות  המעצר  בעילות  בהתחשב  הכול  תנאים,  ללא  או  בתנאים 
יתמקדו בהנחיית שיקול הדעת של השוטר בביצוע המעצר, אופן ביצוע המעצר, סמכויות הקצין 

 הממונה ועוד2 

השופטת  ■ כב'  בראשות  וראיות  פלילי  דין  בנושא סדר  המשפטים  המייעצת לשרת  הוועדה 
זכות   –בדימוס ארבל   נציגת המחלקה מרכזת את עבודת הוועדה2 הוועדה עוסקת כעת בנושא 

 העיון בחומר חקירה2 הדיון בנושא טרם הסתיים וטרם הוגשו המלצות2 
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טיפול(  ■ ודרכי  ענישה  )שפיטה,  הנוער  חוק  בעניין  המשפטים  לשרת  המייעצת  הוועדה 
משרדית למניעת עבריינות נוער ונציגת -המתאמת הבין –בראשות כב' הנשיאה בדימוס שפירא 

הבוחנת תיקונים   המחלקה האחראית לתחום הקטינים בהליך הפלילי מרכזות את עבודת הוועדה
 שונים לחוק הנוער2 

השופט  ■ כב'  בראשות  שווא  הרשעות  של  ומניעה  תיקון  דרכי  לבחינת  הציבורית  הוועדה 
דנציגר לממשלה   –  בדימוס  המשפטי  ליועץ  המשנה  המשפטים2  שרת  ידי  על  מונתה  הוועדה 

 )משפט פלילי( חברה בוועדה2 

הציבור  ■ בשירות  משרה  נושאי  ועל  הציבור  על  להגנה  אמצעים  לגיבוש  הציבורית  הוועדה 
בדימוס  השופטת  כב'  בראשות  ברשת  בריונות  גם  כמו  פוגעניים  ופרסומים  פעילות  מפני 

מגבשת   –ארבל   הוועדה  בוועדה2  חברה  פלילי(  )משפט  לממשלה  המשפטי  ליועץ  המשנה 
 המלצות בנוגע למניעת פרסומים פוגעניים ברשת2

 החלטות ממשלה המטילות משימות על היחידה 
ממשלה   ■ הבין  ..11החלטת  הצוות  דו"ח  "אימוץ  קטינים -בנושא  שחרור  לבחינת  משרדי 

הבין  ממאסר" הצוות  דוח  המלצות  את  אימצה  קטינים -אשר  שחרור  סוגיית  לבחינת  משרדי 
משרדית למניעת עבריינות נוער2 החלטת הממשלה מטילה על -ממאסר בראשות המתאמת הבין

ובנוגע  ניתנות ליישום מיידי,  היחידה להקים ועדת היגוי אשר תקבע אילו מהמלצות דוח הצוות 
להן תקבע דרכי יישום וכן תמליץ על דרכי יישום יתר ההמלצות בדוח2 היחידה הקימה את ועדת 

בין עבודה  תוכנית  וגובשה  כנדרש  והמשרדים -ההיגוי  הוועדה  לחברי  שהופצה  משרדית 
 2 9191הרלוונטיים2 כאמור, פיילוט בנושא החל בתחילת שנת 

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec3711_2018 

קבעה, בין היתר, "ייעול מדיניות הענישה ושיקום האסירים בישראל"    441.החלטת ממשלה   ■
אפשרויות  שיבחן  פלילי(  )משפט  לממשלה  המשפטי  ליועץ  המשנה  בראשות  צוות  יוקם  כי 
נציגי  בדיוני הצוות ישתתפו  כי  עוד קבעה  בעולם2  בדומה למדינות המפותחות  נוספות לענישה 
פנים,  לביטחון  המשרד  מנכ"ל משרד המשפטים,  נציג  הציבורית,  פרקליטות המדינה, הסנגוריה 
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )שירות המבחן(, אגף התקציבים במשרד האוצר 

 91912ונציג אקדמיה2 צוות כאמור פועל כיום במחלקה והוא צפוי להגיש דוח במהלך 
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec1840 

שעניינה "מינוי ועדת ציבורית לבחינת נושא מעצרים לצורכי חקירה"    4141החלטת ממשלה   ■
סעיפים   מכוח  מעצרים המבוצעים  בנושא  ציבורית  ועדה  הדין הפלילי   94ו  14מינוי  סדר  לחוק 

אכיפה   התשנ"ו  –)סמכויות  משלב 1776–מעצרים(,  במעצרים  הטיפול  מדיניות  את  ותבחן    ,
שופט   בפני  והבאתו  המעצר  במתקן  השמתו  העצור,  קליטת  המעצר,  בהתחשב   –ביצוע  הכול 

השופטת  עומדת  הוועדה  בראש  החוק2  לתכליות  לב  ובשים  העצורים  ובזכויות  המעצר  בעילות 
פלילי(,  )משפט  לממשלה  המשפטי  ליועץ  המשנה  נציגי  בה  וחברים  דותן  שלומית  )בדימוס( 
פרקליטות, סנגוריה, משטרה, שירות בתי הסוהר, משטרה, שירות מבחן, אקדמיה וסנגור מהמגזר 

 הפרטי2  
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4346_2018 
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 פרקליטות המדינה 

 7511179, ירושלים מיקוד 97דין -רח' סאלח אכתובת: 
 state-attorney@justice.gov.ilדוא"ל:  19-6465116פקס:  154-4797666טלפון: 

 מ"מ פרקליט המדינהתיאור התפקיד: עו"ד דן אלדד שם מנהל היחידה: 

 על אודות היחידה
נפרדת  ארגונית  כיחידה  פועלת  והיא  ישראל  מדינת  מהרשות המבצעת של  הפרקליטות היא חלק 
המדינה  ייצוג  על  מופקדים  בה  המשרתים  והפרקליטים  המדינה  פרקליטות  המשפטים2  במשרד 
והאינטרס הציבורי בפני ערכאות המשפט2 הפרקליטות פועלת הן בשדה המשפט הפלילי והן בשדה 

 המשפט האזרחי והמנהלי2

בתחום הפלילי, הפרקליטות היא חלק ממערכת אכיפת החוק ותפקידה בא לידי ביטוי בהגשת כתבי 
אישום והעמדת עבריינים לדין, הובלת מדיניות משפטית וביטויה ביעדי אכיפת החוק, בסמכות בלתי 

המשפט   בתי  בפני  המדינה  ובייצוג  דין  פי  על  החלטות  לקבלת  להנחיות   –תלויה  בכפיפות  והכול 
 היועץ המשפטי לממשלה2

בתחום האזרחי והמנהלי, הפרקליטות האזרחית היא הגורם המייצג את משרדי הממשלה והאינטרס 
 הציבורי בבתי המשפט ושותפה לגיבוש המדיניות המשפטית של הרשות המבצעת ולביסוסה2

 מבנה היחידה
 -בקישור 9116ראו דוח פרקליטות המדינה לשנת 

01-19-09-https://www.gov.il/he/departments/news/11 

  9102עיקרי ההישגים לשנת 
בארגוני  ■ למלחמה  כלכלי(  מנהלי,  אזרחי,  )פלילי,  משולבת  אכיפה  הליכי  בביצוע  מדרגה  עליית 

 הפשיעה ובשחיתות השלטונית2 
 עליית מדרגה באכיפה האזרחית לשמירה על נכסי המדינה וזכויותיה ולהגנה על זכויות האדם2 ■
 קיצור משך הזמן לקבלת החלטה בתיקי נוער2 ■
פיילוט  ■ עבירה,  לנפגעי  לסיוע  ליחידה  מקוונת  פניה  לציבור:  מקוונים  ממשקים  שני  השקת 

 המצאה מקוונת למחלקת בג"צים2
המשפט  ■ בתי  בפני  לממשלה  המשפטי  היועץ  עמדות  באמצעות  הציבורי  האינטרס  הבאת 

לאתר  לממשלה"  המשפטי  היועץ  התייצבויות  "אינדקס  והעלאת  ומנהליים  אזרחיים  בהליכים 
 משרד המשפטים2

 קיצור זמן המענה לפניות נפגעי עבירה2 ■
 שיפור הממשק בין הפרקליטות האזרחית לבין משרדי הממשלה2 ■
נ' המדינה, מבחינת האינטרס  ■ ומנהליים אסטרטגיים  ייצוג המדינה בהליכים משפטיים אזרחיים 

 הציבורי, השלכות הרוחב וההיקף הכספי2

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 העלאת שיעור החשודים המופנים להליכי שיקום2  ■
 פלילית2-קידום האכיפה המשולבת האזרחית ■
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 מיגור הפשיעה במגזר הערבי2 ■
 הגברת השימוש בכלי האכיפה הכלכלית ככלי ליצירת הרתעה בקרב גורמים עבריינים2 ■
הראוי  ■ באופן  הליכים  וסיום  במועדים  עמידה  במסגרת  המדינה,  נגד  בהליכים  הטיפול  טיוב 

 והצודק2 בהתאם לכך, היערכות והטמעה של רפורמת תקנות סד"א שתיכנס לתוקף2

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים
 95,945 – 9117מספר התיקים הפליליים שנפתחו בשנת 

 4,774 – 9117מספר כתבי האישום שהוגשו בשנת 
 99,417 – 9117מספר תיקים אזרחיים שנפתחו בשנת 

 פרסום יזום
 דוחות שנתיים  ■
 מידע באתר האינטרנט ■
 דף פייסבוק  ■
 אינדקס התייצבויות יועץ ■
 פרסום הנחיות פרקליט מדינה  ■

 נתוני חופש מידע 
 נדחו2 4-נענו באופן מלא או חלקי ו 7בקשות חופש מידע2  14הוגשו לפרקליט המדינה  9117בשנת 

 יום2 7529זמן הטיפול הממוצע בבקשות הוא 
 המחלקה הפלילית: –פרקליטות 

 נדחו2 44-נענו באופן מלא או חלקי ו 59בקשות חופש מידע2  157הוגשו  9117בשנת 
 יום2 7626זמן הטיפול הממוצע לבקשה הוא 

 המחלקה האזרחית: –פרקליטות 
 נדחו2  19-נענו באופן מלא או חלקי ו 5בקשות חופש מידע2 מתוכן  95הוגשו  9117בשנת 

 יום2 7127זמן הטיפול הממוצע לבקשה הוא 
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 הסנגוריה הציבורית

 6144911, ת"א מיקוד 4רח' הנרייטה סולד כתובת: 
 LishkatSanegorArtzi@justice.gov.ilדוא"ל:  154-4794711פקס:  154-4794711טלפון:  

 הסנגור הציבורי הארציתיאור התפקיד: ד"ר יואב ספיר שם מנהל היחידה: 

 על אודות היחידה

ולחשודים  לנאשמים  משפטי  ייצוג  המעניקה  המשפטים  במשרד  יחידה  היא  הציבורית  הסנגוריה 
ייצוג משפטי בכל שלבי  מחוסרי אמצעים ולזכאים לכך על פי החוק2 הסנגוריה הציבורית מעניקה 
באולמות  ייצוגם  המשטרתית,  החקירה  במהלך  עצורים  לחשודים  ייעוץ  במתן  החל  הפלילי,  ההליך 
המעצרים, לרבות במסגרת בקשות למעצר עד תום ההליכים, המשך בייצוגם בשלבי בירור האשמה 
לדיון  בקשות  בהגשת  ערעור;  רשות  ובקשות  ערעורים  בהגשת  הפליליים;  בתיקים  לעונש  והטיעון 
נוסף ובקשות למשפט חוזר בעניינם, וכלה בייצוג אסירים בפני ועדות השחרורים; בייצוג עברייני מין 
בפני  בכפייה  נפש המאושפזים  ובייצוג חולי  מין  עבירות  על הציבור מפני  בהליכים לפי חוק הגנה 

 ועדות פסיכיאטריות2 

של  עניינם  על  בהגנה  גם  הציבורית  הסנגוריה  עוסקת  לקוחותיה,  בייצוג  השוטפת  לעבודתה  מעבר 
כלל הנאשמים והחשודים, באמצעות מעורבות בתהליכי חקיקה בפורומים שונים והגשת חוות דעת 
בית המשפט"2 אנשי הסנגוריה הציבורית אף פועלים כמבקרים רשמיים  "ידיד  משפטיות במסגרת 
עצורים  בדיקת תנאי החזקתם של  פנים, לצורך  במתקני הכליאה מכוח הסמכה של השר לביטחון 

 ואסירים2 

הסנגוריה הציבורית פועלת במודל מעורב: הייצוג המשפטי ניתן הן באמצעות עורכי דין עובדי מדינה 
עורכי דין( והן באמצעות עורכי דין בעלי משרדים פרטיים )"הצוות  197-)"הצוות הפנימי" שבו כיום כ

עורכי דין(2 לעורכי הדין של הצוות הפנימי תפקידים נוספים, כגון פיקוח   661-החיצוני" שבו  כיום כ
מסוימים  וניהול של תחומים  וריכוז  עורכי הדין החיצוניים  ידי  על  הייצוג שניתן  על  מקצועי שוטף 

 בעבודת הסנגוריה במחוז2  

של  מדיניותה  את  מתווה  הארצי  הסנגור  הציבורי הארצי2  הסנגור  עומד  הציבורית  בראש הסנגוריה 
הסנגוריה הציבורית; דואג להדרכת עובדיה; מפקח על רמתם המקצועית של כל עורכי הדין הפועלים 
על  והן  המחוזיות,  הלשכות  את  המנהלים  המחוזיים,  הציבוריים  הסנגורים  על  הן  וממונה  מטעמה 
מחלקה  הארצי,  הסנגור  לשכת  את  כוללת  הארצית  הסנגוריה  הארצית2  הסנגוריה  יחידת 
נושאים  הארצית  הסנגוריה  מרכזת  לכך,  נוסף  עליון2  משפט  בית  תיקי  ומחלקת  אדמיניסטרטיבית 
בסנגוריה  וכיו"ב2  נוער  ייצוג  חקיקה,  ועצורים,  אסירים  זכויות  חוזרים,  משפטים  ובהם:  שונים, 
הציבורית פועלים כיום שישה מחוזות נוסף על הסנגוריה הארצית: מחוז תל אביב, מחוז מרכז, מחוז 
ירושלים, מחוז הדרום, מחוז חיפה ומחוז הצפון2 בראש כל מחוז מכהן סנגור ציבורי מחוזי המנהל את 
לשכת הסנגוריה במחוז והאחראי לייצוג המשפטי הניתן במחוזו2 מסייעים לו בתפקידו צוות משפטי 

 וצוות מנהלי2 
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 מבנה היחידה
הסנגור הציבורי 

 הארצי

 -מחוז תל  מחוז ירושלים מחוז מרכז מחוז חיפה מחוז צפון
 מחוז דרום אביב

מסנגור הציבורי 
 הארצי

ועדת הסנגוריה 
 הציבורית

הסנגוריה 
 הארצית

משנים לסנגור 
 הארצי

 -הסנגוריה הציבורית 
 מבנה ארגוני כללי

 מבנה ארגוני
 של הסנגוריה הארצית

ממונה ארצי 
על ייצוג 
 אסירים

מחלקת 
משפטים 

 חוזרים

מחלקת תיקי 
בית משפט 

 עליון
מנהל תחום 

 חקיקה
ממונה ארצי 

על ייצוג 
 עצורים

ממונה ארצי 
 על ייצוג נוער

ממונה על 
 ניהול ידע

מנהל תחום 
המשפט 
 המנהלי

ראשת התחום 
 הכלכלי

מרכז לשירותי 
 ניהול

  9102עיקרי ההישגים לשנת 

 זיכויים בתיקים רבים בכל הערכאות2 ■
העלאת שיעור ההיוועצות לפני חקירה מבין כלל העצורים המיוצגים על ידי הסנגוריה הציבורית  ■

 6152-ל 765-מ
 הגדלת מספר התיקים של לקוחות קטינים שהופנו להליכים חלופיים2 ■
 שדרוג פורטל הידע לסנגורים הציבוריים והעברתו ל"ענן"2 ■

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
ידי  ■ על  המיוצגים  העצורים  כלל  מבין  חקירה  לפני  להיוועצות  הזוכים  שיעור  העלאת  המשך 

 הסנגוריה הציבורית2
 השלמת הפרישה של התוכנה החדשה )'הדיפנדר'( בכל מחוזות הסנגוריה הציבורית2 ■
 קידום חלופות למאסר והליכים חלופיים להליך הפלילי2 ■
 תיקים2-קידום תקנות חדשות בדבר בדיקת זכאות כלכלית במגה ■

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים
בכ  9117בשנת   הציבורית  כ   117,457-טיפלה הסנגוריה  מתוכם  פליליים   41,175-הליכים,  תיקים 

 והיתר הליכי חקירה, מעצר, ערעור, ועדות שחרורים והליכים נלווים אחרים2
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 חוברות ועלוני מידע לציבור
"הסניגור" העת  בשנת    :כתב  נוסד  אשר  העת,  הסנגוריה 1776כתב  ידי  על  חודש  מדי  מתפרסם   ,

הציבורית בשיתוף עם "סקירה משפטית"2 כתב העת מקיף את כל תחומי המשפט הפלילי, לרבות 
דיני ראיות, דיני עונשין, סדר דין פלילי, סוגיות בדיני מעצרים, נוער, זכויות אסירים, חקיקה ומשפט 
משווה2 "הסניגור" מאפשר לקוראיו להיות "עם היד על הדופק" של המשפט הפלילי בכל הערכאות, 

 ומציג בפני קוראיו תמונת מצב עדכנית של ההתפתחויות האחרונות במשפט הפלילי2

מדי שנה מפרסת הסנגוריה הציבורית דוחות שנתיים על פעילותה אשר מתאר   :דוח פעילות שנתי
בדוחות  למצוא  ניתן  כך,  על  נוסף  מעודכנים2  נתונים  ומפרט  הסנגוריה  של  הפעילות  את  ומסכם 
הייצוג  רמת  לשמירת  פעילותה  בדבר  פירוט  לקוחותיה,  בייצוג  הסנגוריה  של  פעילותה  על  סקירה 
תיאור  שונים,  ניהוליים  בהיבטים  דיון  הסנגוריה,  של  המוסדית  פעילותה  בחינת  איכותו,  ולשיפור 
לסנגוריה  הקשורים  וכספיים  תקציביים  היבטים  וניתוח  חיצוניים  דין  עורכי  באמצעות  הפעילות 
הציבורית2 הדוחות מוגשים לוועדת הסנגוריה הציבורית ומתפרסמים באתר האינטרנט של הסנגוריה2 

 את הדוח המלא ניתן למצוא בקישור הבא:

http://www.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/DohotRishmi/Pages/dohot.aspx 

הסנגוריה הציבורית מגישה   :דוח תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר
העולים  ממצאים  מציגים  אשר  הכליאה,  במתקני  והמאסר  המעצר  תנאי  בעניין  שנתיים  דוחות 
השונים  במתקנים  שנה  כל  במהלך  הסנגוריה  אנשי  שעורכים  הרשמיים  הביקורת  מדוחות 
ובתי המשפט, באשר לתנאי המאסר והמעצר ולשמירת  שבאחריותם של השב"ס, משטרת ישראל 

 זכויות עצורים ואסירים2 את הדוחות ניתן למצוא בקישור הבא:

http://www.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/DohotRishmi/Pages/
DohotRishmi.aspx 

האתר מציג לציבור מידע רב על אודות הסנגוריה, לרבות   :אתר האינטרנט של הסנגוריה הציבורית
על  ניתן למצוא מידע  כן, באתר  כמו  ועוד2  יצירת התקשרות  דרכי  והמבנה שלה,  מידע על הקמתה 
אשר  הסנגורים  של  עטם  מפרי  מאמרים  הסנגוריה,  של  פעילותה  את  המסדירה  חקיקה  אודות 

 פורסמו בכתבי עת שונים ועדכונים שוטפים על עבודתה2

הסנגוריה של  הפייסבוק  בנושא   :דף  מידע  להעברת  הסנגוריה  של  נוסף  כצינור  משמש  זה  דף 
יומית והמסורה של הסנגורים -זכויות נאשמים וחשודים וכלי לחשיפת הציבור הרחב לפעילות היום

 הציבוריים2

 נתוני חופש מידע 
 נענו באופן מלא או חלקי2 5בקשות חופש מידע2  7הוגשו ליחידה  9117בשנת  ■
 יום2 46זמן הטיפול הממוצע לבקשה הוא  ■
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 דרכי התקשרות

כתובת למשלוח  שם היחידה
 דואר אלקטרוני פקס טלפון דואר

לשכת 
הסנגור 

הציבורי 
 הארצי

, ת"ד 4הנרייטה סולד 
אביב -, תל44946

6144911 
154-4794714 

154-
4794711 

LishkatSanegorArtzi@justice.gov.il 

מחלקת תיקי 
בימ"ש עליון 

בסנגוריה 
 הארצית

, ת"ד 4הנרייטה סולד 
אביב -, תל44946

6144911 
154-4794717 

14-
7661456 

  

-מחוז תל
 אביב

, ת"ד 4הנרייטה סולד 
אביב -, תל44946

6144911 
154-4794611 154-

4794646 
SanegoriaTelAviv@justice.gov.il 

 מחוז מרכז
, ת"ד 4הנרייטה סולד 

אביב -, תל44946
6144911 

154-4794777 19-
6465769 

LishkatSanegorMerkaz@justice.gov.il 

מחוז 
 ירושלים

, ת"ד 44בן יהודה 
, ירושלים 1611

7494111 
154-4796147 19-

6465716 
SanegoriaJerusalem2@justice.gov.il 

 מחוז דרום
, ת"ד 4קרן היסוד 

שבע -, באר761
6411419 

154-4799711 19-
6469617 

Sanegoriabearsheva@justice.gov.il 

 מחוז חיפה
א',  17שד' פלי"ם 

קרית הממשלה, ת"ד 
 4111611, חיפה 677

154-4791111 154-
4791141 

sanegoriahaifa@justice.gov.il 

 מחוז צפון

, בנין "לב 1המלאכה 
, 564העסקים", ת"ד 

נצרת עילית 
1511619 

154-4797611 
14-

6114666 
LishkatSanegorTsafon@justice.gov.il 
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 הסיוע המשפטי

 , ירושלים09רח' הלל  בית אגרון,כתובת: 
 31-5059706 פקס:* 5036מידע בתיקים קיימים וקבלת סטטוס הטיפול בתיק  טלפון:

 791-3-5302532למחייגים מחו"ל:  390-0719933פתיחת תיקים ושינוי מועד ריאיון 
 bruryad@justice.gov.il פניות בנושאים כלליים: moked-siyua@justice.gov.ilדוא"ל: 

 ראש הסיוע המשפטיתיאור התפקיד: )ממלאת מקום( עו"ד לימור גולדנברג חדד שם מנהל היחידה: 

 על אודות היחידה

הסיוע המשפטי, הוא הגוף המרכזי המסייע בייצוג הזכאים לכך בפני הערכאות המשפטיות השונות 
תשל"ב המשפטי,  הסיוע  חוק  מכוח  פועל  המשפטי  הסיוע  האזרחי.  המשפט  , 2791–בתחומי 

של  תפיסה  על  המבוסס  משפטי  ייצוג  בהענקת  הוא  המשפטי  הסיוע  של  פועלו  לב  ותקנותיו. 
השוויון  עיקרון  ואת  לייצוג  הזכות  את  לערכאות,  הגישה  זכות  את  הקושרת  חוקתית  טרילוגיה 

 למקשה אחת, אשר הסיוע המשפטי אמון על מימושה בהליכים שבתחום סמכותו.

מעוטות  אוכלוסיות  מוחלשות,  אגרה סמלית( לאוכלוסיות  )למעט  עלות  ללא  ניתן  הסיוע המשפטי 
במימון  לייצוג משפטי  זכאיות  ציבוריות שונות  אשר בשל תכליות  מיוחדות  אוכלוסיות  ו/או  יכולת 
אמנות  מין,  עבירות  נפגעי  המתה,  עבירות  נפגעי  בכפייה,  מאושפזים  שואה,  ניצולי  )כגון  המדינה 
אף  ולעיתים  המרכזי  הגוף  הוא  המשפטי  הסיוע  ועוד(.   שחיתויות  חושפי  בחו"ל,  מזונות  לגביית 
הבלעדי המייצג אוכלוסיות אלה בקשת רחבה של תחומי המשפט האזרחי, ובכלל זה הליכי חדלות 
פירעון, ביטוח לאומי, דיני עבודה, ועוד. פעילות רחבת היקף זו נעשית באמצעות צוות עובדי הסיוע 

כ שבו  )כ  033-המשפטי  דין  עורכי  סטודנטים   203-מועסקים:  מנהלה, מתמחים,  עובדי  דין(,  עורכי 
-ובני שירות לאומי. הייצוג המשפטי נעשה הן על ידי עורכי דין עובדי הסיוע המשפטי והן על ידי כ

אוצר המדינה. לסיוע   2,233 ידי  על  דין חיצוניים, אשר שכר טרחתם משולם מכוח התקנות  עורכי 
שלוחות נוספות  92המשפטי שישה מחוזות והנהלת הסיוע ממוקמת בירושלים. נוסף על כך קיימות 

 שבהן מתקיימים ראיונות עם פונים.   

הסיוע המשפטי הוא גוף דואלי: מצד אחד, הוא אורגן של המדינה ובמסגרת זו מיישם את הוראות 
הסיוע  שני,  מצד  היקף.  ובאיזה  משפטי  לסיוע  זכאי  מי  קביעה  תוך  השלטונית,  וסמכותו  הדין 
המשפטי מעניק שירותים בדומה לשירותי משרד עורכי דין פרטי, הן בהליכים נגד גורמים פרטיים 
והן מול גופים מדינתיים שונים. הסיוע המשפטי משכיל לשלב בין היותו אורגן של המדינה הפועל 
חקיקה,  בהליכי  השתתפות  לרבות  המשפטים,  משרד  והנהלת  המדינה  גורמי  מול  פעולה  בשיתוף 
פרויקטים ממשלתיים ועוד, לבין עצמאות סטטוטורית בהחלטותיו המקצועיות באשר להענקת סיוע 

  לקוח.-משפטי לקהל לקוחותיו, לרבות בכל הקשור ליחסי עורך דין
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 מבנה היחידה

סגנית ראש הסיוע  ראש הסיוע המשפטי
 ראש יחידת הניהול המשפטי

 אמרכלות

 מחוזות

 צפון אביב-תל חיפה

 מרכז דרום ירושלים

 מנהל/ת מחוז

 סגן/נית מנהל/ת מחוז מזכיר/ה ראשי/ת

 ממונים מחוזיים עובדי מנהלה

 מנהלי מחלקה סטודנטים

 עוזרים ראשיים בני/בנות שירות לאומי

 מתמחים

 ממונים ארציים

ממונה ארצית ייצוג 
 קטינים

ממונה ארצי ליטיגציה 
 ופיקוח

ממונה ארצי/ת פניות 
 הציבור

ממונה ארצית מדיניות 
 ציבורית

ממונה ארצית נפגעי 
 ממונה ארצית אזרחי עבירות המתה

ממונה ארצית מזונות 
 חו"ל

ממונה ארצית מעמד 
 אישי

ממונה ארצי/ת בג"צ 
 וערעורים

ממונה ארצית אשפוז 
 כפוי

ממונה ארצי נפגעי 
 עבירות מין

ממונה ארצית זקנה 
 וכשרות משפטית

ממונה ארצית ניצולי 
 שואה

ממונה ארצית סחר 
 בבני אדם

ממונה ארצית ייצוג 
 הורים בהליכי אימוץ

  9102עיקרי ההישגים לשנת 
עמדת נגישות לצדק,   9117במחוז ירושלים נפתחה בשנת    –  פתיחת עמדת נגישות לצדק נוספת

המעניקה שירות לבאי בית המשפט לענייני משפחה, במקרים דחופים שבהם נדרש סיוע משפטי 
 מיידי2 

במחוז תל אביב מתקיים פיילוט מצומצם שבו זוגות בהליכי  – פיילוט גישור פנימי במחוז תל אביב
באמצעות  להסכמות  להגיע  לנסות  מוזמנים  המשפטי,  הסיוע  ידי  על  מיוצגים  ששניהם  גירושין, 

 עורכת דין פנימית בסיוע המשפטי2 עד כה הפיילוט מסתמן כהצלחה משמעותית2 

מינוי רכז אלמ"ב בכל מחוז, אשר עומד בקשר ישיר עם גורמי   –  התמודדות עם אלימות במשפחה
לטיול  נוהל  והטמעת  יצירת  במחוז;  פתרון  המחייבות  הסוגיות  את  ומרכז  במחוז  והטיפול  החקירה 
אגב  עולה  במשפחה  האלימות  שעניין  או  במשפחה  אלימות  על  המדווחים  פונים  של  במקרים 
הגורמים  לכל  ביחס  מחוז  בכל  המחולקת  מידע  חוברת  הודפסה  הנוהל,  לצד  המשפטי2  הטיפול 
לטיפול באלימות במשפחה במחוז: משטרה, מחלקות לשירותים חברתיים, מרכזים לטיפול ולמניעת 

 אלימות במשפחה, קווי חירום ומקלטים2

פיילוט בכפייה  המאושפזים  הסיוע למטופלים  אברבאנל   הנגשת  חולים  חולים   –  בבית  בבית 
אברבנאל מתקיים פרויקט הנגשת הסיוע משפטי למטופלים המאושפזים2 המאושפזים  מקבלים 

שונים   בתחומים  משפטי  צורך   –סיוע  ללא  ועוד,  לאומי  ביטוח  ציבורי,  דיור  אישי,  מעמד  חובות, 

88



המשפטיות  בבעיותיהם   לטפל  למאושפזים  מאפשר  הפרויקט  המשפטי2  הסיוע  למשרדי  בהגעה 
 לפני שחרורם מבית החולים, ובכך מקודם שיקומם2

הסיוע המשפטי, בעזרת חשבות   –  קביעת מנגנון להקלת העברת כספי מזונות שנגבו בין מדינות
לצורך  ייעודי  בנק  חשבון  פתח  והגבייה,  האכיפה  רשות  עם  פעולה  ובשיתוף  המשפטים  משרד 
העברת  במקום  כך,  בישראל2  זכאים  עבור  זרות  וממדינות  זרות  במדינות  לזכאים  מזונות  העברת 
צ'קים בדואר רגיל, מאפשר הפיילוט להעביר למדינות מסוימות כספים לזכאים באמצעות העברות 
בנקאיות2 כספי המזונות שנגבו מגיעים לידי הזכאים בזמן קצר, ביעילות רבה ובמטבע המקומי2 יצוין 
היתר  בין  בנקאית,  בהעברה  כספים  להעביר  פועלות  בעולם  מדינות  של  מצומצם  מספר  רק  כי 
לרשימת  להצטרף  גאה  המשפטי,  הסיוע  באמצעות  ישראל,  מדינת  ואנגליה2  גרמניה  נורווגיה, 

 המדינות החלוצות בנושא העברת כספי מזונות בהעברה בנקאית2

אתיופיה יוצאי  לזקנים  זכויות  להנגשת  התקיימו   –  פעילות  הארץ  רחבי  בכל  קליטה  במוקדי 
מפגשים לזקנים יוצאי אתיופיה שבהם ניתן הסבר על הסיוע המשפטי, נעשה מיצוי זכויות ונפתחו 

 תיקים שבהם ניתן ייצוג לפונים בעקבות המפגשים2 

בהליכי   –  מעורבות בהליכי חקיקה מתוך מטרה להשמיע את קולם של לקוחות הסיוע המשפטי 
ותיקוני  חוק  להצעות  הערות  המשפטי  הסיוע  הגיש  חקיקה,  הליכי  על  ולהשפיע  מדיניות  עיצוב 
תקנות בשלבים השונים שלהן2 בין השאר, הוגשו הערות לכל התקנות שמותקנות מכוח חוק חדלות 

; לתזכיר חוק לתיקון פקודת העיריות )מס' 222()חברות גבייה(, 9117–פרעון ושיקום כלכלי התשע"ט
; טיוטת תקנות הכניסה לישראל )סדרי הדין והמינהל בבית דין לעררים( )תיקון מס' 9117–התש"ף

התשע"ט1 לענייני 9117–(,  משפט  בבית  דין  סדרי  ילדים,  מזונות  בהקשרי  מדיניות  לשאלות   ;
 , והתקנות מכוחו2 9117–משפחה ובית המשפט לנוער, לתזכיר חוק  הסדר התדיינויות, התשע"ט

 : 91.5הליכים משמעותיים בערכאות שונות בשנת 

בעתירה עקרונית   –, תל אביב(  96799-14-15)עת"מ זכאות מקבלת קצבת מזונות לדיור ציבורי  
במדיניות משרד השיכון  בית המשפט להתערב  בייצוג פנימי, התבקש  שהגיש הסיוע המשפטי 

חד לאימהות  רק  לדיור  זכאות  הבטחת -שמעניקה  מקצבת  המתקיימות  ילדים  לשלושה  הוריות 
-הכנסה, ומנגד שוללת באופן אוטומטי וללא כל בחינה את זכאותן לדיור ציבורי של אימהות חד

 הוריות לשלושה ילדים שמתקיימות מקצבת מזונות2 

היא  הכנסה"  "הבטחת  מבחן  על  השיכון  משרד  של  האבסולוטית  הסתמכותו  כי  נטען  בעתירה 
על  כי שומה  נטען  מידתי2  באופן שאינו  גג  לקורת  היסוד  בזכות  הפוגעת  חלוטה  חזקה  בבחינת 
כושר  ומיצוי  קשה  כלכלי  )מצב  הציבורי  הדיור  תנאי  של  מהותית  בחינה  לערוך  השיכון  משרד 

הוריות המתקיימות מקצבת מזונות, חלף שלילת זכאותן לדיור על -השתכרות( לאותן אימהות חד
 הסף גם אם בפועל הן עומדות בתנאים2 

בית המשפט פסל את נוהל משרד השיכון וקבע כי מדיניות זו של משרד השיכון אינה שוויונית 
כושר  מיצוי  של  עצמאית  בחינה  לערוך  יידרש  השיכון  שמשרד  כך  הנוהל,  את  לשנות  יש  וכי 

 השתכרות, לרבות לנשים המקבלות קצבת מזונות2 

בפסק הדין עמד בית המשפט על הזכות לקורת גג, על קשיי הבירוקרטיה הניצבים בפני אנשים 
החיים בעוני המבקשים למצות את זכויותיהם, ובפרט לנשים בעוני2 בתוך כך בירך בית המשפט 
את הסיוע המשפטי על תפקידו המשמעותי בניסיון ל"נטרל" את אותם חסמים באמצעות העלאת 
בעיות רוחב והבאתן לפתחו של בית המשפט בדרך של עתירות עקרוניות תוך ניצול היותו, בדומה 
לרשויות, "שחקן חוזר" המופיע שוב ושוב מול אותן רשויות ואף מסתכל בהיבט רוחבי על סוגיות 
משרד  ידי  על  ערעור  הוגש  הדין  פסק  על  המוחלשות2  האוכלוסיות  ידי  על  לפתחו  המובאות 

 השיכון )טרם נדון(2 
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בהחלטה תקדימית   –ראשון לציון(    15644-11-16)תלה"מ  הפורום הנאות בהליכי מזונות חו"ל   
בישראל  בית המשפט  נדונה שאלת סמכותו של  לציון  בראשון  משפחה  לענייני  בבית המשפט 
לדון בתביעת מזונות שהגישה תובעת שמתגוררת באנגליה נגד נתבע שמתגורר בישראל2 כמו כן 
בחו"ל"  מזונות  גביית  בדבר  ה"אמנה  לפי  שהתנהלה  בתביעה,  לדון  הנאות  הפורום  נדונה שאלת 

"להבטיח את זכויות הילדים ולהקל על   –2 בית המשפט קבע כי נוכח תכלית האמנה  1776משנת  
בית המשפט מוסמך לדון בתביעה2 עוד קבע בית המשפט כי הנתבע לא עמד  –גביית מזונותיהם" 

 בנטל להוכיח כי המאזן נוטה בבירור המובהק של התביעה אל עבר הפורום הזר2

ועדת עררים בבית משפט השלום בתל אביב  –ניתן פסק דין עקרוני  בתחום זכויות ניצולי שואה 
קצבה  ועברו לקבל  ניצולי שואה  לזכויות  מהרשות  בעבר קצבה  ניצולי שואה שקיבלו  כי  קבעה 

-9564-16(, זכאים היום להשלמת קצבה מהרשות על בסיס הכרה במחלות2 )ו"ע  BEGמגרמניה )
 , הוגש ערעור על פסק הדין(2 16

(, בעניין תקנה המקנה הנחה במס 5755/17נוסף על כך, הוגשה עתירה נגד רשות המיסים )בג"צ   
אחר   ממקור  קצבאות  המקבלים  ניצולים  ואילו  מהרשות  קצבה  שמקבלים  לניצולים   –רכישה 

העתירה  בעקבות  השואה2  ניצולי   קבוצות  בין  מפלה  התקנה  כי  נטען  זו2  להטבה  זכאים  אינם 
העבירה רשות המיסים את עניינו של העותר לוועדת חריגים לבחינה הבקשה2 בשלב זה העתירה 

 תלויה ועומדת2

והזיקנה  ניתנה פסיקה עקרונית על חובת ההשתתפות של אדם   בתחומי הכשרות המשפטית 
אליו מחויבת  ונפש שהתייחסות  גוף  בין  ועל הקשר  באופן מותאם,  בעניינו  בהליך  עם מוגבלות 
ההליך  של  המגרעות  אחת  אירוני,  "באופן  מהבית:  כפויה  הוצאה  מונע  והוא  שיפוטית  בהכרעה 
המילה222  והיחסי של  במובן הביקורתי  עצמה222  היא השיפוטיות  אפוטרופסות  בענייני  השיפוטי 

נפש הקשר  את  לזכור  אנו  מדוע -חייבים  שוב  הנה  באחר2  ולפגוע  האחד  להציל  אפשר  אי  גוף2 
)נצרת(   76166-16-17עקרון ההשתתפות בהליך של אותו אדם צריך להיות עקרון מקודש"2 )א"פ  

 הותר לפרסום(2  

נוסף על כך, ניתנה פסיקה עקרונית על זכותו של אדם להזדקן בביתו כרצונו: "העדפתי לכבד את 
הוצאתה פני  על  בביתה,  להשאר  אמה  גב'  של  שכן  רצונה  אבות,  בבית  והשמתה  מביתה  בכוח 

סברתי כי רצונה של גב' אמה להשאר בביתה חרף מצבה הינו רצון מדעת, והוצאתה מביתה בניגוד 
פגיעה בכבודה, בחירותה ובזכותה לכתוב בעצמה  –לרצונה תהא משום פגיעה בזכויות יסוד שלה 

 )באר שבע( הותר לפרסום(2 9911-16-15את גורלה במהלך זקנתה"2 )א"פ 

אדם  בבני  סחר  עבירות  נפגעי  לקבל   –  בתחום  ביקשה  עבודה  לצורכי  אדם  בבני  סחר  קורבן 
שניתנת לקורבנות עבדות במקלט "מעגן", כחלק מסל השיקום במקלט   1אשרת עבודה מסוג ב/

לתקופה של שנה2 זאת, אף שהיא ויתרה על זכותה לעבור למקלט "מעגן", על מנת לא לנתק את 
בתה הקטינה מבית הספר שבו היא לומדת בעיר אחרת2 הסיוע המשפטי הגיש בקשה וערר על 

בשאלה העקרונית   להכריע  הדין  בית  שבו התבקש  מתן   –דחיית הבקשה,  את  להתנות  יש  אם 
האשרה במסגרת שנת שיקום רק בתנאי שהנפגע יתגורר במקלט2 בחודש אוקטובר ניתן פסק דין 

 מבלילתקופה של שנה    1בבית הדין לעררים המקבל את הערר ומורה על הענקת אשרה מסוג ב/
שהעוררת תחוייב לשהות במקלט "מעגן" כתנאי לקבלת האשרה, זאת נוכח העוול שנגרם לקורבן 
במקלט  מהשהות  במנותק  עבודה  אשרת  מתן  למקלט, המצדיקים  מחוץ  גבוהים  וסיכויי שיקום 

 (6575/162ם( -)ערר )י

לישראל  מאוקראינה  ילדים  הבין  –  חטיפת  מהמחלקה  הופנה  בפרקליטות -התיק  לאומית  
אזרחית הפונה,  של  לשעבר  בעלה  והסכמתה  המדינה2  ידיעתה  ללא  בתם  את  לקח  אוקראינה, 

לישראל2 בעקבות ההליכים השיב האב את הבת לאוקראינה לידי אימה  –ובניגוד להסכם ביניהם 
  .קרית גת( 71794-11-17)תמ"ש 
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 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
"ירידה לשטח" של העובדים באופן מובנה   –המשך ביסוס מערך הייצוג הפנימי בסיוע המשפטי  

 בתהליך העבודה ושימור ופיתוח הון אנושי מצוין2

שירותים של  דיגיטציה  ופיתוח  הקיימת  הממוחשבת  המערכת  העבודה   –  החלפת  ייעול 
מרחוק  הניתנים  השירותים  מספר  והרחבת  מתקדמים  טכנולוגיים  כלים  באמצעות  המקצועית 

 והגברת השימוש בהם2

ייעול תהליכים והגברת הוודאות המקצועית על   –בחינת נושא שכר הטרחה    –  התייעלות תקציבית
 ידי העלאת התורה שבעל פה על הכתב2

 לגבי אופן גיוס עורכי הדין החיצוניים למאגר הסיוע המשפטי2נוהל גיוס עורכי הדין הפצת 

לשיפור השירות, איכות הייצוג והאחדת   עיבוד, עריכה ובנייה של מערך הנחיות בסיוע המשפטי
 הפעילות בכלל המחוזות2

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים
בתחום המעמד   49,151תיקי סיוע משפטי חדשים )  111516נפתחו בסיוע המשפטי    9117בשנת  

תיקים2   54,544-בתחום הביטוח הלאומי( וניתן מינוי לייצוג ב  5455בתחום האזרחי,    79,961האישי,  
 7761חלק בלתי מבוטל מן המינויים כולל ייצוג במספר הליכים משפטיים לרבות בערכאות שונות2  

סירובים ניתנו בשל העדר זכאות כלכלית או משפטית או משום שהנושא חורג מתחום טיפולו של 
 הסיוע המשפטי2

מועסקים )עורכי דין, מתמחים, עובדי מנהלה,   411-כל התיקים מטופלים על ידי צוות פנימי שבו כ
-סטודנטים ובני שירות לאומי(2 חלק מהייצוג הוא באמצעות צוות עורכי דין פנימי ורובו באמצעות כ

 עורכי דין חיצוניים2 1,111

 ועדות קבועות או זמניות הפועלות במסגרת היחידה
מכוח  ועדה  התדיינויות,  הסדר  חוק  של  הוועדה  כדוגמת  רבות  בוועדות  משתתף  המשפטי  הסיוע 

 החלטת ממשלה בתחום האפוטרופסות, ועדה למיגור גזענות ועוד2

 פרסום יזום
 9116דוח הסיוע המשפטי לשנת 

 ממשלה המטילות משימות על היחידה  החלטות
 ( סיוע למשפחות נפגעי עבירות המתה91172) 746 החלטת ממשלה

עבירות המתה 9115)  9555החלטת ממשלה   נפגעי  לבני משפחותיהם של  משפטי  סיוע  ( הענקת 
 כתוצאה מפעולת איבה ולמשפחות שכולות2

( בעניין תוכנית להפחתת הרגולציה ולשיפור השירות הציבורי בתחום 9115)  9474החלטת ממשלה  
 משרדי2-הקמת צוות בין –האפוטרופסות והחלופות לתמיכה והגנה על בגירים 

  נתוני חופש מידע

 נדחו2 9-נענו באופן מלא או חלקי ו 7בקשות חופש מידע2  5הוגשו ליחידה  9117בשנת 

 יום2 4924הזמן הממוצע לטיפול בבקשה הוא 
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 דרכי התקשרות

 דואל פקס כתובת מחוז

 צפון
 , בנין ופא סנטר4145רח' תאופיק זיאד 

 1616111, נצרת 71191, ת2ד2 7קומה 
19-6469749 Naz-Siyua@justice.gov.il 

 חיפה
, חיפה 11א', קומה 17רח' פל ים 
4144119 

19-6465744 Haf-Siyua@justice.gov.il 

 Tlv-Siyua@justice.gov.il 19-6465515 6479414, תל אביב 4רח' הנרייטה סולד  תל אביב

 Mz-Siyua@justice.gov.il 19-6466116 5197464, לוד 14אבא הלל סילבר  מרכז

 ירושלים
 )כולל אשדוד ואילת(

 1555, בית מצפה, ת"ד 1רח' הסורג 
 7414711ירושלים 

19-6465611 Jer-Siyua@justice.gov.il 

 דרום
)מול בנק  7בית קרסו קומה  4קרן היסוד 

 6411411, באר שבע 744טפחות(, ת"ד 

  
19-6465659 

  
Bsh-Siyua@justice.gov.il 
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 הרשות להגנת הפרטיות

 6415919מיקוד  5461, ת"א ת"ד 197קריית הממשלה, דרך מנחם בגין כתובת: 
 ppa@justice.gov.ilדוא"ל:  19-6465164פקס:  154-4796777טלפון:  

 ראשת הרשות במילוי מקום זמני תיאור התפקיד: ד''ר שלומית ווגמן שם מנהל היחידה: 

 על אודות היחידה
הסמכויות  פי  על  והאוכף  המפקח  המסדיר,  הגוף  היא  רמו"ט(  )לשעבר:  הפרטיות  להגנת  הרשות 

התשמ"א הפרטיות,  הגנת  בחוק  לו  חתימה   1761–המוקנות  וחוק  הפרטיות"(;  הגנת  "חוק  )להלן: 
2 הרשות, כשומרת הסף של זכויות האזרח בתחום הגנת המידע האישי, 9111–אלקטרונית, התשס"א

לדיני הגנת המידע  וקידום של ציות  רואה כמשימתה העיקרית התוויית מדיניות בתחומי הפרטיות 
בכל גוף פרטי או ציבורי בישראל המנהל מידע אישי על אודות בני אדם, כך שיפעל לניהול המידע 

 שברשותו באופן תקין, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ולתקנות מכוחו2

במסגרת תפקידה של הרשות כרגולטור אשר אמון על זכות היסוד לפרטיות ולהגנה על מידע אישי 
בישראל היא מופקדת על הגנת המידע האישי במאגרי מידע דיגיטליים מכוח חוק הגנת הפרטיות 
ועל ביצורה של הזכות לפרטיות2 לתכלית זו היא מפעילה רגולציה, לרבות אכיפה מנהלית ופלילית, 

פרטיים, עסקיים וציבוריים, המחזיקים או המעבדים מידע אישי דיגיטלי2  –על כלל הגופים בישראל 
בין משימותיה המרכזיות: קידום שליטת הפרט במידע אישי על אודותיו, השפעה על תהליכי עיצוב 
לפרטיות בארגונים ובמערכות מידע בכל מגזרי המשק וחיזוק תחושת המוגנות של הציבור2 כל זאת, 
במטרה לצמצם את הסיכונים הגוברים לפגיעה בפרטיות הגלומים בשמירת מידע דיגיטלי, בעיבודו 

 ובניהולו, והכול תוך איזון ומתן משקל ראוי לחידושים הטכנולוגיים וליתרונותיהם2

 מבנה היחידה
כ כוללת  הפרטיות  להגנת  ברשות  האדם  כוח  טכנולוגיה,   71-מצבת  אנשי  דין,  עורכי  ובהם  עובדים 

 עובדי מנהלה, מתמחים, בנות שירות לאומי וסטודנטים2

 ראש הרשות

 (4( סטודנטים )9שירות לאומי ) ממונה )משפט וטכנולוגיה( מנהל וארגון רכזת לשכה בכירה

מנהל/ת מחלקת 
 האכיפה

מנהל/ת מחלקת פיתוח 
 חדשנות ופיתוח מדיניות

מנהלת מחלקת ייעוץ 
 משפטי והסדרה

מנהל/ת מחלקת 
 קשרי ציבור וממשל

 עוזר/ת
)משפט ראשי/ת 

וטכנולוגיה( )ה"מ 
 מוגבלות(

 (9מתמחים )

)משפט ממונה 
 וטכנולוגיה(

 מרכז/ת
בכיר/ה 
 )מחקר(

)משפט ממונה 
 וטכנולוגיה(

עוזר ראשי 
 )משפט וטכנולוגיה(

מרכז/ת בכיר/ה 
)קשרי ציבור 

 וממשל(

 מרכז בכיר
 )מחקר(

מנהל תחום 
בכיר 

 טכנולוגיה

מנהל תחום 
 )טכנולוגיה(

 (6סטודנטים )

ממונה 
)אכיפה 
מנהלית 
 ופלילית(

 מנהל תחום
 )טכנולוגיה(

 מנהל תחום
 )טכנולוגיה(

 (1סטודנט )

עוזר ראשי 
אכיפה מנהלית )

 ופלילית(

 ממונה
)אכיפה מנהלית 

 ופלילית(

עוזר ראשי 
אכיפה מנהלית )

 ופלילית(

עוזר ראשי 
אכיפה מנהלית )

 ופלילית(

עוזר ראשי 
אכיפה מנהלית )

 ופלילית(

 מנהל תחום
 )טכנולוגיה(

)משפט ממונה 
 וטכנולוגיה(

עוזר ראשי 
 )משפט וטכנולוגיה(

עוזר ראשי 
 )משפט וטכנולוגיה(

)משפט ממונה 
 וטכנולוגיה(

 ממונה
)אכיפה מנהלית 

 ופלילית(
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  9102עיקרי ההישגים לשנת 
 קידום תיקון סמכויות אכיפה בחוק הגנת הפרטיות: ■

במשרד   9117בשנת   וחקיקה  ייעוץ  מחלקת  עם  יחד  ואמצעיה,  כוחה  בכל  הרשות  פעלה 
ועל  בישראל  לפרטיות  הזכות  על  ההגנה  לשיפור  שיביאו  חקיקה  תיקוני  לקידום  המשפטים, 

מעמדה של מדינת ישראל בעולם, בתחום ההגנה על הפרטיות והמידע האישי2 זאת, אף שהכנסת  
)סמכויות  הפרטיות  הגנת  חוק  הצעת  בקידום  זו  פעילות  התמקדה  ובראשונה,  בראש  פוזרה2 

 91112–אכיפה(, התשע"ב

 לאומית:-המשך פעולות למיצוב מעמדה של ישראל בזירה הבין ■
של ישראל כמדינה   Adequacy-המשיכה הרשות לפעול לקידום ולשימור מעמד ה  9117בשנת  

וחקיקה,   ייעוץ  מחלקת  בהובלת  המשיכה,  הרשות  נאותה2  היא  בה  המידע  על  ההגנה  שרמת 
 לקיים שיח משותף עם האיחוד האירופי2  

 סקר סיכונים לפרטיות: ■
שנת   כלל   9117במהלך  את  רחבה  בראייה  הבוחן  לאומי  פרטיות  סיכוני  סקר  הרשות  ביצעה 

על  התבסס  זה  סקר  המידע2  בעידן  הפרטיות  על  והמשפיעים  המתפתחים  והאיומים  המגמות 
 מנעד רחב של מקורות מידע מקומיים וגלובליים )טכנולוגיים, חברתיים, כלכליים ועוד(2

 הסקר נועד לסייע לרשות "לסמן" את התחומים המרכזיים שיש להגדיר כתחומים במיקוד2 

 מסמך מדיניות )מדריך( מעודכן להגנת הפרטיות בעיר החכמה: ■
שנת   פרטיות   9117במהלך  את  המסכנים  חדשים  תהליכים  מתפתחים  כי  הרשות  זיהתה 

על  נתונים  תיקי  ביצירת  ביטוי  לידי  באים  הסיכונים  עיקר  המקומיות2  ברשויות  התושבים 
עדכנה    כך,  בשל  העירוני2  במרחב  התחבורה  בתחום  חדשות  טכנולוגיות  ובהכנסת  התושבים 

 הרשות את המדריך לעיר החכמה שבו ניתן מענה לצרכים אלו2

 פעילות מערך פיקוחי הרוחב ■
)ביקורת( שהחל בשנת    9117בשנת   מערך פיקוחי הרוחב   9116המשיכה הרשות להפעיל את 

הפרטיות  הגנת  ותקנות  הפרטיות  הגנת  חוק  יישום  לבחינת  מגזריים  פיקוחים  מאות  וקיימה 
הגברת  לשם  הנחיות,  ומתן  התערבות  הדורשים  ענפיים  כשלים  איתור  לשם  מידע(,  )אבטחת 
חיזוק השפעת  בעלי השפעה במשק הישראלי, לשם  בגופים  ההגנה על המידע האישי הנשמר 

( העצמית  ההסדרה  ולחשיבות  לפרטיות  המודעות  העלאת  ולשם  במשק  -Selfהרשות 
Regulation2בתחום הפרטיות )   

קיום הליך רוחבי מגזרי ופרסום דוחות מגזריים אפשרו לרשות להטמיע משמעותית את  הוראות 
בעלים ומחזיקים במאגרי מידע בתחומים שתועדפו  והנחיות הרשות בקרב  חוק הגנת הפרטיות 
באמצעות  בפועל  המצב  לבין  החקיקתיים  ההסדרים  בין  הפערים  את  לצמצם  הרשות;  ידי  על 
את  ולהגביר  החוק  בהוראות  עמידה  תמריצי  ליצור  חוזרות;  וביקורות  ליקויים  לתיקון  הנחיות 

 המודעות הציבורית באמצעות חשיפה רחבה במשק ויצירת הד תקשורתי2 
 התמקדו במגזרים הבאים:  9117פיקוחי הרוחב בשנת 

 פלטפורמות אינטרנטיות חינוכיות לקטינים; 
 מועדוני לקוחות גדולים; 
 מרפאות לבריאות הנפש; 
 שירותי אחסון ועיבוד מאגרי מידע2 

הדוחות  ממצאי  לציבור2  הדוחות  ממצאי  פורסמו  השונים,  במגזרים  הפיקוח  הליכי  קיום  בתום 
 יפורסמו אף הם2 9191במגזרים שייבחנו בשנת 
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 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 Privacy Impact Assessment  –פרסום גילוי דעת בנושא "תסקיר השפעה על הגנת מידע"   ■

נועד  אשר  בתהליך  מדובר  מידע"2  הגנת  על  השפעה  "תסקיר  הציבור  להערות  פרסמה  הרשות 
עסקיות  פעילויות  או  בפרויקטים  לפרטיות,  סיכונים  של  וניהול  הערכה  באיתור,  לארגון  לסייע 

 וארגוניות אחרות הכוללים עיבוד של מידע אישי2

 המשך קידום תיקוני חקיקה ■
יחד עם מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים תפעל הרשות לקידום תיקוני חקיקה שיביאו 

 לשיפור ההגנה על הזכות לפרטיות בישראל2

 כתיבת ופרסום מסמכים משמעותיים למשק ולמפוקחים ■
מסמך  תפרסם  היתר  ובין  הפרטיות,  בתחומי  מדיניות  מסמכי  ולפרסם  לגבש  תמשיך  הרשות 
משק  התפתחות  לאור  הדיגיטלי2  בעידן  תחבורה  בגופי  הפרטיות  להגנת  )מדריך(  מדיניות 
התחבורה בכלל, והיכולת של גופי התחבורה להחזיק מידע רב ולבצע ניתוחים לשם תכנון בפרט, 

 הרשות מתעתדת לפרסם מדריך המנגיש את משמעויות הפרטיות בתחום זה2

 ייזום שת"פ עם משרדי ממשלה, רשויות וגורמים רלוונטיים אחרים  ■
הרשות מתכוונת לפנות למשרדי ממשלה ורשויות רלוונטיות אחרות לשם בחינת דרכים לקידום 
הזכות לפרטיות וההגנה על מידע אישי במרחב הדיגיטלי בפעילויות ומיזמים המבוצעים על ידם, 

 בין היתר באמצעות עידוד הטמעתם בתוכניות העבודה השנתיות של הגופים האמורים2  

 ביצוע מחקרי שוק לאיתור מגמות והשפעתן על הפרטיות  ■
את  למקד  במטרה  הפרטיות  על  והשפעתן  מגמות  לאיתור  שוק  מחקרי  לערוך  הרשות  בכוונת 

 פעילותה בנושאים הכוללים היבטי פרטיות והמשפיעים על המידע האישי של הציבור2

 מיסוד תהליכי שיתוף ציבור ■
שיתוף  תהליכי  מיסוד  במשרד,  ואסטרטגיה  מדיניות  תכנון,  אגף  בסיוע  לבחון,  הרשות  בכוונת 
ציבור בתהליכי העבודה שלה, ובין היתר, בנוגע לפרסום ניירות עמדה, הנחיות ומדריכים2 תהליך 

(, rfiזה יבוצע בדרכים שונות, כמו למשל קיום שולחנות עגולים ופרסום הזמנה לקבלת עמדות )
 ויאפשר למעשה גיוון בתהליכי קבלת ההחלטות וטיוב ההחלטות המתקבלות2 

 טיפול בתופעות בעלות סיכון ממשי לפרטיות ■
התופעות  תועדפו  הפרטיות,  להגנת  הרשות  שערכה  לפרטיות  הסיכונים  סקר  מסקנות  בעקבות 
והמגזרים שהם סיכון ממשי לפרטיות, על ידי בחינת היקפי האיומים, שכיחותם והסכנה הגלומה 

 בהם לפרטיות, מול יכולת ההתמודדות והאכיפה של הרשות לטפל בהם באופן יזום2

 אכיפה מגיבה ויוזמת ■
הציבור,  פניות  על  שהסתמכה  מגיבה  פעילות  על  בעיקר  התבססה  האכיפה  פעילות  בעבר  אם 
תלונות ודיווחים בתקשורת, הגדירה הרשות מדיניות אכיפה יזומה לפיה נקבעו מדדים הקובעים 
מראש את הקצאת המשאבים שיופנו לאיתור וטיפול בתופעות שתועדפו במקום  גבוה על ידה2 
נוסף על כך מפותחות יכולות ומתודולוגיות לפעילות אכיפה יזומה )כגון שיח אסטרטגי עם גופים 
ופעילות  אחרים  וגופים  מרגולטורים  מידע  לאיסוף  פעולות  נוספות,  אכיפה  ורשויות  חיצוניים 

 טכנולוגיות ומודיעינית(2

 מנהיגות נוער לפרטיות  ■
"מנהיגות נוער לפרטיות" היא יוזמה משותפת של הרשות להגנת הפרטיות ומשרד החינוך2 מדובר 
בין  הדיגיטלי2  במרחב  הפרטיות  הגנת  על  וכלים  ידע  יקבלו  התלמידים  שבה  פיילוט,  בתוכנית 
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הנושאים שיילמדו: הזכות לפרטיות ומעמדה בחקיקה הישראלית כאחת מהזכויות המוגנות בחוק 
וחירותו; חוק הגנת הפרטיות ועקרונותיו; המשמעות הערכית והמשפטית של  יסוד; כבוד האדם 
פגיעה בפרטיות; אתגרי ההגנה על הפרטיות, נוכח ההתקדמות הטכנולוגית המואצת וצמיחתן של 

מאי כתוצאה  האפשריים  והסיכונים  וההשלכות  החברתיות  במרחב -הרשתות  פרטיות  שמירת 
 הדיגיטלי2  

פעילות להנגשת זכויות הציבור לפרטיות וכלים להגנה על הפרטיות והמידע האישי במרחב  ■
 הדיגיטלי 

     לדוגמה באמצעות לומדה אינטראקטיבית לבני נוער
( חולון  הטכנולוגי  מהמכון  סטודנטיות  בשיתוף  פיתחה,  הפרטיות  להגנת  לומדה HITהרשות   ,)

על  להגנה  כלים  ומתן  ברשת  לפרטיות  המודעות  העלאת  שמטרתה  נוער  לבני  אינטראקטיבית 
הפרטיות במרחב הדיגיטלי2 הלומדה עוסקת באתגרי ההגנה על הפרטיות בחיים הדיגיטליים והיא 
במכשירים  בשימוש  ברשת,  פרטיותם  על  לשמירה  בנוגע  הנוער  לבני  וכלים  המלצות  תכלול 
ניידים, ברשתות החברתיות, באפליקציות, במכשירים חכמים ועוד2 מטרת הלומדה להגביר ולחזק 
ביחס  ביקורתית  חשיבה  פיתוח  ולעודד  הנוער  לבני  הנוגע  האישי  המידע  על  השליטה  את 
את  לפרסם  הרשות  בכוונת  פרטיותם2  על  המהירים  הטכנולוגיים  לחידושים  שיש  להשפעות 

 הלומדה באתר הרשות2

 הכנס השנתי של הרשות להגנת הפרטיות ■
ינואר   בחודש  נערך  בפרטי)ות("  איתי  "דבר  הפרטיות  להגנת  הרשות  של  השנתי   9191הכנס 

ונידונו בו הנושאים הבאים: חקיקה אל מול מציאות דיגיטלית; העיר החכמה: הגנת הפרטיות לצד 
  קידמה דיגיטלית וכן פרטיות קטינים במרחב הדיגיטלי2

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים
 תיקי אכיפה אשר כללו תוצרי אכיפה כדלהלן:  66נסגרו   9117בשנת  ■

 ניתנו הנחיות לתיקון ליקויים2 –תיקי אכיפה  41 

 נקבעה הפרה וניתנו הנחיות לתיקון ליקויים2 –תיקי אכיפה  9 

 נקבעה הפרה, הוטל קנס והוטלו הנחיות לתיקון ליקויים על הגוף המפוקח2 –תיק אכיפה  1 

 נגנז2 1הועברו לפרקליטות להגשת כתבי אישום, מתוכם  –תיקי אכיפה  4 

 פורסמו דוחות והנחיות2 – תיקי אכיפה 4 

 לא נמצאה הפרה2  –תיקי אכיפה  96 

 גניזה
 קביעת הפרה ותיקון ליקויים

 פרסום דו"ח ציבורי
 לא נקבעה הפרה
 העברה לתביעה

 הנחייה לתיקון ליקויים

תוצר אכיפתי 
2019 

סווגו כתלונות על   994פניות ציבור, מתוכן    1,146התקבלו ברשות להגנת הפרטיות     9117בשנת   ■
 הפרה של חוק הגנת הפרטיות2 
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 נתוני חופש מידע
 נדחו2 5-נענו באופן מלא או חלקי ו 7בקשות חופש מידע,  16הוגשו ליחידה  9117בשנת  ■

  יום2 57זמן הטיפול הממוצע לבקשה הינו  ■
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 האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

 ירושלים  46956, ת"ד  916בנין שערי העיר, רח' יפו כתובת: 
 aptmanpniyot@justice.gov.ilדוא"ל:  19-7411651פקס:  19-7411611/1טלפון: 

 האפוטרופוסה הכללית והכונסת הרשמיתתיאור התפקיד: עו"ד סיגל יעקובי שם מנהל היחידה: 

 על אודות היחידה
עיקריים   מכלולים  בשלושה  פועל  הרשמי  והכונס  הכללי  הרשמי,   –האפוטרופוס  הכונס  מכלול 

 מכלול האפוטרופוס הכללי ומכלול הרשם לענייני ירושה2
 תחומי פעילות האגף:

הרשמי:   תקינות הכונס  על  פיקוח  הפירעון;  חדלות  בתחום  )הציבורית(  המדיניות  וקידום  התוויה 
ריכוז  התנהלותם;  על  ופיקוח  נאמנים  למינוי  ההליכים  הובלת  כללי;  באופן  הפירעון  חדלות  הליכי 
פעולות  קידום  קיומם;  ובמהלך  פתיחת ההליכים  טרם  התנהלות  כשלי  פעילות חקירתית לחשיפת 
אכיפה וקידום תביעות אזרחיות, מנהליות ופליליות נגד הנושאים באחריות; ניהול של המידע והידע 

 בענייני חדלות פירעון באופן מוסמך2

 השבת רכוש עזוב לבעליו או ליורשיו החוקיים; –טיפול בנכסים עזובים האפוטרופוס הכללי: 
בענייני  לממשלה  המשפטי  היועץ  ייצוג  המדינה;  לטובת  בעיזבונות  טיפול  מחולט;  ברכוש  טיפול 
מתנות  מכירת  עיזבון;  ומנהלי  אפוטרופוסים  על  פיקוח  מוות;  והצהרות  משפטית  כשרות  ירושה, 

 שקיבלו עובדי ציבור2

מתן צווי ירושה וצווי קיום צוואה; ניהול מרשם ארצי של צוואות מופקדות, הרשם לענייני ירושה:  
 הנאמן הציבורי2

 מבנה היחידה

האפוטרופוסה הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון 
 והרשם לענייני ירושה

 מנהלי מחוזות

 חיפה והצפון

 באר שבע

 ירושלים

 אביב והמרכז-תל

 שלוחת נצרת

סגן האפוטרופוסה הכללי, הממונה על  
 הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה

 מחלקה משפטית

 מחלקת כספים

 יחידה כלכלית

 יחידת השקעות

 יחידת המחשוב

המשנה לממונה 
על הליכי חדלות 

 פירעון

 מחלקת תאגידים

היחידה הארצית 
 לחקירות

היחידה להנחיה 
 ופיקוח על נאמנים

היחידה הארצית 
לפתיחת הליכי 
 חדלות פירעון

היחידה לניהול ידע 
 ומדיניות

המשנה 
לאפוסרופסה 

 הכללית

היחידה לאיתור 
נכסים עזובים 

 ולהשבתם

עיזבונות לטובת 
 המדינה

 חילוט נכסים

פיקוח על 
 אפוטרופסים

ארגון ומינהל 
 ואמרכלות

 רשם הירושה

 ועדת העיזבונות

יחידת בקררה 
 ותהלכי רוחב
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  9102עיקרי ההישגים לשנת 
החוק נכנס לתוקף ביום   –  91.4–כניסה לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח

ממוקד 9117בספטמבר    17 שירות  מוקד  הוקדם  לתוקף  לכניסת החוק  האגף  היערכות  במסגרת   2
 לחדלות פירעון, התומך בכל התהליכים ונותן מענה שירותי ותמיכה טכנית לצדדים להליך2

 בהתאם להוראות החוק הוקם מאגר נאמנים, וכמו כן הוקמו שתי יחידות חדשות:
 היחידה להנחיה ופיקוח על נאמנים ■
 יחידת ידע ומדיניות ■

הירושה ברשם  מקוונת  מערכת  ירושה   7/17בחודש    –  העלאת  לענייני  הרשם  באתר  הופעלה 
מועד,  להארכת  בקשות  התנגדויות,  שונים,  מסוגים  בקשות  הגשת  המאפשרת  מקוונת  מערכת 
בקשות לתיקון טעות סופר, מינוי מנהל עיזבון ועוד2 המערכת מאפשרת אף קבלת העתק צו שניתן 

 על ידי הרשם לענייני ירושה בצורה מהירה, נוחה וידידותית2

מסקנות  – משרדי בתחום האפוטרופסות והחלופות לאפוטרופוסות-הגשת מסקנות הצוות הבין
בפברואר   הוגשו  במהלך  9117אלו  בין  29117  היגוי  בצוותי  עבודה  ובין-נעשתה  מגזריים -משרדיים 

 כדי לקבוע תוכנית עבודה ליישום המסקנות2

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 הקמת מאגר נאמנים ■
 גיבוש מדיניות בתחום שיקום חייבים והכשרה כלכלית ■
 משרדי ומעקב אחר יישום וביצוע הוראותיה-קידום החלטת ממשלה לאימוץ המלצות הצוות הבין ■
 BIG DATA  2הרחבת מערכת פקל"ת ■

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים

 בכלל המחוזות: 9117 -9111צווי כינוס שניתנו בין השנים 

 על פי מחוזות: 9117–9116צווי פירוק שניתנו בשנים 

  91.1 91.1 91.4 91.5 

 114 65 77 71 ירושלים

 461 475 946 947 תל אביב

 177 175 176 151 חיפה

 117 76 56 64 באר שבע
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 הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

 61151ת"א  5441, ת"ד 197רח' מנחם בגין כתובת: 
  impa-office@justice.gov.ilדוא"ל: 154-4796771פקס:  154-4796711טלפון: 

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון תיאור התפקיד: רטנר, עו"ד -ד"ר שלומית ווגמןשם מנהל היחידה: 

 על אודות היחידה
הוקמה  הרשות  פיננסי2  למודיעין  הלאומית  הרשות  היא  טרור  ומימון  הון  הלבנת  לאיסור  הרשות 

מכוח חוק איסור הלבנת הון ובמטרה לסייע לגופי אכיפת החוק במניעה ובחקירה של   9119בינואר  
עבירות הלבנת הון2 בהמשך, מכוח חוק איסור מימון טרור, נוספו למטרות הרשות סיוע לגופי אכיפת 
של  מהצטרפותה  כחלק  זאת,  כל  המדינה2  בביטחון  ופגיעה  טרור  ארגוני  בפעילות  במלחמה  החוק 

הבין למאבק  ישראל  הבין-מדינת  להמלצות  ובהתאם  טרור,  ומימון  הון  הלבנת  בתופעות  -לאומי 
 FATF (Financial Action Task-לאומיות למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, הנקבעות על ידי ארגון ה

Force של ובחקירה  במניעה  בישראל  הביטחון  וגופי  החוק  אכיפת  לרשויות  מסייעת  הרשות   2)
עבירות הלבנת הון, פעילות ארגוני טרור ופעילות שעניינה פגיעה בביטחון המדינה2 כמו כן, מקדמת 

בחו"ל לה  המקבילות  פיננסי  מודיעין  יחידות  עם  פעולה  שיתופי  מידע  )FIUsהרשות  לחילופי   )
ומודיעין פיננסי בהתאם להוראות הדין2 הערך המוסף של הרשות הוא במודיעין הפיננסי המצוי בידה 

(FIN-INT (Financial Intelligence גיבוש טרור,  ומימון  הון  להלבנת  חשדות  איתור  המאפשר   ,
להוראות  בהתאם  זאת,  ולחילוט2  לתפיסה  ונכסים  היקפי העבירה  אחר  והתחקות  וביסוסם  חשדות 

הבין מעמדה  ותוך שימור  אלה2 הרשות -הדין  בתופעות  כמדינה הנאבקת  ישראל  מדינת  לאומי של 
מתמחים  ועובדיה  טרור,  ומימון  הון  הלבנת  בנושא  ומשפטי  מחקרי  ומומחיות  ידע  מוקד  משמשת 
בניתוח המידע והמודיעין הפיננסי המצוי במאגר המידע האיכותי והייחודי שבידה2 זאת, תוך הגברת 
עם  הפיננסי  המודיעין  והצלבת  מתקדמות  מידע  מערכות  הפעלת  הרשות,  פעילות  אפקטיביות 
מקורות מידע נוספים, לרבות מידע המתקבל מיחידות מודיעין פיננסי מקבילות בעולם2 מידע שיש 
בו כדי להצביע על פעילות חשודה ואשר עומד בדרישות החוק והנהלים הפנימיים של הפצת מידע, 
מועבר בהתאם לנדרש לרשויות האכיפה, לגופי הביטחון או ליחידה המקבילה לה בחו"ל בצורה של 
המשולב"  המודיעיני  מ"המוקד  חלק  הם  הרשות  נציגי  מודיעינית(2  )פרפרזה  מודיעינית"  "כתבה 
בו במסגרת שיתוף פעולה של רשויות האכיפה באופן ממוקד,  ופועלים  שהוקם במשטרת ישראל 
גם  נציגים  לרשות  חמורה2  לפשיעה  הקשורה  חוקית  בלתי  פיננסית  פעילות  של  ותקיפה  לאיתור 
ב"כוחות המשימה", יחד עם המשטרה, הפרקליטות ורשות המיסים, אשר פועלים נגד ארגוני פשיעה 

כך, הרשות מרכזת את הפעילות הבין נוסף על  מול -ותופעות פשיעה2  ישראל  משרדית של מדינת 
בין )-ארגונים  משטר Egmont-ו  FATF, Moneyvalלאומיים  קידום  לשם  שוטף  באופן  ופועלת   )

לאומיות, לצורך שימור ושיפור -המאבק בהלבנת הון ומימון טרור בישראל והתאמתו לדרישות הבין
 לאומי של מדינת ישראל2-מעמדה הבין

עצמאית   מודיעינית  ללא   –רשות  מודיעינית  רשות  של  מודל  פי  על  הוקמה  הישראלית  הרשות 
זכות הציבור לפרטיות  סמכויות חקירה2 זאת, כדי להגן בצורה המיטבית על האינטרס הציבורי של 
פיננסיות  פעולות  איתור  ויכולת  הון  הלבנת  למטרות  פיננסיים  גופים  ניצול  ומניעת  גיסא,  מחד 
בין הסקטור הפיננסי המדווח  יוצרת חיץ  גיסא2 הרשות  ומימון טרור מאידך  הון  בהלבנת  החשודות 
ולגופי  האכיפה  לרשויות  רלוונטי  מידע  מעבירה  כך  ובתוך  בישראל,  החקירה  גופי  לבין  לרשות 
או למימון  הון  קיים חשד להלבנת  ומבוקר, רק כאשר  באופן קפדני  פי הוראות הדין,  על  הביטחון, 

 טרור2

 ומימון הטרור
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 הרשות מורכבת מהאגפים כדלקמן:
אחראי לקבלה וקליטה של כלל הדיווחים החייבים בדיווח לרשות מן  –אגף איסוף ובקרת מידע  ■

מיונם  הדיווחים,  וכמות  איכות  על  בקרה  ביצוע  תוך  המפוקחים(,  )הגופים  הפיננסי  הסקטור 
והזנתם למאגר המידע2 בתוך כך, אחראי האגף לקבלת דיווחים משלימים ודיווחים מתקנים, כדי 
לטייב, לדייק ולהעשיר את הדיווחים המתקבלים ברשות2 נוסף על כך, אחראי אגף איסוף מידע 
פעולתם  לשיפור  מפוקחים(  וגופים  )רגולטורים  הפיננסי  הסקטור  של  והדרכה  להנחיה  ובקרה 
הדיווחים  כלל  של  וקליטה  לקבלה  אחראי  האגף  טרור2  ומימון  הון  בהלבנת  המאבק  בתחום 
החייבים בדיווח לרשות מן הסקטור הפיננסי, תוך ביצוע בקרה על איכות וכמות הדיווחים, מיונם 
הפיננסי  הסקטור  של  והדרכה  להנחיה  האגף  אחראי  כך,  על  נוסף  המידע2  למאגרי  והזנתם 

 ולשיפור פעילותם בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור2
והערכה   ■ מידע  מחקר,  המידע   –אגף  של  והערכה  ניתוח  לעיבוד,  אחראי  והערכה  מחקר  אגף 

וגופי  האכיפה  לרשויות  ומסייע  נוספים  מידע  מקורות  עם  הצלבה  תוך  ברשות  הנצבר  הפיננסי 
ובאיתור  כאמור  חשדות  בביסוס  טרור,  ומימון  הון  הלבנת  לפעולות  חשדות  באיתור  הביטחון 
מידע  לבקשות  במענה  הן  נעשים  המידע  והערכת  ניתוח  עיבוד,  ולחילוט2  לתפיסה  נכסים 
והערכה  מחקר  אגף  אחראי  כך,  על  נוסף  יזום2  באופן  והן  המידע  מצרכני  ברשות  המתקבלות 
זיהוי טיפולוגיות ותסמינים להלבנת  ומימון טרור,  לביצוע מחקר שיטתי של סיכוני הלבנת ההון 
ולהפצת  מתקדמים  וכלי תחקור  עיבודים סטטיסטיים  ביצוע  באמצעות  לרבות  טרור,  ומימון  הון 

 ידע תורתי בנושא2
אחראית למתן ייעוץ משפטי לפעילות השוטפת של הרשות ובקרה כי זו   –המחלקה המשפטית   ■

ויישום משטר  כך, אחראית המחלקה לפיתוח  על  נוסף  בדין2  פי הכללים שנקבעו  מתבצעת על 
הבין ולסטנדרטים  לדרישות  והתאמתו  בישראל   טרור  ומימון  הון  הלבנת  )כפי -איסור  לאומיים 

(, באמצעות ייזום וקידום חקיקה חדשה, תיקוני חקיקה והשלמת FATF-שנקבעו על ידי ארגון ה
מקצועי מענה  במתן  עוסקת  כן, המחלקה  כמו  והממשל -חקיקת משנה2  לגופי האכיפה  משפטי 

בנוגע  הרחב  ולציבור  הפיננסיים  למוסדות  מידע  העמדת  גם  כמו  הרשות,  פעילות  בתחומי 
 להתפתחויות משפטיות בנושא הלבנת הון ומימון טרור בישראל ובעולם2

במסגרת תהליך השינוי הארגוני שעברה הרשות ועדכון   9115הוקם בשנת    –לאומי  -האגף הבין ■
לאומית בתחום -מתכונת פעילותה2 האגף אמון על חיזוק מעמדן של ישראל והרשות בזירה הבין

הבין הארגונים  בפעילות  השתתפות  באמצעות  לרבות  טרור,  ומימון  הון  הלבנת  לאומיים -איסור 
( בתחום  רלוונטיים FATF, Egmont, Moneyvalהמובילים  גורמים  של  החשיפה  הגברת  ועל   )

הבין הארגונים  של  העבודה  לתוצרי  להעמקת -בישראל  האגף  אחראי  כך,  על  נוסף  לאומיים2 
בעולם   מקבילות  פיננסי  מודיעין  יחידות  לבין  הרשות  בין  הפעולה  לרבות )FIUsשיתוף   ,)

באמצעות חתימה על מזכרי הבנות בנושא חילופי מידע ופעילות אופרטיבית של החלפת מודיעין 
 פיננסי2

אחראי למיצוב עליונות וחדשנות טכנולוגית באמצעות הטמעת כלים   –אגף מחשוב וטכנולוגיה   ■
המחשוב,  מערכות  ותחזוקת  פיתוח  על  אמון  האגף  הרשות2  עבודת  אפקטיביות  לשיפור 
הטכנולוגיה והתקשורת ברשות, לצד פיתוח תוכנות לאבטחת המידע ברשות ולקליטתו2 נוסף על 
כך, מספק האגף מכלול של כלי תוכנה ייחודיים המאפשרים ניתוח מתקדם של המידע, הצפת 
וניתוח  הפיננסי  במגזר  הפעילים  גורמים  מיפוי  המידע,  במאגר  חשודים  מופעים  על  התרעות 
זיהוי תבניות פעולה חשודות וגורמים חשודים והעשרת מאגר המידע של  קשרי הגומלין עימם, 

 הרשות2
, אף הוא במסגרת תהליך שינוי ארגוני שעברה   9115מטה הרשות הוקם בשנת    –מטה הרשות   ■

ותהליכי  העבודה  ממשקי  ושכלול  תכלול  ואסטרטגיה,  מדיניות  לתכנון  אחראי  המטה  הרשות2 
רשותיים ועם גורמי חוץ וניהול תקציב הרשות2 נוסף על כך, אחראי המטה לניהול -העבודה הפנים

  הידע והמידע ברשות, לצד פיתוח ושימור ההון האנושי ברשות
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 מבנה היחידה
 ראש הרשות

אגף מחקר 
 והערכה

אגף איסוף 
 ובקרת מידע

צוותי איסוף 
 ובקרה

מנהל מחלקת 
איסוף ובקרת 

 מידע

 מטה הרשות

תכנון מדיניות 
 ואסטרטגיה

ארגון, מינהל 
 והון אנושי

ניהול ידע 
 ומידע

מחלקת מס, 
ניירות ערך 

 ויזומים

מחלקת 
 משטרה

 צוותי אנליזה צוותי אנליזה

מחלקה 
 משפטית

 צוות משפטי

 מחלקת טרור

אגף מחשוב 
 וטכנולוגיה

 צוות אפיון

 צוות פיתוח

 צוות תשתיות

צוות שיתוף 
פעולה חו"ל 

 ואנליזה

 לאומי-אגף בין

צוות ארגונים 
 לאומיים-בין

מחלקת מחקר 
 תורתי

צוות מדידה  צוותי אנליזה
 וסטטיסטיקה

 צוותי אנליזה

 צוותי אנליזה

  9102עיקרי ההישגים לשנת 
צירופה של ישראל   –הובלת הישג לאומי אסטרטגי    –   FATF-הובלת הצטרפות ישראל לארגון ה ■

לאומי המוביל את המאבק הגלובלי בהלבנת הון ומימון טרור2 -כחברה מלאה בכוח המשימה הבין
גופי   65השלמת הליך הביקורת המורכב באמצעות שיתוף פעולה לאומי ותעדוף משאבים של  

מבחינת  בעולם  המובילות  המדינות  משלוש  כאחת  ישראל  למיצוב  הוביל  אשר  ממשל, 
טרור  ומימון  הון  הלבנת  לאיסור  הרשות  ומיצוב  טרור,  ומימון  הון  בהלבנת  המאבק  אפקטיביות 

 כאחת משתי הרשויות האפקטיביות בעולם2
 FATF2 -אירוח כנס המומחים השנתי של ה ■
 זכייה באות הוקרה ליחידות מצטינות בגין התייעלות וצמצום הבירוקרטיה ■
ידיים עם הסקטור הפרטי   ■ עגולים,   –שילוב  ומשוב, כנסים מקצועיים, שולחנות  מפגשי דיאלוג 

 פרסומים מקצועיים2
 קידום הליכים אסטרטגיים לישראל ■
ו ■ טרור  מימון  של  פרויקטים  קבוצת    TBML/TF-קידום  בראשות  לכהונה  הרשות  ראש  בחירת 

 (RTMG(עבודה 
 תרומה לאגמונט ואיזון מגמת ההשתלטות של מדינות ערב ■
 העמקת השת"פ עם גופי אכיפה ■
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 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
הנכסים  ■ תחום  על  בדגש  חדשים  סיכון  בתחומי  הרשות  של  האופרטיבית  הפעילות  העמקת 

 הווירטואליים
 העמקת ממשקי העבודה האופרטיביים בתחום מימון טרור ■
 קידום ביצוע הרפורמה בחוק איסור הלבנת הון ■
 קידום השפעה עולמית בנושאים אסטרטגיים לישראל ■
 קידום יישום מודל הדיגיטציה של המידע בקליטת המידע לרשות ■
 העמקת הקשר עם גורמים מדווחים והגברת הפרסומים ■
 המשך צמיחה טכנולוגית, לרבות הקמת מרכז אנליטיקה ■
 יוזמת הענקת סמכויות פיקוח לרשות ■
 הובלת עדכון סקר הסיכונים הלאומי ■

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים

 בקשות מידע ■
כ  9117בשנת   של  עלייה  גופי   65-חלה  מכלל  ברשלא"ה  שנתקבלו  המידע  בקשות  במספר 

כ של  מצטברת  עלייה  המשלימה  בישראל,  והביטחון  בשש   1455-האכיפה  המידע  בבקשות 
 (91142השנים האחרונות )לעומת שנת 

שיעור השינוי בסך כל בקשות המידע 
שנתקבלו ברשות צרכני מידע בישראל 

 9102יחסי לשנת 

גידול מצטבר של כ )יח'   1615-חל  בעולם  במספר בקשות המידע שהרשות הפיצה ליח' מקבילות 
FIUבמספר בקשות המידע שנתקבלו ברשות מיח' מקבילות בעולם,   545-(, וחל גידול מצטבר של כ

 (91142על פני שש שנים )לעומת שנת 

 פרפרזות מודיעיניות  ■
במספר הפרפרזות המודיעיניות )"כתבות"( שהפיצה הרשות   95-חלה עלייה של כ  9117בשנת  

כ של  כוללת  עלייה  המשלימה  בישראל,  המידע  צרכני  האחרונות   645-לכלל  השנים  בשש 
 (91142)לעומת שנת 

שיעור השינוי בסך כל הכתבות שהופצו 
 9102צרכני מידע בישראל יחסי לשנת 
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 פרסום יזום

גישה   9117בשנת   ליישום  מדריך  כגון  אדומים,  דגלים  ומסמכי  מדריכים  כמה  הרשות  פרסמה 
מדריך  ערך;  ניירות  בענף  סיכון  מבוססת  גישה  ליישום  מדריך  החיים;  ביטוח  בענף  סיכון  מבוססת 
ליישום גישה מבוססת סיכון בקרב נותני שירותי עסקי )עו"ד ורו"ח(; מדריך ליישום גישה מבוססת 
סיכון בקרב עוסקים בנכסים וירטואליים; מדריך לביצוע הערכת סיכונים בנושא מימון טרור; שיטות 
מקצועיים  הון  מלביני  רשתות  פעילות  בנושא  מדריך  בתאגידים;  שליטה  בעלי  לזיהוי  מומלצות 

 וטיוטת מסמך דגלים אדומים לפעילות בתחום הנכסים הווירטואליים2 

הון הסוקרים חידושים והתפתחויות מהארץ ומהעולם -נוסף על כך, פרסמה הרשות שני קובצי מידע

 .בתחום המלחמה בהלבנת הון ומימון טרור
 החלטות ממשלה המטילות משימות על היחידה 

מספר   ממשלה  בפשיעה   12129116מיום    4616החלטת  החמורה,  בפשיעה  המאבק  בנושא 
  המאורגנת ובתוצריהן2

 חוברות ועלוני מידע לציבור 
 דוח שנתי הסוקר את פעילות הרשות, מגמות בתחום הלבנת הון ומימון טרור, עקרונות

 זמין לצפייה באתר הרשות: –והתפתחויות במשאר איסור הלבנת הון ומימון טרור 

https://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/Pirsumim/Pages/Dohot.aspx 

 –הון" הסוקרים חידושים מן הארץ והעולם בתחום הלבנת הון ומימון טרור -גיליונות "מידע

 זמינים לצפייה באתר הרשות:

https://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/Pirsumim/Pages/Hon.aspx  

הרשות   ניירות   –פרסומים של  בענף  החיים,  ביטוחי  בענף  סיכון  מבוססת  גישה  ליישום  מדריכים 
ערך, בקרב נותני שירות עסקי, לעוסקים בנכסים וירטואליים, מדריך לזיהוי בעלי שליטה בתאגידים, 
מדירך בנושא פעילות רשתות מלביני הון מקצועיים וטיוטת מסמך דגלים אדומים בתחום הנכסים 

 זמינים לצפייה באתר הרשות: –הווירטואליים 

https://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/Pirsumim/Pages/PirsumimM.aspx 

 זמינים לצפייה באתר הרשות: –מסמכי הנחיות הרשות בנושאים שונים 

https://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/Pirsumim/Pages/Guidelines.aspx 
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 אגף רישום והסדר מקרקעין 

 7119419מיקוד  9761, ירושלים ת"ד 7א', מגדל מאיר שלום קומה  7רח' דיסקין כתובת: 
 hanhala-mekarkein@justice.gov.ilדוא"ל:  19-6465614פקס:  19-7676194טלפון: 

 מנהל רישום והסדר מקרקעיןתיאור התפקיד: עו"ד שלומי הייזלר שם מנהל היחידה: 

 על אודות היחידה
 הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין כולל חמישה  תחומי פעילות עיקריים:

באגף זה תשע לשכות )בירושלים, תל אביב, חיפה, פתח תקווה, נצרת, נתניה,  –רישום מקרקעין  ■
 באר שבע, חולון ורחובות( ועוד שלוש שלוחות בחדרה, באשדוד ובעכו2

המקרקעין ■ רישום  על  ובשלושת   –שיפוטי  -מפקחים  הרישום  בלשכות  יושבים  המפקחים 
 השלוחות, ומקיימים דיונים שיפוטיים הנוגעים לבתים משותפים2

מקרקעין ■ רישום  על  מחוזות  -מפקחים  רישום   –מנהלי  על  מפקחים  שלושה  מכהנים  באגף 
 מקרקעין והמופקדים על לשכות רישום הבתים המשותפים שבמחוזותיהם2

חמש לשכות הסדר מקרקעין )בירושלים, תל אביב, חיפה, נצרת ובאר  –הסדר זכויות במקרקעין  ■
 שבע(2 נוסף עליהן, יש שלוחה אחת בעכו2

ופרצלציות   ■ לאומיות  תשתיות  לרישום  ארצית  מושבה   –לשכה  שמקום  ארצית  לשכה 
 בירושלים2

 פעולות הרשות, על כל יחידותיה, מתרכזות בתחומים הבאים:

פנקסי המקרקעין מנוהלים בלשכות רישום המקרקעין ומשקפים   –ניהול פנקסי המקרקעין   ■
 נאמנה את המצב המשפטי של זכויות המקרקעין שבתחומי המדינה2

על פי הוראות   –אישור עסקאות ופעולות אחרות במקרקעין ורישומן בפנקסי המקרקעין   ■
יפה מבחינה  יהיה  רישום בפנקסים2 רק לאחר הרישום, כוחה  החוק, עסקה במקרקעין טעונה 
משפטית כלפי הכול2 כל עוד לא נרשמה העסקה, יש למקבל הזכות זכות חוזית שתוקפה הוא 

 בין הצדדים בלבד2

תהליך שבאמצעותו הופכות חלקות   –רישום בתים משותפים בפנקסי הבתים המשותפים   ■
הרשומות בפנקסי השטרות או הזכויות לחלקות הרשומות בפנקסי הבתים המשותפים וכוללות 

 יותר מיחידת משנה אחת2

בסמכותם השיפוטית של המפקחים   –הכרעה בסכסוכים בין בעלי דירות בבתים משותפים   ■
בבתים  הן  משותפים,  בבתים  דירות  בעלי  בין  בסכסוכים  ולפסוק  לדון  המקרקעין  רישום  על 
שיש  הסמכויות  כל  הוקנו  בסכסוך  הדן  למפקח  נרשמו2  שטרם  בבתים  והן  בפנקס  שנרשמו 
לשופט בית משפט השלום הדן בתביעה אזרחית2 החלטת המפקח בסכסוך וצו ביניים שיינתן 

לפקודת ביזיון בית המשפט כדין פסק דין  6דינם לעניין אכיפה בהוצל"פ ולעניין סעיף  –על ידו 
 או צו ביניים של בית משפט השלום2

המדינה   ■ שבתחומי  במקרקעין  הקניין  זכויות  אחראיות   –הסדר  המקרקעין  הסדר  לשכות 
להסדרת זכויות הקניין שבתחומי המדינה2 הסדר זכויות המקרקעין נעשה בהסתמך על מדידה 

 ומיפוי מדויקים ורשמיים ולאחר חקירה רשמית של תביעות וזכויות אחרות2
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  9102עיקרי ההישגים לשנת 

של   ■ ה  14עלייה  במדד  נוספים  של  D.B-שלבים  עלייה  הכול  ובסך  בשנתיים   77,  שלבים 
 האחרונות2

 התחלת הסדרת גושים במזרח ירושלים בהתאם להחלטת הממשלה ■
 הטמעת ממשקים מקוונים נוספים )משכנתה ועוד(2 ■
 לעומת השנה הקודמת2 115-צמצום משך זמן הרישום ב ■
 ממדית בהתאם לחוק המקרקעין2-השלמת התהליכים הדרושים לרישום חלקה תלת ■
 מתיקי הערות האזהרה נרשמים באופן מקוון(2 615-עלייה במספר התיקים המקוונים )כ ■
 דק' בממוצע ארצי2 17-קיצור משך זמן המתנה בתור לכ ■
 השלמת המבנה הארגוני החדש בהנהלת האגף ובחירת משנים למנהל הרשות2 ■
 קידום הסדרה של עשרות גושים בצפון הארץ ובתוך כך יישובי מיעוטים2 ■
 הפעלת פיילוט לרישום מהיר של בית משותף באמצעים מקוונים )נתניה(2 ■
הפעלת פיילוט לשירות מתן הודעות לבעלי נכסים בעת ביצוע פעולות בנכס לשם הגנה על הנכס  ■

 )תל אביב(2

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 

 הסדר ירושלים, הסדרת יישובי מיעוטים ורישום תשתיות לאומיות2 ■
 D.B2עלייה במדד  –הפחתת משך זמן הרישום  ■
 המשך הקמת ממשקים מקוונים לשיפור השירות וקיצור משך זמן הרישום2 ■
 צמצום משך זמן רישום בתים משותפים והסדרת טיוב ההליך השיפוטי בלשכות המפקחים2 ■
 האחדת דיני התכנון והקניין2 ■
 שמירה וקידום זכות הקניין במקרקעין2 ■
  ממדי2-הטמעת רישום תלת ■

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים

 פעולות2 511,197נעשו  9117בשנת  ■
 הערות אזהרה2 947,446נרשמו  ■
 פעולות מכר2 114,555 ■
 רישום משכנתאות2 64,576 ■
 הזמנות מקוונות לעיון בתיק בית משותף2 114,541 ■
 צווי בתים משותפים שנחתמו2 4,961 ■
 תיקי תביעות מפקחים2 4,447 ■
 חלקות במסגרת פרצלציה2 47,145רישום  ■
 חלקות שנרשמו בבתים משותפים2-תתי 46,759 ■
 נסחי רישום מקוונים הונפקו2 9,641,471 ■
 ימי עסקים2 4247-הורדת משך זמן הטיפול הממוצע לכלל הפעולות לכ ■
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 ועדות קבועות או זמניות הפועלות במסגרת היחידה

 באגף רישום והסדר המקרקעין פועלות כמה ועדות:
 ועדה מייעצת להפקעות2 12
 ועדה ארצית לתשתיות לאומיות2 22
 ועדה להאצת הרישום במשרד האוצר2 32
 ועדה לשחרור נכסי נפקדים2 42
 ועדה להשוואת דיני התכנון והבנייה ודיני הקניין2 52
 ועדות קניין של לשכת עורכי הדין2  62

 פרסום יזום
 הקישור לאתר האגף:

http://www.justice.gov.il/units/landregistration/Pages/default.aspx 

 החלטות ממשלה המטילות משימות על היחידה 

שיאפשרו   -1677 מקילים,  נהלים  יקבע  המשפטים  במשרד  מקרקעין  והסדר  רישום  אגף  מנהל 
 רישום בית משותף על בסיס היתר בנייה ותוכנית לוצרכי רישום2

)להלן    4571 המשפטים  משרד  מנכ"לית  בראשות  צוות  רישום   –להקים  לנושא  משנה  צוות 
נציג מזכיר הממשלה, מנהל רשות מקרקעי ישראל, מנכ"ל  מקרקעין( ובהשתתפות אגף תקציבים, 
עובד  או  האוצר  במשרד  תכנון  מינהל  ישראל(,  למיפוי  )המרכז  מפ"י  ומורשת,  ירושלים  משרד 
העבודה  תוכנית  קביעת  על  אמון  יהיה  הצוות  העירייה2  עובד  או  ירושלים  עיריית  ומנכ"ל  משרדם, 

את 6לסעיף   שיאפשרו  חסמים  והסרת  המקרקעין  רישום  הסדרת  יישום  ליווי  זו,  להחלטה  )א( 
 הסדרת המקרקעין ורישומו2

 נתוני חופש מידע

 נדחו2 19-נענו באופן מלא או חלקי ו 9בקשות חופש מידע2  17הוגשו ליחידה  9117בשנת  ■
 יום2 4427זמן הטיפול הממוצע לבקשה הוא  ■
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 אגף שומת המקרקעין 

 74441, ירושלים 75רח' יפו כתובת: 
 RikiP@justice.gov.ilדוא"ל:  19-6944971פקס: 154-4795617טלפון: 

 השמאי הממשלתי הראשיתיאור התפקיד: מר אוהד עיני שם מנהל היחידה: 

 על אודות היחידה

אגף שומת המקרקעין הוא יחידה מקצועית עצמאית ובלתי תלויה בהחלטותיה, בעלת ניסיון רב בכל 
הנובעת  הכלכלית  הפעילות  כל  על  והשלכה  השפעה  יש  האגף  לשומות  המקרקעין2  לענף  הנוגע 

 מעסקי מקרקעין ובנייה במדינה2 

מחוזות:  ושלושה  ממטה  מורכב  האגף  הראשי2  הממשלתי  השמאי  עומד  האגף   בראש 
מנהלים, שמאים  ויו"ש2 לכל מחוז מנהל, שני סגני  ירושלים, הדרום  והצפון;  והמרכז; חיפה  תל אביב 
ועדת  ומזכירות  ארצית  בקרה  יחידת  פועלת  האגף  מטה  תחת  ומתמחים2  מנהליים  עובדים  מחוזיים, 

 עובדים2  64מתמחים, סך הכול  19עובדים מנהליים,  19שמאים,  41ההשגות2 באגף מועסקים 

בהוראות  ממשלה,  בהחלטות  בחקיקה,  נקבעה  הראשי  הממשלתי  השמאי  של  והאחריות  הסמכות 
 תכ"מ ועוד2

 –תפקידי השמאי הממשלתי ועבודת השמאות נעשים על ידי עובדי האגף ו/או באמצעות מיקור חוץ  
כ הכולל  שמאים  מאגר  ומשמשים  פומבי  במכרז  נבחרו  אשר  הפרטי,  מהשוק  מקרקעין   971-שמאי 

מונחה,  והוא  הראשי  הממשלתי  השמאי  של  הארוכה  זרועו  למעשה  הוא  המאגר  מקרקעין2  שמאי 
 מבוקר, מנוהל ומפוקח על ידי השמאי הממשלתי הראשי ועובדי האגף2

תחומי הפעילות העיקריים של האגף: אחריות כוללת על קביעת שווי מקרקעין עבור משרדי הממשלה 
ביצוע  מיוחדות;  שומות  עריכת  השמאים;  מאגר  על  ובקרה  פיקוח  הנחיה,  הפעלה,  הסמך;  ויחידות 
וניהולן  ההשגות  בוועדות  חברות  ישראל;  מקרקעי  רשות  מטעם  שומות  על  ראשונה  בהשגה  שומות 
בעניין פיצויי הפקעה(; קביעה ופרסום של קווים מנחים  וועדת השגה  )ועדת השגה על שומות רמ"י 
וחקיקה  ייעוץ  למחלקת  ייעוץ  משפט;  לבית  דעת  חוות  מתן  מקצועיים;  סקרים  עריכת  לשמאים; 
ולפרקליטות; ייעוץ והדרכה ללקוחות האגף; סיוע בקידום מדיניות ותוכניות הממשלה בתחום הנדל"ן 
)מע"מ אפס, מחיר למשתכן וכדו'(; עובדי האגף חברים בוועדות מקצועיות, השמאי הממשלתי הראשי 

 חבר במועצת שמאי המקרקעין ועוד2 
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 מבנה היחידה

השמאי הממשלתי הראשי 
 מנהל האגף

ממונה בקרה 
 ארצי

מרכז בכיר 
שומות 

)בהיקפים 
 גדולים(

שמאי בכיר 
וע/מקצועי 
 למנהל האגף

אמרכלות 
 ומזכירות

מרכז מקצועי 
 מזכירות ועדת השגות

סגן השמאי הממשלתי 
 הראשי

סגן השמאי הממשלתי 
 הראשי

 מתמחים מזכירות שמאים מתמחים מזכירות שמאים מתמחים מזכירות שמאים

 מזכירות שמאים מזכירות שמאים

מנהל מחוז ירושלים  א והמרכז“מנהל מחוז ת מנהל מחוז חיפה והצפון
 והדרום

 ט שמאות“קמ
סגן מנהל 

מחוז שלוחת 
 ש“ב

סגן מנהל 
 מחוז

סגן מנהל 
 מחוז

סגן מנהל 
 מחוז

סגן מנהל 
 מחוז

  9102עיקרי ההישגים לשנת 
 ניהול מכרז למאגר השמאים2 ■
 אפיון ובניית מערכת מחשוב חדשה )"קשת"( לסיוע בניהול ותפעול עבודת האגף2 ■
המגורים  ■ בחלקת  רכישה  ודמי  חכירה  דמי  ובנושא  להשכרה  דיור  בנושא  מנחים  קווים  פרסום 

 בנחלה2 
מקרקעין,  ■ לשמאות  חדשה  לימודים  לתוכנית  המקרקעין  שמאי  מועצת  מטעם  המלצה  כתיבת 

 ומתן המלצה לשר המשפטים לאישור תקנות שמאי המקרקעין )בחינות(2

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 הפעלת מאגר השמאים החדש2 ■

הטמעת מערכת המחשוב החדשה )"קשת"( והמשך הקמה של חלקים נוספים במערכת, לסיוע  ■
 בניהול ותפעול האגף וועדות ההשגה2

 עדכון קווים מנחים קיימים וכתיבת קווים מנחים חדשים2 ■

 קליטת כוח אדם איכותי ושימורו2 ■
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 נתונים סטטיסטיים משמעותיים

 611השגות במחוזות 

 46יעוץ 

 194בקרות יזומות 

 77בקרות מלוות חוזרות 

 164השגות בועדות השגה 
 16חוות דעת לביה"מ 

תפוקת אקוו' 
במחוזות 
 )משוקלל(

 946בקרות מדגמיות 

 96שומות 

 תוצרי שומה שבטיפול, פיקוח או עריכה של האגף 17,111 -כ

 ועדות קבועות או זמניות הפועלות במסגרת היחידה
 באגף שומת המקרקעין פועלות כמה ועדות:

בוועדה נדונות השגות )שניות( על  –ועדת השגות של שומת מטעם רשות מקרקעי ישראל )רמ"י(  ■
או  החוכר(  כלל  )בדרך  המתקשר  להיות  יכול  המשיג  ראשונה"2  ב"השגה  מחוזי  שמאי  החלטות 

שלום   שופט  להיות  הכשיר  מדינה  עובד  דין  עורך  חברים:  שלושה  מונה  הוועדה  יו"ר,   –רמ"י2 
לחוק התכנון והבניה(    64חבר, שמאי מכריע )על פי תיקון    –השמאי הממשלתי הראשי או סגנו  

 חבר2 –

תפקידה להכריע בסכסוכים   -1744ועדת השגות, לפי פקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(   ■
בעניין סכום הפיצויים בגין הפקעת מקרקעין, לפי הפקודה2 הוועדה מונה שלושה חברים: עורך 

או סגנו    –דין עובד מדינה הכשיר להיות שופט שלום   חבר,   –יו"ר, השמאי הממשלתי הראשי 
 חבר2 –לחוק התכנון והבניה(   64שמאי מכריע )על פי תיקון 

 השמאי הממשלתי הראשי ועובדי האגף חברים או יועצים בוועדות מקצועיות רבות כגון: ■
 מועצת שמאי המקרקעין2 
 הוועדה המייעצת לשר המשפטים בעניין מינוי שמאי מכריעים2 
 ועדת האתיקה של מועצת השמאים2 
 ועדת המשמעת של מועצת השמאים2 
 ועדות שונות שעניינן בחינות לשמאות, מטעם מועצת השמאים2 
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 המועצה הארצית לתכנון ולבנייה2 
 ועדה מייעצת לשר התחבורה בענייני הפקעות2 
 רמ"י2 –ועדה מייעצת להפקעות  
 רמ"י2 –ועדת פיצויים לחקלאים  
 הפקעות(2 –ועדה מכרעת משרד התחבורה )פיצויים מן החסד  
 ועדה להסרת חסמים באנרגייה מתחדשת2 
 ועדת מכרזים מיוחדת של הדיור הממשלתי2 

 חוברות ועלוני מידע לציבור
 סקירת שיעורי תשואה בנכסים מניבים )סקר חציוני(2 ■
  פרסום קווים מנחים2 ■

 החלטות ממשלה המטילות משימות על היחידה 
 בדבר הסמכות בקביעת שומה2  1761–חוק רשות מקרקעי ישראל תש"ח ■

  בדבר הקמת ועדת השגות לעניין השגה על סכום  –( 9111משנת  4פקודת הקרקעות )תיקון מס'  ■
 הפיצויים בהפקעות2

בדבר חובת כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפעול  96/11/177מיום  4576החלטת ממשלה  ■
בהתאם להנחיות השמאי הממשלתי הראשי בכל הקשור בשומת מקרקעין, לרבות חובת קבלת 

 שומה הנדרשת לצורך ביצוע פעולות במקרקעין וכן בדבר תפקידי האגף והקמת מאגר שמאים2 

לביצוע   96/11/1777מיום    521724הוראת חשכ"ל   ■ בדבר התקשרות באמצעות רשימת שמאים 
 עבודות בתחום שמאות מקרקעין עבור משרדי ממשלה2

, סימן ב', בדבר הליך השגה על   4291, סעיף   9117קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, אפריל  ■
 שומות  מטעם רשות מקרקעי ישראל2

 מתוקף ההחלטה מתקיים באגף הליך "השגה ראשונה" וכן הוקמה ועדת ההשגות, להשגה שנייה2

 החלטות נוספות של מועצת מקרקעי ישראל המחייבות שומה מטעם השמאי הממשלתי הראשי2 ■

 חוקים והחלטות נוספים2 ■

 נתוני חופש מידע 

 לאגף אתר אינטרנט שבו מפורסמים נושאים שונים שבאחריות האגף: ■
 החלטות בהשגה ראשונה, החלטות של ועדות ההשגה, קווים מנחים, סקרים ועוד2

 נדחו2 9-נענו באופן מלא ו 7, מתוכן 11כמות בקשות חופש המידע שהוגשו ליחידה היא  ■
 ימים2 5הזמן הממוצע לטיפול בבקשה הוא  ■
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 אגף בירור תלונות נחקרים 

 64974יפו מיקוד -אביב-)הדר דפנה(, תל 1רחוב הנרייטה סולד כתובת: 
 ، القدس   92  العنوان : وزارة العدل ، شارع صالح الديهכתובת למשלוח דואר: 

 أبيب –، تل  92أبيب ، شارع شاؤول هميليخ  -فرع تل 

 ، القدس   92العنوان البريدي:  وزارة العدل، شارع صالح الديه  

 أبيب –، تل  92أبيب ، شارع شاؤول هميليخ  -فرع تل                          

 mavtan@Justice.gov.ilדוא"ל:  19-6465165פקס:  154-4794496טלפון: 
 מנהל אגף )בכיר( לבירור תלונות נחקרים )מבת"ן(תיאור התפקיד: מר גיא אשר שם מנהל היחידה: 

 על אודות היחידה

ראויה  בלתי  התנהגות  על  ותלונות  חריגים  אירועים  ובבירורם של  בבחינתם  עוסקת  יחידת המבת"ן 
בדבר  המלצות  ובמתן  ידם  על  הנערכות  החקירות  במהלך  הכללי,  הביטחון  שירות  גורמי  מצד 

 האמצעים הראויים להינקט כתוצאה מבירורים אלה2 

בעקבות   9114היחידה הועברה למשרד המשפטים משירות הביטחון הכללי במהלך שנת העבודה  
והן מטעמים מהותיים(  נראות  נוקבת )הן מטעמים של  ביקורת  וזאת לאחר  עבודת מטה משותפת, 
שנמתחה על המבת"ן בתצורתו הקודמת2 נוכח ביקורת זו ולאחר עבודת מטה שנערכה בנושא, החליט 
היועץ המשפטי לממשלה, על דעתם של ראש השב"כ, מנכ"ל משרד המשפטים ופרקליט המדינה, 
להעביר את תפקיד המבת"ן מהשב"כ למשרד המשפטים, וקבע שמעתה והלאה יהיה המבת"ן עובד 
משרד המשפטים אשר ייבחר בהליכים המקובלים למינוי עובדים בשירות המדינה2 ואכן, החל משנת 

ועובדיו    9114 המשפטים,  משרד  בתוך  כיחידה  המבת"ן  גוף  בראשו    –פועל  העומד  הם   –לרבות 
 עובדי משרד המשפטים2 

שנת   אנשי   9115בשלהי  ידי  על  שבוצעו  פליליות  לעבירות  חשדות  גם  לחקור  היחידה  הוסמכה 
אנשי  נגד  שהוגשה  תלונה  כל  לחקור  וכן  תפקידם  למילוי  והנוגעות  שוטרים  לחקירות  המחלקה 
המחלקה לחקירות שוטרים, גם אם התלונה אינה נוגעת למילוי תפקידו, כשהמתלונן הוא שוטר או 

 מי מטעמו2

 מבנה היחידה

 מנהל היחידה

רכזת תיאום  סטודנט חוקר חוקר חוקר
 ומעקב
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  9102עיקרי ההישגים לשנת 
 והמלצות בעניינם הועברו לפרקליטות2 9114השלמת הטיפול בכלל תיקי  ■

 והמלצות בעניינם הועברו לפרקליטות2 9117השלמת הטיפול ברוב תיקי  ■

 המשך הפעלת פיקוח על חקירות שב"כ על פי מתווה דוח צ'חנובר ליישום המלצות ועדת טירקל2 ■

 גיוס חוקר מבת"ן בתקן2 ■

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 צמצום משך הטיפול בתיקי מבת"ן2 ■

 91152-ו 9116, 9117השלמת הטיפול בתיקי  ■

 טיפול שוטף בדיווחים המגיעים למבת"ן ממערך הפיקוח על חקירות שב"כ2  ■

 בנייה של מערכת מחשוב חדשה לניהול חקירות המבת"ן והטמעתה2 ■

 הכשרת חוקרי מבת"ן כ"חוקרי נוער"2 ■

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים
 תיקים2 51-תיקי בירור והסתיים הטיפול ב 46נפתחו במבת"ן  9117בשנת 

 פרסום יזום
 עדכון דף האינטרנט של המבת"ן2

 חוברות ועלוני מידע לציבור
היחידה   של  עיסוקה  ותחומי  פועלה  אודות  על  מסמך  קיים  הממשלתי  עברית,   –באתר  בשפות 

 ערבית ואנגלית2 

 נתוני חופש מישע

ליחידה    9117בשנת   ■ מידע2    4הוגשו  חופש  ו  9בקשות  חלקי,  או  מלא  באופן  נענו   1-מתוכן 
 נדחתה2

 יום2  77זמן הטיפול הממוצע לבקשה הוא  ■
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 רשות התאגידים 

  7111119, ירושלים מיקוד 1, מגדל הבירה, בניין 47רח' ירמיהו כתובת: 
 taagidim_p@justice.gov.ilחברות: דוא"ל:  19-766665פקס:  154-4797511טלפון: 

 taagidim_p@justice.gov.ilעמותות:  Miflagot@justice.gov.ilמפלגות: 
 ראש רשות התאגידיםתיאור התפקיד: עו"ד אייל גלובוס שם מנהל היחידה: 

 על אודות היחידה
כגוף האחראי לרישום, לפיקוח, לבקרה ולאכיפה של מרבית   9115רשות התאגידים הוקמה בשנת  

יחידת רשם המשכונות,  יחידת רשם החברות והשותפויות,  התאגידים בישראל2 הרשות כוללת את 
יחידת רשם העמותות וחברות לתועלת הציבור, יחידת רשם ההקדשות, יחידת האגודות העותומניות, 
יחידת רשם המפלגות, יחידת אכיפה ובקרה והיחידה לשירות הציבור2 כן כוללת הרשות את מחוז תל 

 אביב והמרכז ויחידות קצה בחיפה, נצרת עילית ובאר שבע2
חזונה  קידום  ועל  וסמכויותיה  הייחודיים  תפקידיה  ויישום  גיבוש  על  הרשות  שוקדת  הקמתה  מאז 
לצד  ונגישות,  יעילות  מקצועיות;  איכות;  במדדי  לציבור  שניתן  השירות  שיפור  שעיקרם  וייעודה, 
ונגישות  השקיפות  והגברת  לתאגידים  בנוגע  הדין  הוראות  של  אפקטיביים,  ואכיפה  בקרה  פיקוח, 

 הציבור למידע על תאגידים2
עטורת  הרשות  ומקצועיות2  איכות  חדשנות,  של  גבוהים  בסטנדרטים  מתנהלת  התאגידים  רשות 
והמגוון,  האיכותי  האנושי  להון  הודות  לציבור,  מצוין  שירות  במתן  חץ  ראש  והיא  והישגים  פרסים 

 שיש בו ביטוי לכלל המגזרים בחברה הישראלית2
 ברשות פועלות כמה יחידות ומחלקות:

והשותפויות   ■ החברות  רשם  קבלה   –יחידת  ושותפויות,  חברות  רישום  על  אמונה  זו  יחידה 
ובדיקה של דיווחי חברות ושותפויות, רישום שעבודים והסרתם, פירוק מרצון של חברות, מיזוג 
והחייאה של חברות, מחיקה, פירוק והחייאה של שותפויות2 זאת בהתאם להוראות חוק החברות, 

, פקודת השותפויות ]נוסח חדש[, 1764–, פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג1777–התשנ"ט
2 היחידה שמה לעצמה כמטרה עיקרית להיות 1747–ופקודת רישום שמות עסק  1764–התשמ"ג

המבוצעות  הפעולות  במדינה2  הכלכלית  ולהתנהלות  המסחר  לחיי  העסקי,  למגזר  תומך  גוף 
ביחידה מתאפיינות הן בפעולות קונסטיטוטיביות, כגון רישום חברה, והן בפעולות דקלרטיביות, 
עקרון  מימוש  לצורך  הציבור  לעיון  והעמדתם  רישומם  ושותפויות,  חברות  דיווחי  קבלת  כגון 
ועדכניים,  מהימנים  ושותפויות  חברות  מרשמי  לניהול  אחראית  היחידה  המידע2  פומביות 

 שבאמצעותם מקבל הציבור מידע חיוני על אודות חברות ושותפויות רשומות2
הציבור   ■ לתועלת  וחברות  העמותות  רשם  עמותות   –יחידת  של  הרישום  על  אמונה  זו  יחידה 

מן  חלק  שהם  רווח,  כוונת  ללא  כתאגידים  עליהם  הפיקוח  ועל  )חל"צ(  הציבור  לתועלת  וחברות 
מכוח  זאת,  ציבור2  כספי  על  ברובם  ונשענים  ציבוריות  מטרות  ככלל  מקדמים  השלישי,  המגזר 

התש"ם העמותות,  בחוק  העמותות  לרשם  שהוקנו  )ביחס 1761–הסמכויות  ההקדשות  ולרשם   ,
בחוק החברות, התשנ"ט פי תחומי 1777–לחל"צ(  על  פועלת במסגרת שלוש חטיבות,  היחידה   2

תחומי   –פעילות   בין  וספורט2  תרבות  דת,  חטיבת  וחברה;  בריאות  חינוך,  חטיבת  רווחה;  חטיבת 
טיפול  וחל"צ;  עמותה  רישום  הבאים:  התחומים  את  למנות  ניתן  והפיקוח,  הטיפול  האחריות, 
תלונות  בדיקת  תקין;  ניהול  אישור  למתן  בבקשות  טיפול  ותקנון;  מטרות  שם,  לשינויי  בבקשות 
בניית  חיצוניים;  בודקים  לרבות באמצעות  עומק,  ביקורות  ביצוע  וחל"צ;  עמותות  כנגד התנהלות 
ניהול  מרצון;  פירוק  הרשם;  מטעם  ליישומן  מלווה  גורם  מינוי  לרבות  ליקויים,  לתיקון  תוכניות 

 מרשם עמותות וחברות לתועלת הציבור והעמדתו לעיון הציבור2
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, שאושרה 112429116מיום    4669בהתאם להחלטת ממשלה מס'    –יחידת אגודות עותומניות   ■
הכנסת, ידי  המשפטים2  על  למשרד  האגודות  על  העותומני  החוק  לפי  הסמכויות  כלל  עברו 

ביום  שקד  איילת  הגב'  דאז  המשפטים  שרת  ידי   על  העמותות  לרשם  הואצלו  אלה  סמכויות 
עותומניות 112429116 אגודות  יגישו  שלפיהם  כללים  לעיגון  מאז  פועלת  התאגידים  רשות   2

דיווחים בנוגע לפעילותן ולגיבוש תפיסת הפיקוח הנוגעת להן2 תקנות החוק העותומני על אגודות 
התשע"ט ושקיפות(,  שר 9117–)דיווח  של  ולחתימתו  לאישורו  ממתין  הסופי  נוסחן  אשר   ,

המשפטים, יאפשרו לרשות לטייב את פרטי מרשם אגודות עותומניות שהרשות החלה ביצירתו 
אגודות  בתיקי  לעיון  בפניות  מטפלת  היחידה  התנהלותן2  אודות  על  עדכניים  דיווחים  ולקבל 
קבלת  אגודות2  אודות  על  מידע  לניהול  ממוחשב  מערך  ליצירת  ופועלת  ציבור  ובפניות  קיימות 
מידע מתוך תיקי אגודות מתאפשר כיום באמצעות הגשת בקשה פרטנית לפי חוק חופש המידע, 

 2  1776–התשנ"ח
זו אמונה על הטיפול בהקדשות ציבוריים2 הקדש ציבורי הוא   –יחידת רשם ההקדשות   ■ יחידה 

בקידומן2  ציבוריות שהוא מעוניין  ידי מקדיש לצורך קידום מטרות  על  נכס שנוצרה  נאמנות על 
היחידה פועלת כשומרת סף, ובודקת שתכליות ההקדשות, קרי השימוש בנכסי ההקדש בהתאם 
בחוק  קבועות  ההקדשות  רשם  סמכויות  המקדישים2  לרצון  בהתאם  מתקיימות  למטרותיו, 

התשל"ט התשל"ד  1757–הנאמנות,  צדקה,  לצרכי  ההקדשות  עוסקת 1754–ובתקנות  היחידה   2
ונכסי  הקדשות  של  ורישום  איתור  ציבוריים;  הקדשות  לרישום  בבקשות  טיפול  אלו:  בתחומים 
הקדשות  על  פיקוח  ציבוריים;  הקדשות  ולנאמני  לציבור  שירות  מתן  רשומים;  לא  הקדש 
ביצוע  הקדש,  במקרקעי  עסקות  לאישור  בקשות  בחינת  שנתיים,  דיווחים  בדיקת  באמצעות 
ביקורות עומק, טיפול בבקשות לאישור ניהול תקין ומתן עמדה בבקשות למתן הוראות המוגשות 
משפטיים  הליכים  היחידה  יוזמת  המתאימים  במקרים  המשפט2  לבית  הקדש  נאמני  ידי  על 
לממשלה2  המשפטי  מהיועץ  כוח  ייפוי  לפי  הנאמנות,  לחוק  בהתאם  המשפט  בבתי  ומייצגת 

 היחידה מנהלת את פנקס ההקדשות הציבוריים ומעמידה אותו לעיון הציבור2
המשכונות   ■ רשם  משכונות,   –יחידת  ובביטול  בתיקון  ברישום,  הטיפול  על  אמונה  זו  יחידה 

התשכ"ז המשכון,  חוק  בהוראות  המשכונות  לרשם  שהוקנו  לסמכויות  היחידה 1765–בהתאם   2
מאפשרת עיון במרשם המשכונות, לצורך בירור האם חייב מסוים ִשעבד נכס כלשהו לנושה אחר2 

ירושלים, תל  אביב,   –שירותי יחידת רשם המשכונות ניתנים בפרישה ארצית בחמישה מחוזות  
וזמינות השירות שניתן  ואיכות  חיפה, נצרת עילית )צפון( ובאר שבע )דרום(2 מהימנות המרשם 

 לציבור ביחידה נועדו לאפשר פעילות כלכלית ענפה לפרט ולתאגיד2
יחידה זו אמונה על הטיפול ברישום מפלגות ובפיקוח עליהן, ובכלל זה:  –יחידת רשם המפלגות  ■

מטרות  שם,  לשינויי  בבקשות  טיפול  מפלגה,  לרישום  בהתנגדות  החלטה  מתן  מפלגה,  רישום 
חייבות בהגשתם לרשם, פירוק מרצון  דיווחים שמפלגות  ובדיקה של  ותקנון של מפלגה, קבלה 
ניהול פנקס מפלגות והעמדתו לעיון הציבור2 זאת, בהתאם  בית משפט של מפלגה,  ופירוק בצו 

התשנ"ב המפלגות,  בחוק  המפלגות  לרשם  שהוקנו  מרכזי 1779–לסמכויות  תפקיד  למפלגות   2
לפעילות  וציבורית  משפטית  חשיבות  יש  כן  ועל  המדינה,  של  הדמוקרטי  חייה  אורח  בעיצוב 

 היחידה בפיקוח על אופן ייסודן ועל פעילותן התקינה2
, פועלת לאכיפת חובות הדיווח 9111היחידה, אשר הוקמה בשלהי שנת    –יחידת אכיפה ובקרה   ■

מספר   תיקון  יישום  ובראשן  האגרה,  התשנ"ט  11ותשלום  החברות,  "חברה 1777–לחוק  בדבר   ,
ובעלי  חברות  כנגד  משמעותיות  אכיפה  סמכויות  החברות  לרשם  הוקנו  שבמסגרתו  מפרה", 
שליטה בחברות שלא הגישו דוח שנתי או לא שילמו אגרה שנתית2 הליכים אלה הובילו לעלייה 
והם  החברות,  לרשם  הדיווחים  בכמות  הן  השנתית  האגרה  בתשלומי  הן  ומשמעותית  ניכרת 
בהליכי  הטיפול  על  היחידה  אמונה  כן,  כמו  החברות2  מרשם  של  ומהימנותו  לעדכניותו  תורמים 
ואם לצורך הבטחת  בית משפט, אם לצורך חיסולן  בצו  וחברות לתועלת הציבור  פירוק עמותות 
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 התנהלותן התקינה, ועל הטיפול במיזוגים והחייאות של עמותות2
, לצורך מימוש חזון הרשות להבטיח 9119היחידה הוקמה בדצמבר    –היחידה לשירות הציבור   ■

זו2  ייעוד יחידה להובלת מטרה  שיפור מתמיד של השירות הניתן לציבור ומתוך הכרה בחשיבות 
 היחידה כוללת את שירותי קבלת קהל וכן שירותי דואר וסריקה של הרשות כולה2 

 מבנה היחידה

 רשות התאגידים

יחידת אכיפה 
 ובקרה

יחידת 
המשכונות 
והשירות 

לציבור )רשם 
 המשכונות(

יחידת מחוז 
תל אביב 
 והמרכז

יחידת 
החברות 

והשותפויות 
)רשם החברות 

 והשותפויות(

יחידת 
המפלגות 

)רשם 
המפלגות + 

למידה 
 ארגונית(

יחידת 
ההקדשות 

)רשם 
 ההקדשות(

יחידת 
העמותות 

)רשם 
 העמותות(

 מרכזי: ירושלים נקודות 
 קצה: חיפה נצרת, ובאר שבע

יחידת 
 אמרכלות

יחידת ייעוץ 
 משפטי

  9102עיקרי ההישגים לשנת 

נמשכה מגמת העלייה בהיקף הפעילות המקוונת בתחום החברות, ובוצעו בסך הכול   9117בשנת   ■
בהיקף הפעילות הכולל בתחום החברות לעומת   615-פעולות מקוונות2 זוהי עלייה של כ  74,154

בשנת   עמד  המקוונים  הדיווחים  שיעור  הקודמת2  בשנת   165)לעומת    995על    9117השנה 
9116 2) 

בשנת   ■ מספר המדווחים2  והגדלת  הדיווחים  על  לצורך הקלה   9117שיפור השירותים המקוונים 
כ )כ  675  -השימוש במערכת המקוונת לרישום חברה עמד על  -מכלל הבקשות לרישום חברה 

 בשנה(2 16,111
הפחתת הנטל הבירוקרטי על   –, בעניין פירוק חברה  1777–יישום תיקון לחוק החברות התשנ"ט ■

 הציבור ופישוט תהליכי פירוק חברה מרצון2
 יישום שינויים בהפצת המידע ממאגר רשם החברות באמצעות זכיינים2 ■
)בפרמטר של  פתיחת עסק(  ■ ישראל במדד קלות עשיית עסקים  שותפות בקידום מיקומה של 

 2 96-למקום ה 47-מהמקום ה 9117של הבנק העולמי, אשר זינק בשנת 
פיתוח תוכנה חדשה לרשם העמותות ואפשרות להגשת בקשות באופן מקוון באתר, ובכלל אלו:  ■

עדכון  ותקנון,  מטרות  שם,  שינוי  תקין,  לניהול  ובקשות  שנתיים  דיווחים  הגשת  עמותה,  רישום 
 כתובת ובעלי תפקידים2

לשנתיים   ■ תקין  ניהול  אישור  לשנתיים   9117בשנת    –מתן  תקין  ניהול  אישורי  לראשונה  ניתנו 
 לעמותות אשר עמדו בקריטריונים שנקבעו2

עבר האתר שדרוג משמעותי בעקבות הצגת נתונים  9117במהלך שנת  –שדרוג אתר הגיידסטאר  ■
פיננסיים של אלכ"רים, אשר התאפשרה בשל שינוי פורמט הדוח המילולי השנתי של עמותות 
וחל"צ והחלת חובת דיווח באופן מקוון2 בעקבות השדרוג, לראשונה ניתן להפיק נתונים רוחביים 
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מספר  עלה  האחרונות  וחצי  השנה  במהלך  בישראל2  השלישי  המגזר  על  ומהימן  מצרפי  ומידע 
 גולשים בחודש בשנים קודמות(2 91,111בחודש )לעומת  111,111-הגולשים באתר לכ

דיווחים   9117במרץ   ■ בקשות,  מקוונת של  להגשה  וכללי החברות  העמותות  כללי  לתוקף  נכנסו 
ההגשה  הציבור(2  לתועלת  חברות  )לעניין  ההקדשות  לרשם  או  העמותות  לרשם  ומסמכים 

הבירוקרטי   הנטל  את  להקל  מאפשרת  האפשרות   –המקוונת  בשל  ובעלות  בזמן  חוסכת  היא 
לעשות שימוש בהזדהות ממשלתית חכמה, אחזור נתונים משנים קודמות ועוד, וכן היא משפרת 

 את השירות הניתן על ידי רשות התאגידים לעמותות ולחל"צ2  
קבלת ייפוי כוח מהיועץ המשפטי לממשלה ותחילת ייצוג עצמאי בבית המשפט המחוזי על ידי  ■

 17572–יחידת רשם ההקדשות בהתאם לחוק הנאמנות, התשל"ט
במשכונות   ■ במשכון  פעולות  לביצוע  מקוון  ממשק  של  לאוויר  חדשנית,   –עלייה  פלטפורמה 

ראשונה מסוגה במגזר הציבורי, המאפשרת חיבור מקוון בין הבנקים לבין מאגר רשם המשכונות, 
)סדרי  המשכון  תקנות  להוראות  בהתאם  מקוון,  באופן  משכונות  ושינוי  ביטול  רישום,  לצורך 

 2 1774–רישום ועיון(, התשנ"ד
הקמת יחידת אגודות עותומניות וסיום פיתוח מודול בסיסי מותאם לאגודות עותומניות במערכת  ■

 הממוחשבת של הרשם לצורך יצירת מאגר נתונים2
עמד זמן   9117שימור המגמה של זמן המתנה קצר בקבלת קהל בלשכות השונות2 במהלך שנת    ■

כ על  קהל  בקבלת  הטיפול  לסיום  ועד  הפונה  הגעת  מרגע  הממוצע  בציוני   16-הטיפול  דקות2 
השירות הנקבעים על ידי היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור, בבדיקה משווה שנערכה 

 752יחידות ממשלתיות, הוענק ליחידות השירות ברשות התאגידים ציון ממוצע של  91-בקרב כ
לחוק החברות,   461פיילוט להטלת עיצומים כספיים על דירקטורים בחברה מפרה מכוח סעיף   ■

חברות מפרות לצורך הטלת עיצום כספי2 ברבעון   2971 במסגרת הפיילוט נבחרו  1777–התשנ"ט
נשלחו במסגרת הפיילוט מכתבי דרישה לדירקטורים לתשלום העיצום   9117האחרון של שנת  

והוא יימשך גם   9117הכספי )אם הוא לא שולם על ידי החברה(2 הפיילוט החל לקראת סוף שנת  
 2 9191בשנת 

דיווחים  ■ מגישות  ולא  הדין  הוראות  את  מקיימות  שאינן  עמותות  של  עמותות  מחיקת  פרויקט 
 915-עמותות שהן קרוב ל  6,111-נמחקו כ  9117כנדרש על ידי יחידת האכיפה והבקרה2 בשנת  

 מכלל העמותות שהיו רשומות במאגר2 
שנת   ■ במהלך  ישראל2  לכנסת  בחירות  מערכות  לשלוש  המפלגות  רשם  נערכו   9117היערכות 

ובדצמבר   9117בספטמבר    99-, לכנסת ה9117באפריל    91  -שלוש מערכות בחירות: לכנסת ה
2 כדי 92429191החלה מערכת הבחירות שלישית שהתקיימה ביום    99-, עם פיזור הכנסת ה9117

בנושאים  היתר,  בין  הרשם,  טיפל  תקינה,  בצורה  ולהתנהל  לבחירות  להיערך  למפלגות  לאפשר 
הבאים: רישום מפלגות חדשות, טיפול בהתנגדויות לרישום, עדכון ובירור הודעות המפלגות בדבר 
להגנת  הרשות  בשיתוף  למפלגות  כנסים  עריכת  מועמדים,  רשימת  הגשת  לעניין  כוחן  בא 

 הפרטיות ומערך הסייבר הלאומי ועוד2

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
הבנק  ■ עשיית העסקים של  במדד  ישראל  ושיפור מיקומה של  אחת  בנקודה  חברה  פתיחת תיק 

 DOING BUSINESS2 –העולמי 
שיפורים בתהליך רישום חברה ובכללם הבניית תקנון חברה בתהליך הרישום ופרסום מידע בנוגע  ■

 לכללים הנוגעים לאישור שמות חברה2
מידע  ■ ויצירת שירותים חדשים להנגשת  לרשם החברות  דיווחים מקוונים  העלאת שיעור הגשת 

 באופן מקוון לגורמים הקשורים בחברה2
 סילוק שעבודים בחברות על ידי בנקים באופן מקוון2 ■
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המשך  ■ עם  בעת  בה  )וזאת  מרחוק  ודיווחים  פעולות  לעשיית  המעבר  לצורך  פעילות  המשך 
הנגשת  בהם  מקוונים,  דיווחים  הקלת  לצורך  ושיפורים  ידנית(,  מסמכים  להגיש  האפשרות 

 שירותים מקוונים באמצעות הזדהות ממשלתית חכמה, ללא תלות בכרטיס חכם2
 טיוב נתוני בעלי מניות ודירקטורים במאגר רשם החברות2 ■
השלמת פיתוח המערכת הממוחשבת של יחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור ומעבר  ■

 למקוונות מלאה2
על  ■ בסיסיים  מידע  יכיל פרטי  גיידסטאר ללא תשלום2 נסח העמותה  הפקת נסח עמותה מאתר 

 אודות העמותה, המעודכנים ליום הפקתו2 
יישום תוכנית תיאום רגולציה של רשם העמותות מול רשות המיסים והחשכ"ל להגשת מסמכים  ■

הצורך  את  לציבור  ולחסוך  בירוקרטיים  בהליכים  להקל  נועדה  התוכנית  אחת2  בנקודה  ונתונים 
 ASK ONCE 2 –להגיש את אותם המסמכים לכל גורם בנפרד, והיא חלק ממדיניות הממשלה 

למשפט  ■ המכון  בשיתוף  העמותות  רשם  השלישי2  המגזר  של  סטטיסטי  שנתון  הוצאת 
ופילנתרופיה באוניברסיטת תל אביב פועל לטיוב הנתונים של המגזר השלישי והנגשתם לציבור 

 באופן סדור, באמצעות פרסום דוח שיכלול סטטיסטיקות ומסקנות מרכזיות2 
 ביצוע הדרכות פרונטליות לציבור נציגי העמותות בהגשה מקוונת2  ■
טפסים  ■ פיתוח  באמצעות  היתר  בין  ציבוריים,  להקדשות  בנוגע  השירותים  ומתן  המידע  שיפור 

בירוקרטי  נטל  להקלת  שנועדו  וטפסים(  רישום  פרטי  )דיווח,  הנאמנות  תקנות  וקידום  מקוונים 
 ולהגברת השקיפות הציבורית בנוגע להתנהלות הקדשות ציבוריים2 

טיוב נתוני אגודות עותומניות במערכת הממוחשבת של הרשות והקמת מאגר אגודות עותומניות  ■
 מהימן2

 כתיבה ופרסום של הנחיות הרשם להתנהלות אגודות עותומניות וקידום תקנות האגודות2   ■
 המשך ביסוס הקשר עם הציבור באמצעות דף הפייסבוק, ביצוע סקרים וקמפיינים2   ■
לשימוש  ■ מורשים  וגורמים  פעולות  הוספת  ידי  על  משכונות  של  הממוחשבת  המערכת  פיתוח 

 בממשק המקוון2

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים
-נרשמו כ  9117חברות )כולל חברות חוץ(2 בשנת    466,611-במרשם החברות רשומות כ –חברות  ■

 חברות2 15,755
חברות   1,411-עמותות וכ  45,711-כיום רשומות בישראל כ  –  עמותות וחברות לתועלת הציבור ■

בשנת   כ  9117לתועלת הציבור2  וניתנו    9,196-נרשמו  לתועלת הציבור  וחברות   14,974עמותות 
 אישורי ניהול תקין2

ציבוריים   ■ רשומים    –הקדשות  הציבוריים  ההקדשות  של    4,177בפנקס  כולל  בשווי  הקדשות 
 הקדשות ציבוריים2 76נרשמו  9117נכסי מקרקעין2 בשנת  1,147מיליארד ש"ח, מתוכם  521

מסך כל המשכונות   175משכונות באופן מקוון, שהם    76,111נרשמו    9117בשנת    –משכונות   ■
 545משכונות באמצעות  הממשק המקוןן, שהם    911,111שנרשמו באותה שנה2 כמו כן, בוטלו  

 מסך ביטולי המשכונות שבוצעו באותה שנה2
המפלגות   9117שנת    –  מפלגות ■ רשם  נערך  במהלכה  פוליטית,  מבחינה  חריגה  שנה  הייתה 

(, 9191ובשלישית במרץ  9117לשלוש מערכות בחירות )בחירות לכנסת התקיימו פעמיים בשנת 
 בשיעור המפלגות הרשומות2 945וחלה בה עלייה של 

 ועדות קבועות או זמניות הפועלות במסגרת היחידה
ישראל   גיידסטאר  למיזם  מייעצת  בשנת    –ועדה  הוקמה  של   9115הוועדה  משותפת  ,בראשות 
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סמנכ"ל בגוגל ישראל ושל ראש רשות התאגידים, למיזם שבמסגרתו פועל אתר הגיידסטאר, אתר 
ומהמגזר  הממשלתי  מהשוק  הפרטי,  מהשוק  מובילים  גורמים  שותפים  ובו  בישראל,  העמותות 

שנת   במהלך  ועל   9117השלישי2  פעילותה  סיום  על  הוחלט  ולאחרונה  לפעול  הוועדה  המשיכה 
 התכנסותה במידת הצורך2

 פרסום יזום 
 פרסום מידע והודעות לציבור באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק של רשות התאגידים2   ■
 הפצת מידע למנויים על רשימת תפוצה בתחומי הפעילות השונים של רשות התאגידים2 ■
פרסום לומדות מקוונות לנושאי משרה בעמותות וחברות לתועלת הציבור, המנגישות מידע של  ■

 הוראות החוק והנחיות רשם העמותות להתנהלות תקינה2 
 1777–פרסומים בנושא הליכי פירוק חברה מעודכנים בהתאם לתיקון לחוק החברות, התשנ"ט ■

באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק של רשות התאגידים, במסגרת כניסתו לתוקף של חוק חדלות 
 2 9116 –פירעון ושיקום כלכלי תשע"ח

 פרסומים יזומים לעידוד פעילות מקוונת ביחידת רשם החברות2 ■
 הדרכות לקהל יועצי המס לצורך ביצוע פעולות באתר המקוון של רשם החברות2 ■
פרסום בקשות לרישום מפלגות עם הגשתן לרשם, במטרה להרחיב את ערוצי הפרסום הקיימים  ■

 וכדי לאפשר למעוניינים להגיש התנגדות2
לקראת כל מערכת בחירות פורסמו על ידי רשם המפלגות פרטי בא כוח המפלגות וממלא מקומו  ■

 לעניין הגשת רשימת מועמדים, במטרה להבטיח שקיפות, פומביות ותקינות ההליך2
( יחד עם פרסום טיוטת RIAפורסם לעיון הציבור דוח הערכת השפעות רגולציה )  9117בפברואר   ■

 2 9117–תקנות החוק העותומני על אגודות )דיווח ושקיפות(, התשע"ט

 חוברות ועלוני מידע לציבור 
 פרסום מידע ומדריכים באתר האינטרנט של רשות התאגידים ועדכונם2

 החלטות ממשלה המטילות משימות על היחידה 
מיום   כלל הסמכויות לפי החוק   172429116החלטת ממשלה  עברו  ידי הכנסת, לפיה  על  שאושרה 

העותומני על האגודות העותומאניות למשרד המשפטים2 שרת המשפטים דאז אצלה סמכויות אלה 
להפעלת   112429116ביום   התאגידים  רשות  נערכת  הממשלה  להחלטת  בהמשך  העמותות2  לרשם 

יגישו  שלפיהם  כללים  ולעיגון  עדכני  עותומניות  אגודות  מרשם  ליצירת  בדין,  הקיימות  הסמכויות 
 אגודות עותומאניות דיווחים בנוגע להתנהלותן2

 נתוני חופש מידע
2 1776–בקשות לקבלת מידע על פי חוק חופש מידע, התשנ"ח  94הוגשו ליחידה    9117בשנת   ■

ו  14 חלקי  או  מלא  באופן  נענו  מתוך    11-מתוכן  כי  נדגיש  שנדחו,    11נדחו2  הופנו   6הבקשות 
לחוק חופש המידע, תשנ"ח  91להסדר עיון ספציפי אחר לקבלת המידע בהתאם להוראות סעיף  

–17762 
נוסף על כך, הרשות מטפלת בבקשות לעיון בתיקי הקדשות ציבורים ובתיקי אגודות עותומניות,  ■

המידע,  חופש  חוק  הוראות  לפי  מטופלות  עליהם  החל  בדין  ספציפי  עיון  הסדר  בהיעדר  אשר 
בשנת  1776–התשנ"ח הנדרשות2  בהתאמות  הקדשות   61הוגשו    9117,  בתיקי  לעיון  בקשות 

 בקשות לעיון בתיקי אגודות עותומניות2 49-ציבוריים ו
 יום2 45זמן הטיפול הממוצע לבקשה הוא  ■
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 דרכי התקשרות עם יחידות רשות התאגידים המקבלות קהל באזורים אחרים:

  
 מפלגות משכונות הקדשות עמותות וחל"צ שותפויות חברות  

 , ירושלים1, 'מגדלי הבירה', בניין 93רחוב ירמיהו  כתובת:
 13:91–0:91בימים א', ב', ד', ה' בשעות  11קבלת קהל בקומה 

 הפקדת מסמכים בלבד בתיבה )בקומת הכניסה לבניין( –)ביום ג' 

כתובת 
 למשלוח:

, ירושלים 30180ת"ד 
3130111 

 חברה מפרה:
, ירושלים 30181ת"ד 

3130111 

 3198111, ירושלים 98181ת"ד 
 פירוק עמותות בצו בימ"ש:

 ,3333ת"ד 
 11131אביב -תל

ר'  –לפי סניפים 
 להלן טבלה נפרדת

, 30180ת"ד 
 3130111ירושלים 

 1-077-07-07-44רשות התאגידים:  –מוקד מידע  טלפון:
 11:11–10:91ה' בשעות -מענה טלפוני בימים א'

13-5100035 

ר'  –לפי סניפים  13-1813580 13-1818010 פקס:
 להלן טבלה נפרדת

13-1818811 
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 פריסה ארצית

 באר שבע )דרום( נצרת עילית )צפון( חיפה תל אביב ירושלים  

קבלת 
, 93רחוב ירמיהו  קהל:

מגדלי הבירה, 
 11, קומה 1בניין 

, 3רחוב השלושה 
 אביב-תל

רחוב פל ים 
 א, חיפה15

, 9שדרות המלאכה 
 נצרת עילית

, 8רחוב התקווה 
 באר שבע

כתובת 
למשלוח 

 דואר:

, תל 3999ת"ד 
 18111אביב 

, 080ת"ד 
 91333חיפה 

 , 531ת"ד 
 נצרת עילית

 , 11ת"ד 
 באר שבע

 13-1818813 13-1818883 13-1818881 13-1818889 13-1818881 פקס:

 /https://www.facebook.com/Taagidimדף הפייסבוק של הרשות : 
והמידע  השירותים  אתר  דרך  הגיידסטאר  ואתר  הרשות  יחידות  של  התפוצה  לרשימות  הצטרפות 

 https://www.gov.il/he/departments/news/association_register_05032018הממשלתי: 

ניתן, נוסף על הפעולות במשכונות, לבצע גם  * בלשכות רשם המשכונות השונות ובמחוז תל אביב 
העברת  חברה,  לרישום  בקשות  הגשת  חברה,  נסח  הפקת  לחברות:  בקשר  הבאות  הפעולות  את 
מניות, הקצאת מניות, מינוי ושינוי בהרכב דירקטוריון, שינוי מען וסילוק שיעבוד, הגשת דוח שנתי. 
נוסף על כך, בתחום העמותות ניתן להגיש בקשה לרישום עמותה ולקבוע הדרכה בלשכות בנוגע 

 ליין בזימון תור מראש. -להגשת ניהול תקין באתר תאגידים און
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 רשות הפטנטים

 , ירושלים0, רחוב אגודת הספורט הפועל מס 5הגן הטכנולוגי מלחה, בניין כתובת: 
  PatentMail@Justice.gov.ilדוא"ל: פניות הציבור: 10-5550511: פקס 10-5550555טלפון: 

 Patent.Costumer-Serv@justice.gov.ilבוחני פטנטים: 
 Trademarks@justice.gov.ilמחלקת סימני מסחר:  PCT :PCToffice@justice.gov.ilמחלקת 

  Design@justice.gov.ilמחלקת מדגמים:
 ראש רשות הפטנטיםתיאור התפקיד: עו"ד ועו"פ אופיר אלון שם מנהל היחידה: 

 על אודות היחידה

רשות הפטנטים אמונה על בחינה ורישום זכויות קניין רוחני תעשייתי בישראל )פטנטים, מדגמים, 
בדבר  לציבור  הודעות  הפטנטים לפרסום  רשות  אחראית  כך,  על  נוסף  מקור(.  וכינויי  מסחר  סימני 
סגניתו  הרשם,  בפני  הציבור.  לעיון  מידע  ספריית  והעמדת  הזכויות  פנקסי  ניהול  אלה,  זכויות 
או  הזכויות  לרישום  הנוגעים  שיפוטיים  ומעין  שיפוטיים  הליכים  מתנהלים  רוחני  בקניין  והפוסקת 
הפרמצבטיקה  בתחום  לפטנטים  הארכה  צווי  למתן  בקשות  בבחינת  הרשות  עוסקת  עוד  ביטולן. 
עם  קשר  לקיום  הרשות  אחראית  כן  כמו  פטנטים.  לעורכי  ורישוי  ובבחינות  הרפואי  והמכשור 

בין של -ארגונים  רוחני  לקניין  העולמי  הארגון  כגון  תעשייתי,  קניין  על  בהגנה  המטפלים  לאומיים 
 .WIPO –האו"ם 

בין לבקשות  מקבל  כמשרד  פועלת  בין-הרשות  ובחינה  חיפוש  וכרשות  לפטנט  לאומית -לאומיות 
. הרשות פועלת גם כמשרד מקבל לבקשות (PCT(במסגרת האמנה לשיתוף פעולה בענייני פטנטים  

 לאומיות לרישום סימני מסחר במסגרת פרוטוקול מדריד.-בין

 לאומיות לפטנט.-לאומית לבקשות בין-הרשות פועלת כרשות חיפוש ובחינה בין

רשות הפטנטים פועלת כסוכנות הביצוע הראשונה בשירות המדינה, מעמד שהוענק לרשות על פי 
החלטת ממשלה, וזאת לשם מתן גמישות ניהולית ותקציבית. בהתאם, הוצאותיה של הרשות מותנות 

 בהכנסותיה והתנהלותה הפיננסית עצמאית.

משפטית  מחלקה  כוללת  הרשות  המסחר.  וסימני  המדגמים  הפטנטים,  רשם  הוא  הרשות  ראש 
כ ובה  בוחני פטנטים  ומהנדסים(,   011-בראשותו של רשם הפטנטים, מחלקת  מדע  )אנשי  בוחנים 

ומזכירות, מחלקת סימני מסחר ובה    PCTובה שמונה בוחני  PCTמחלקת מזכירות פטנטים, מחלקת  
בוחנים ושתי מזכירות, מחלקת עיצובים )מדגמים( ובה ארבעה בוחני מדגמים ומזכירה. כמו כן,   01

ברשות מנהל תחום ִמְנהל ותקצוב וממונה משאבי אנוש והדרכה. נוסף על כך, פועלים ברשות ראש 
; ראש תחום בקרת איכות, ראש תחום מאגרי ISO 9001תחום איכות במסגרת הסמכת הרשות בתקן  

 מידע וראש תחום מחקר ומידע.
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 מבנה היחידה
סגנית ראש רשות 

 ראש רשות הפטנטים הפטנטים

מרכז רשותי 
למידענות 

 ומנועי חיפוש

נציג ההנהלה 
 לאיכות

מחלקת קשרי 
 חוץ

מנהל מחלקת 
 מדגמים

מנהל מזכירות 
 פטנטים

ממונה על 
בוחני 

 הפטנטים
מנהלת 

 PCTמחלקת 
מנהלת מחלקת 

 סימני מסחר
ראש תחום 
 מנהל ותקצוב

 מחקר ומידע

 מזכירות

 בוחנים

סגנית מנהלת 
לעניין סימנים 

 רשומים

סגנית מנהלת 
לעניין בקשות 

 לאומיות-בין

 מזכירות

 בוחנים

 ספריה מזכירות

סגנית ממונה 
 בוחנים אמרכלות מזכירות על בוחנים

מזכירות בית  מתמחים
 הדין

מזכירות 
 הלשכה

מנהל פנקס 
 הפטנטים

עוזרות 
 יועץ משפטי משפטיות

פוסקת בקניין 
 רוחני

לשכת הרשם 
והמחלקה 
 המשפטית

 צוותי כימיה

צוותי 
 ביוטכנולוגיה

 צוות פארמה

צוות מכשור 
 רפואי

 צוות פיזיקה

צוות מכניקה 
 ואלקטרוניקה

צוותי מחשבים 
 ותקשורת

  9102עיקרי ההישגים לשנת 
לאומיות שנכנס לתוקף -ישראל אשררה את הצטרפותה להסכם האג להגשת בקשות עיצוב בין ■

 .1211010101ביום 
 פרסום אמנת שירות הקובעת זמני מענה לפעולות הרשות.  ■
שנת   ■ בין  0,121הונפקו    0102במהלך  חיפוש  ו-דוחות  בין  21-לאומיים  בחינה  לאומיים -דוחות 

 .0101דוחות בחינה בשנת  52-דוחות חיפוש ו 0,221לעומת 
סוגים.   02,251  -בקשות לרישום סימני מסחר ב  00,101הוגשו    0102בתחום סימני מסחר בשנת   ■

גם  בסופה.  שנה  לחצי  השנה  בתחילת  חודשים  משבעה  צומצם  ראשונה  לבחינה  ההמתנה  זמן 
ממוצע הזמן הכולל מהגשת הבקשה ועד לפרסומה להתנגדויות )במקרה שבו התקבלה לרישום( 

 חודשים בלבד. 2.1-חודשים ל02-צומצם מ
-במחלקת עיצובים היתה היערכות כוללת לכניסה להסכם האג לרישום עיצובים תעשייתים בין ■

 .WIPOלאומיים. במסגרת ההיערכות נערך כנס הסברה בשיתוף 
 . AIוהרשות לחדשנות בנושא WIPOנערך כנס בשיתוף  ■
 צוערים חדשים במחלקת הפטנטים. 05-קליטת כ ■
 הקמת מחלקת בקרת איכות במחלקת הפטנטים. ■

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 פטנטים, עיצובים, סימני מסחר –עמידה ביעדי כמויות בבחינת זכויות  ■
 עמידה ביעדי אמנת שירות ■
 הכנסת מערכות מבוססות בינה מלאכותית כסיוע לחיפוש בתחום הפטנטים ■
 פרסום תזכיר הסדרת עיסוק עורכי פטנטים ■
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 קידום תיקוני חקיקה שונים חוק הפטנטים ■
השקת אתר חיפוש חדש לפטנטים, השקת אתר פעולות לציבור כממשק אחד לכלל הפעולות  ■

 מול הרשות
  GOV.ILמעבר אתר האינטרנט לפלטפורמת אתר ■

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים
שנת   ■ ישראלים    0102במהלך  מבקשים  ידי  על  בין  254,1הוגשו  לאומיות -בקשות 

 בפעילותה כמשרד מקבל לעומת  PCTלמחלקת
 לאומית הישראלית-ייעדו את רשות החיפוש והבחינה הבין %86 0102בשנת  ■
 .1055בקשות חדשות ופורסמו אחרי קיבול  5521הוגשו  0102בשנת  ■

 ועדות קבועות או זמניות הפועלות במסגרת היחידה
פטנטים   לעורכי  משמעת  סעיף    –ועדת  מכוח  פועלת  התשכ"ז  015הוועדה  הפטנטים,  –לחוק 

. לפי החוק, רשאי שר המשפטים למנות ועדת משמעת, אשר תדון בתלונות נגד עורכי פטנטים 0255
 וביכולתה להטיל עונשים הקבועים בחוק.

המצאות   סעיף    –ועדת  מכוח  פועלת  שרת   50.020הוועדה  ידי  על  ממונה  הוועדה  לתקשי"ר. 
וכן  ולקבוע אם המדינה זכאית לזכויות בהמצאה של עובד מדינה  המשפטים ותהיה מוסמכת לדון 
להחליט אם להעניק פרס לעובד מדינה אשר המציא המצאה והזכויות בה, כולן או מקצתן, הן בידי 

 המדינה.

 פרסום יזום
וסימני  יומני הפטנטים  את  ומדי חודש  והמדגמים  העיצובים  יומן  את  מדי שבוע  הרשות מפרסמת 

 המסחר. עוד מפרסמת הרשות דוח שנתי על פעילותה באתר האינטרנט.
כל תיקי הבחינה פתוחים לעיון הציבור באתר האינטרנט של הרשות וזאת בהתאם להוראות חקיקה 

 הרלוונטית.
הרשם,  בפני  המתנהלים  בהליכים  ברשות  המתקבלות  ההחלטות  כל  את  הרשות  מפרסמת  כן  כמו 

 הסגנית והפוסקת בקניין רוחני.
 כלל הוראות העבודה של מחלקות הרשות מפורסמות באתר האינטרנט של הרשות 
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 נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות 

 , ירושלים2, בניין א' קומה 25רח' ירמיהו כתובת: 
 ירושלים 2025110, סניף שערי העיר, מיקוד  25152ת"ד כתובת למשלוח דואר: 

 Mugbaluyot@Justice.gov.ilדוא"ל:  10-5111105פקס:  152-2205111טלפון: 
 נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותתיאור התפקיד: מר אברמי טורם שם מנהל היחידה: 

 על אודות היחידה
בשנת   הוקמה  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  חוק 0111נציבות  של  ליישומו  האחראי  כגוף   ,

והשתתפות  השתלבות  לעודד  זכויות,  שוויון  לקדם  תפקידה  מוגבלות.  עם  לאנשים  זכויות  שוויון 
 פעילה של אנשים עם מוגבלות בחברה ולמנוע את הפלייתם.

, בהתאם להחלטת הממשלה על אשרור אמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם 0100החל מספטמבר 
 מוגבלות, הנציבות היא גם הגורם האמון על יישום, קידום, הגנה וניטור האמנה. 

ערכי הליבה שעל פיהם פועלת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הם מקצוענות, נחישות 
 מגזריים ושיתוף הציבור.-ובהירות, שירות מיטבי ויעיל, שיתופי פעולה בין

 מבנה היחידה

 לשכת נציב וועדה מייעצת נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

אמרכלות וניהול 
 הלשכה

מחלקת שילוב 
 מחלקה משפטית בקהילה

תחום חינוך תעסוקה, 
קהילה והדרכה 

 והסברה
 פניות ציבור

תביעות פלילי 
 ואזרחי

 יעוץ וחקיקה

 מחלקת נגישות

מפקחים נגישות 
 שירות

מפקחים נגישות 
מתו"ס )מבנים 

 תשתיות וסביבה(

  9102עיקרי ההישגים לשנת 
 הסברה ושינוי עמדות הציבור על ידי: 

עם  ■ והשתלבות חברתית של אנשים  לקידום תעסוקה  דלת",  לי  "הראשון שפתח  ציבורי  קמפיין 
 מוגבלות. הקמפיין הופץ בטלוויזיה ובאמצעים דיגיטליים כולל גרסה בערבית ועיתונות חרדית.

 לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות-כנס לציון היום הבין ■
 ( והפצתה ברחבי הארץ. 5–2הפקת הצגת ילדים "מושלמת" )לגיל  ■
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 קיום פסטיבל "מקומות שמורים" למשפחות ולילדים עם מוגבלות בדימונה.  ■
 פעילות הסברה במופעים  בכל הארץ עם מפעל הפיס. ■
 תחרות צילומים "חיים ביחד".  ■
 חלוקת אותות בתחום החינוך הפורמלי, החינוך הבלתי פורמלי, תעסוקה ופנאי.  ■
 בשותפות ג'וינט ישראל. –קמפיין נגישות והכלה בבתי כנסת וקהילות דתיות  ■
 קורס למשפטנים בשירות המדינה.  ■
 הרצאות בכל הארץ. 051-יותר מ ■
 פעילות במגזר הערבי ובפריפריה ■
 הפצת מידע כתוב ואינטרנטי לציבור לידיעת הזכויות שלהם. ■

 מתן שירות5 טיפול בתלונות על הפרת זכויות: 
 העברת הטיפול בפניות הציבור למוקד פניות הציבור המשרדי לטיפול מיטבי.  ■
 ארגון הידע הארגוני והקמת "ויקי" לצורך טיפול בפניות.  ■
 פיתוח אמנת שירות ופרסומה לקהל הרחב.  ■
 אפיון ופיתוח מערכת מחשוב תפעולית.  ■
 הכשרת צוות השירות לצורך הענקת שירות מקצועי ושיפור תמידי.  ■
 הגדלת כמות הפניות ועלייה משמעותית במספר הפניות שהן תלונות מאנשים עם מוגבלות.  ■
 שימוש אפקטיבי בכלי התביעה במקרים הרלוונטיים  ■

 הקמת פורום מובילים בקרב העובדים ויצירת פרויקטים חדשניים לקידום נגישות והכלה  בקהילה.

 קידום נגישות: 
לחיי  ■ רלוונטיים  בתחומים  למעשה  הלכה  הנגישות  תקנות  ליישום  משמעותית  אכיפה  פעילות 

ובתי -היום מסעדות  נגישות  אולמות,  המקומיות,  הרשויות  נגישות  על  דגש  הושם  זו  בשנה  יום. 
 קפה, מוסדות חינוך קיימים, קלפיות ואתרי אינטרנט. 

 הטמעת מערכת חדשה ומקצועית לפיקוח המופעלת באמצעות טאבלטים בשטח.  ■
 פיתוח תהליכי חקירה לקראת תביעה וכתב אישום.  ■
 הפצת מידע לציבור בנושא זכויותיהם בפנאי, ספורט ונופש. ■
 פיתוח תהליכי אכיפה מקצועיים וטובים יותר.  ■
 מענה לפניות, כנסים, השתלמויות ומידע בתחום הנגישות למורשי נגישות ורכזי נגישות ברשויות.  ■
 עבודה עם משרדי הממשלה השונים לקידום נגישות.  ■
ממשלתיים  ■ וארגונים  מוגבלות  עם  אנשים  עם  עגולים  שולחנות  ידי  על  ציבור  שיתוף  קיום 

 ואזרחים.
 פעילות משמעותית מול חייבים גדולים כגון דיור ממשלתי, משרד החינוך ואחרים. ■
 קיום היוועצויות וגיבוש טיוטת נוסח לתיקון תקנות בנושא פטור מתור ופטור מתשלום למלווה.  ■
 קידום החלת חובת נגישות על שירותי תקשורת באינטרנט.  ■
 קידום התקנת תקנות נגישות ותיקונים נדרשים לצורך טיוב רגולציה:  ■

 קיום היוועצויות, גיבוש והפצה לציבור של לתיקון בנושא מעבר מקום של משרדים.   
 הכנת הצעה והכנת נוסח צו שתאפשר קנסות מנהליים.  
 גיבוש, הכנה והפצה לציבור של טיוטת צו רישוי עסקים.  
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 קידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות 
 טיפול בפניות ציבור והגשת תביעות אזרחיות בשם אנשים שזכויותיהם הופרו. ■
 (. 05ניהול תהליכי אכיפה אל מול גופים שלא עמדו ביעד ייצוג הולם )תיקון  ■
הפקת מידע, עריכת הרצאות ומפגשים עם קהלים שונים, בכלל זה מפגשים עם בכירים ברשויות  ■

 בחברה הערבית לקידום נושא התעסוקה. 
 קידום מענים למניעת נשירה מעבודה עם משרדי ממשלה אחרים.  ■
 קידום שינוי בתחום המפעלים המוגנים ויצירת רצף תעסוקתי.  ■
 מהגופים המבוקרים לעמידה בדרישות החוק.  516הצלחה של  ■

 קידום החינוך המשלב והחיים בקהילה
 טיפול בפניות ציבור פרטניות על הנגשה במערכת החינוך.   ■
מורים בתחום השילוב   ■ למורים,   –הכשרת  סרטון הסברה למורים כחלק מערכה שתופץ  הפקת 

 עם משרד החינוך.  
 רפואיים בדרום. -קידום נושא שירותים פרה ■
 הרצאות והפצת מידע.  –קידום שילוב בחינוך במגזר החרדי  ■
 מיפוי נושא העובדים הזרים והכנת המלצות.  ■
 משרדי. -שולחן עגול בין –קידום הזכות להורות  ■
 קידום הכשרות המשפטית והכשרת תומכים בקבלת החלטות.  ■

 קידום מחקר וידע: 
 ברוקדייל(.  -מאיירס-פיתוח מחקר השתתפות בחברה )מבוצע על ידי מכון ג'וינט ■
 הפקת מדד הנגישות העירוני. ■
 לאומיים. -ייצוג ישראל באו"ם ובפורומים בין ■
עם  ■ כתוצאה מתעסוקת אנשים  בנושא תרומה לתל"ג  חברתיים  ליווי מחקר התוכנית לכלכלנים 

 מוגבלות. 

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 

והגאוגרפית   ■ החברתית  בפריפריה  מוגבלות  עם  אנשים  זכויות  כנסים,   –קידום  הרצאות,  כולל 
 הפקת מידע, אכיפה, הצגה מותאמת למגזר חרדי וערבי ועוד. 

וכן  ■ תיקון,  הדורשים  או  בה  חסרים  מהותים  נושאים  וקידום  בחקיקה  חסרים  רבדים  השלמת 
 בחינת תיקון מקיף בתקנות נגישות שירות. 

והחיצוניים   ■ השלמה והטמעה של המערכת   –שיפור הדיגיטציה של תהליכי העבודה הפנימיים 
 הממוחשבת. 

 המשך תהליך שיפור השירות, הטמעת אמנת השירות ועריכת סקר שביעות רצון.  ■
 עריכת תהליכי שיתוף ציבור ושולחנות עגולים במגוון תחומים.   ■
 שיפור השימוש בכלי האכיפה הפלילית וקידום האפשרות לקנסות מנהליים.  ■
 הגדלת אפקטיביות הפיקוח על ידי שימוש בסוקרים חיצונים.  ■
 הגדלת היקף הפיקוח ויעילותו באמצעות עריכת כשליש מהפיקוח בעקבות פניות ציבור.  ■
 פיתוח חלופות בתחום האכיפה כגון גישור.  ■
 ביצוע שלב איסוף הנתונים במחקר השתתפות בחברה.  –פיתוח מחקר  ■
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 .0101הפקת מדד נגישות  ■
 קידום פיילוט להנגשת חדר מיון.  –קידום נגישות והכלה במערכת הבריאות  ■
 פרסום דוחות בנושא.  –קידום דיור בקהילה והזכות להורות  ■
 קידום הכשרת מורים והפצת ידע בקרב מורים בנושא שילוב.  –קידום הזכות לחינוך מכיל  ■
 קידום שינויי מדיניות נדרשים בתחום התעסוקה )מניעת נשירה, רצף תעסוקתי, ייצוג הולם(.  ■
 לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות -קיום פעילות הסברה וקמפיין ציבורי לרגל היום הבין  ■

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים
 בקרות בתחום נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ובתחום נגישות השירות.  0221 ■
כ  –פניות ציבור    5021 ■ כ  2111-מתוכן  מידע   0111-בתחום הנגישות,  בתחומי הפליה, תעסוקה, 

 מהפניות מגיעות מאנשים עם מוגבלות או בני משפחותיהם.  526בקשות לפטור.  011-ועוד וכ
 אירועי הסברה לקהל הרחב.  011-הרצאות וכ 051 ■
 תיקי תביעה שנמשכו משנים קודמות.  00חוות דעת, ניהול  11תביעות אזרחיות,  01הגשת  ■
 ביקורי פתע במסגרות דיור )הוסטלים ומעונות(.  25 ■

 החלטות ממשלה המטילות משימות על היחידה 
מספר   ממשלה  עם 01.2.0100מיום    5011החלטת  אנשים  זכויות  בדבר  האו"ם  אמנת  אשרור   ,

 מוגבלויות. 

 ועדות קבועות או זמניות הפועלות במסגרת היחידה
זכויות  ■ שוויון  חוק  מתוקף  ממונית  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  לנציב  המייעצת  הוועדה 

מומחים,  ארגונים,  נציגי  מוגבלות,  עם  אנשים  מנציגי  מורכבת  הוועדה  מוגבלות.  עם  לאנשים 
משפטנים נציגי ציבור. יותר ממחצית מחבריה הם אנשים עם מוגבלות. הוועדה הנוכחית החלה 

. במהלך השנה התקיים הליך למינוי 0102וסיימה את הקדנציה בסוף    0105את פעילותה בשנת  
 ועדה מייעצת חדשה. 

 משרדי בנושא רצף תעסוקתי. -שולחן עגול בין ■
 מגזרי בנושא נשירה מעבודה. -שולחן עגול בין ■
 שולחן עגול בנושא הזכות להורות.  ■
 שולחנות עגולים והיוועצויות בנושאי נגישות לפי הצורך.   ■

 פרסום יזום
 פרסום נתוני הייצוג ההולם בקרב גופים ציבוריים.  ■
 פרסום "אמנת השירות" החדשה של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.  ■

 חוברות ועלוני מידע לציבור
 חוברות ומידע: 

לכל"   ■ ונופש  "בילוי  ונופש    –חוברת  בילוי  במקומות  ולנגישות  להשתתפות  בעברית   –זכויות 
 ובערבית

 בעברית ובערבית –חוברת "פנאי לכל" זכויותיכם לנגישות בפעילויות פנאי וספורט  ■
 0101סיכום שנתי  ■
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 0102נתונים סטטיסטיים  ■
 סרטונים: 

 קמפיין ציבורי "הראשון שפתח לי דלת"  ■
 סרטון כנס שנתי   ■
 כמה פשוט"  –"קהילה מכילה עם נגישות  ■

 חוברות וקבצים מונגשים בתיאור קולי 

 נתוני חופש מידע 
ו  5נענו באופן מלא או חלקי,    00בקשות חופש מידע.    01הוגשו ליחידה    0102בשנת   ■  0-נדחו 

 עדיין פתוחות. 
 יום.  50זמן לטיפול ממוצע לבקשה הוא  ■
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 נציבות תלונות הציבור על שופטים 

 2511110, בית עופר, גבעת שאול ירושלים מיקוד 5רח' נחום חפצדי כתובת: 
 Shoftim@justice.gov.ilדוא"ל:  %4%7970-31פקס:  ,370-091741טלפון: 

נציב תלונות תיאור תפקיד:  אורי שהם, שופט בית המשפט העליון )בדימוס(,  שם מנהל היחידה:  
 הציבור על שופטים

 על אודות היחידה
על שופטים,  תלונות הציבור  נציב  פי חוק  על  בישראל הוקמה  נציבות תלונות הציבור על שופטים 

. הקמתה של הנציבות באה כדי לרכז את הטיפול 0112, והחלה לפעול בסוף שנת  0110–התשס"ב
בשל  נפגע  עצמו  הרואה  אדם  לכל  כתובת  ולשמש  אחד  מקצועי  גוף  בידי  שופטים  על  בתלונות 
התנהגותו של שופט במסגרת מילוי תפקידו, לרבות בדרך ניהול המשפט על ידו. הנציבות מבררת על 
או  המשפטים  שר  ידי  על  לה  )המוגשות  בירור  ובקשות  מהציבור(  לה  )המוגשות  תלונות  החוק  פי 
נשיא בית המשפט העליון( על התנהגות שופט )ובכלל זה רשם( לרבות דרך ניהול המשפט על ידו. 
בראשה עומד היום הנציב אורי שהם, שופט בית המשפט העליון )בדימוס(. הנציבות מבררת תלונות 

בתי משפט השלום, בתי המשפט המחוזיים  –על בתי המשפט ובתי הדין לסוגיהם השונים ובכלל זה 
ובית המשפט העליון, בתי הדין לעבודה, בתי הדין הרבניים, בתי הדין השרעיים, בתי הדין הדרוזיים, 

כ חלפו  הנציבות  של  הקמתה  מאז  הצבאיים.  הדין  ובתי  הנוצריות  העדות  של  הדין  שנים,   05-בתי 
כ לה  הוגשו  כ  05,111-במהלכן  מהן  הנמצאת   0511-תלונות,  בתלונה  כל החלטה  מוצדקות.  נמצאו 

משמעות  להיות  עלולה  ולכך  המשפט,  בתי  בהנהלת  השופט  של  האישי  בתיקו  מתויקת  מוצדקת 
על  שבחוק(  האפשרויות  )לפי  להמליץ  סמכות  בחוק  הוקנתה  לנציב  השופט.  של  קידומו  לעניין 

 הפסקת כהונתו של שופט וכן על העמדתו לדין משמעתי.

התשע"ז הון(,  )הצהרות  הציבור  שירות  חוק  לפי  כ"מפקח"  הוסמך  הנציב  כן,  שאליו 0105–כמו   ,
בדבר  רישום  לנהל  הנציב  על  זה,  תפקיד  במסגרת  ישראל.  שופטי  כל  של  ההון  הצהרות  מוגשות 
הצהרות ההון שיש חובה להגישן ושהוגשו לפי החוק, לשמור אותן בנפרד מכל מידע אחר, ולדווח 
על הפרת החובה לנשיא בית המשפט העליון. כן הוא רשאי לעיין בהצהרות ההון שהוגשו, לדרוש 

 0111-התקבלו בנציבות כ  0.5.05-משופט לצרף מסמכים נוספים, ולערוך בדיקות מדגמיות. החל מ
 הצהרות הון. 

 מבנה היחידה

 נציב

 ממונה ממונה בכיר ממונה בכיר ממונה בכירה

 עובדת מינהל עובדת מינהל עובדת מינהל עובד מינהל

 סטודנט1ית מתמחה מתמחה
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  9102עיקרי ההישגים לשנת 
 ימים לבירור תלונות שבוררו לגופן( 51-בירור תלונות מהיר ויעיל )כ .1
 הקמת אתר אינטרנט לנציבות בערבית ועדכון האתר באנגלית  .2
 פרסום תמציות החלטות בתלונות ובנושא הצהרות הון .3
 הכנת מסמך המרכז את כללי האתיקה שנקבעו בהחלטות הנציב .4
 קיום השתלמויות מקצועיות לעובדי הנציבות  .5

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 פרסום מסמך המרכז את כללי האתיקה שנקבעו בהחלטות הנציב ■
 ופרסומו 0102הכנת דין וחשבון שנתי לשנת  ■
 הכנת טופס תלונה מקוון ■
 הקמת ועדת איתור לאיוש תקן סגן הנציב ■
 קיום השתלמויות מקצועיות לעובדי הנציבות ■
 הצהרות הון( ,BIשדרוג ופיתוח תוכנות המחשב של הנציבות )תלונות שופטים,  ■

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים
 תלונות  255התקבלו בנציבות  0102במהלך שנת  ■

 תלונות  11-בממוצע, התקבלו מדי חודש כ ■

 ימים.   51-זמן הבירור הממוצע בתלונות שבוררו לגופן עמד על כ ■

 (.0101תלונות הסתיים )כולל תלונות שנותרו לטיפול משנת  220בירורן של  ■

 תלונות טרם הסתיים. 21בירורן של  ■

 פרסום יזום
 דין וחשבון שנתי ■
 תמציות החלטות בתלונות ■
 תמציות החלטות בנושא הצהרות הון של נושא משרה שיפוטית ■
 הצהרת הון של שופט, חוברת הסבר ■

 www.shoftim.justice.gov.ilהפרסומים מופיעים באתר הנציבות: 

 נתוני חופש מידע 
 0ליחידה הוא:  0102מספר בקשות חופש המידע שהוגשו בשנת  ■
סעיף   ■ לפי  נדחתה  התשנ"ח1)1הבקשה  המידע,  חופש  לחוק  שכבר 0221–(  מידע  שעניינו   ,

 פורסם ועומד לרשות הציבור. 
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 נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות

 5002010עיר תל אביב מיקוד  2רחוב אחד העם מס' כתובת: 
 Nabtam@justice.gov.ilדוא"ל:  10-5155201פקס:  152-22001501012טלפון: 

היחידה:   מנהל  רוזן  שם  דוד  )בדימוס(  התפקיד:  השופט  מייצגי תיאור  על  הציבור  תלונות  נציב 
 המדינה בערכאות

 על אודות היחידה
מכוח מסמך עקרונות שעליו חתמו שרת המשפטים דאז ציפי   0.1.0101הנציבות החלה לפעול ביום  

ויינשטיין. החל מחודש אוגוסט   יהודה  פועלת הנציבות   0105לבני והיועץ המשפטי לממשלה דאז 
התשע"ו בערכאות,  המדינה  מייצגי  על  הציבור  תלונות  נציבות  חוק  את 0105–מכוח  קובע  אשר   ,

 העקרונות לפעילותה של הנציבות ואת סמכויותיה.

פרקליטות   –לרבות, אך לא רק    –הגופים המבוקרים על ידי הנציבות הם מייצגי המדינה בערכאות  
המדינה על מחוזותיה ומחלקותיה השונים, היועץ המשפטי לממשלה, חטיבת התביעות המשטרתית, 
היועץ  של  כוח  ייפוי  או  הסמכה  מכוח  המדינה  את  לייצג  שהוסמכו  דין  עורכי  עירוניים,  תובעים 

 המשפטי לממשלה וכיו"ב.

הנציבות מבררת תלונות פרטניות המוגשות אליה בנוגע לגופים המבוקרים, על ידי כל אדם הרואה 
עצמו נפגע בשל התנהגותו של מייצג המדינה בערכאות אגב טיפולו בעניין מסוים במסגרת תפקידו, 

 כמו גם במקרים המועברים לבירורה על ידי שר המשפטים או היועץ המשפטי לממשלה.

הנציבות עוסקת בהיבטים של ניהול תקין, אחידות ביישום נהלים ומדיניות, שקיפות תהליכי עבודה, 
 אתיקה מקצועית ויעילות, והכול תוך שמירה על עצמאות שיקול הדעת של הגופים המבוקרים.

על  וממליצה  יוזמת  היא  החוק  ובמסגרת  המבוקרים,  הגופים  עם  פעולה  בשיתוף  פועלת  הנציבות 
תהליכים ודרכי פעולה, לרבות חיזוק, שינוי, שיפור וייעול תהליכי עבודה. הנציבות מלווה את הגופים 

 המבוקרים במעקב אחר יישום המלצותיה. 

 נציב תלונות הציבור על מייצגי מבנה היחידה
 המדינה  בערכאות

 מתמחה מתמחה  סטודנט שירות לאומי

 משנה לנציב

 ממונה משפטית ממונה משפטית ממונה משפטית

 עוזרת משפטית בכירה עוזרת משפטית בכירה עוזר משפטי בכיר

 מנהלת מחלקה בכירה
 )תלונות פרטניות(

 מרכזת מנהל והון אנושי

 עוזרת ראשית
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  9102עיקרי ההישגים לשנת 
 עלייה משמעותית בשיעור הפניות שהוגשו לנציבות לעומת השנים הקודמות.  ■

מ ■ ביותר  כאשר  שהוגשו,  הפניות  במאות  ויעיל  מקצועי  ענייני,  הטיפול   206-טיפול  הסתיים 
 במהלך השנה החולפת. 

 22-זמן בירור ממוצע לתלונה )שאר הפניות עניינן בקשות לבירור או לידיעה בלבד(, אינו יותר מ ■
 ימים.

ניגוד  ■ עיון נאשמים בחומרי חקירה,  ומגוונים כדוגמת:  בנושאים רבים  מתן המלצות אופרטיביות 
כדי  בהן  יש  אשר  בהמלצות,  מדובר  תיקים.  סגירת  ואופן  עבירה  נפגעי  פלילי,  רישום  עניינים, 

 לשפר, לייעל ולטייב את התנהלותם של כלל הגופים המבוקרים.

גורמים  ■ עם  ופורה  חופשי  בשיח  המתאפיין  המבוקרים,  הגופים  עם  פעולה  שיתוף  של  קיומו 
עבודה  תהליכי  ושיפור  קידום  והמאפשר  וכיו"ב,  המשטרתית  התביעה  בחטיבת  בפרקליטות, 

 הנדרשים על פי המלצות הנציב.

קידום ההצעה לתיקון חוק הנציבות, אשר יש בה כדי לייעל עבודת הנציבות, להרחיב סמכויותיה  ■
 ולחזק מעמדה כמוסד עצמאי ונטול פניות. 

לשם  ■ הנציבות,  החלטות  תמציתי  פרסום  לרבות  לציבור,  והנגשתו  הנציבות  אתר  של  קידומו 
 העמקת היכרותו של הציבור עם פועלה.

 ארגון היחידה באופן המותאם לצרכיה ולסמכויותיה על פי חוק.-רה ■

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת  
התגבשה על בסיס בחינת תהליכי עבודת הנציבות בשנים   0101תוכנית העבודה של הנציבות לשנת  

 האחרונות, פניות ורחשי הציבור ושיח עם הגופים המבוקרים, ולהלן עיקריה:

המשך טיפול שוטף בתלונות על התנהלות מייצגי המדינה בערכאות ותיקון ליקויים מערכתיים,  ■
 לשם שמירה על זכויות הפונים ושיפור פעילותם של הגופים המבוקרים.

הנציב,  ■ החלטות  פרסום  ידי  על  פועלה,  עם  היכרותו  והעמקת  בנציבות  הציבור  אמון  הגברת 
 הנושאות עימן השלכה רוחבית ו1או חשיבות ציבורית.

ממשקי  ■ יצירת  תוך  לכל,  וזמינים  לנגישים  היחידה  אתר  תכני  והפיכת  הנציבות  שירותי  הנגשת 
 תקשורת שיהא בהם כדי להקל על פונים בכוח להביא עניינם בפני הנציבות.

מתן אפשרות לנציב לפתוח בבירור יזום של סוגיות  –קידום הצעת הנציב לתיקון החוק, ובכלל זה  ■
מהותיות המגיעות לידיעתו; הפרדה בין הנציבות ליועץ המשפטי לממשלה, הנמנה עם מבוקריה; 

 משמעי להמלצות הנציב והקלה בחסמי הפרסום החלים היום על הנציבות.-מתן תוקף ברור וחד

בניית מנגנון לבחינת מגמות רלוונטיות בעבודת הנציבות ברמה המערכתית, כדוגמת: קשר בין ותק  ■
הנילון לכמות התלונות המוגשות נגדו; תלונות חוזרות במחוז מסוים או כנגד נילון מסוים; קידום 

 נילון שנמצאה תלונה מוצדקת חמורה נגדו וכיו"ב.

המשך שיפור המערכת הממוחשבת של הנציבות שהיא כלי חשוב להפקת  דוחות, לצורך שיפור  ■
 וייעול עבודת הנציבות ומעקב אחר נתונים רלוונטיים.

שמירה על שיתוף פעולה יעיל ופורה עם הגופים המבוקרים, תוך הבנה כי שיתוף פעולה שכזה,  ■
אמון  ולהגברת  החוק  שלטון  לחיזוק  המבוקרים,  הגופים  של  להתפתחותם  להוביל  כדי  בו  יש 

 הציבור במערכת המשפט כולה. 
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 נתונים סטטיסטיים משמעותיים
 פניות.  %00התקבלו בנציבות  0102בשנת  ■
 לעומת שנת הפעילות הקודמת. 146-מדובר בעלייה של כ ■
 מסך הפניות שהוגשו( הסתיים באותה שנה.  916-פניות )כ 512-הטיפול ב ■
בשנת    ,40 ■ שהוגשו  מ  כתלונות.הוגדרו    0102מהפניות  יותר  של  בעלייה  לעומת   286-מדובר 

 שנת הפעילות הקודמת.
 ( הסתיים באותה שנה.896-תלונות מתוכן )כ ,08-הטיפול ב ■
 .0102ובירורן הסתיים במהלך שנת  0101תלונות שהוגשו בשנת  09זאת, נוסף על  ■
 תלונות. 414-ב 0102בסך הכול טיפלה הנציבות במהלך שנת  ■

גופים שאינם 
 21מבוקרים 

 (006–)כ

התפלגות התלונות 
 0102שהוגשו בשנת 

  ביחס לגורם המבוקר

פרקליטות על כלל 
 002יחידותיה 

 (526–)כ

 תביעה משטרתית
 25ותובעים משטרתיים 

 (26–)כ

 מוסמכי ומיופי כוח
 מטעם היועץ המשפטי

 51לממשלה 
 (006–)כ

 היועץ המשפטי
 05לממשלה 

 (16–)כ

 חוברות ועלוני מידע לציבור
 קישור לאתר האינטרנט

http://www.justice.gov.il/Units/Commission/Pages/default.aspx 

 נתוני חופש מידע
 הוגשה לנציבות בקשת חופש מידע אחת, אשר טיפולה הופסק בשל טעמי הפונה. 0102בשנת 
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 בתי הדין השרעיים 

 2010210, ירושלים  מיקוד  25רחוב הלל  כתובת: 
 MngSharCourt@justice.gov.ilדוא"ל:  10-5150101פקס:  152-2202511טלפון: 

 מנהל בתי הדין השרעייםתיאור התפקיד: ד"ר איאד זחאלקה שם מנהל היחידה: 

 על אודות היחידה
מדינת ישראל הכירה בבתי הדין השרעיים, בסמכויותיהם ובדין התקף בהם, וזאת בהתאם לפקודת 
סדרי שלטון ומשפט. מדינת ישראל אף חוקקה את חוק הקאדים לאישור מינויים, שהכיר בקאדים 

 GovXContentSection שכיהנו בבתי הדין ערב הקמת המדינה.

משרד  לאחריות  עברו  אשר  עד  באחריות משרד הדתות  הדין השרעיים  בתי  היו  קום המדינה  מאז 
. בתי הדין השרעיים קיימים מאז האימפריה העותומאנית, אז שימשו כבית 00.0.10המשפטים ביום 

לשינויים  בכפוף  לו  שקדם  המשפטי  המצב  את  השאיר  הבריטי  המנדט  המדינה.  של  המשפט 
שהכניס, וכך נשארו בתי הדין השרעיים על כנם, אולם סמכויותיהם נתחמו לענייני המעמד האישי 

  של המוסלמים בלבד.

 בתי דין שרעיים מבנה היחידה

 בית הדין השרעי לערעורים

 נשיא בית הדין

 אמרכלית

 (0סטודנטים )

 יועץ משפטי

 רכזת בכירה אמרכלות

 הנהלת בתי דין שרעיים

 מנהל בתי דין שעריים

 עכו סח'נין חיפה נצרת טייבה באקה ערעורים יפו ירושלים באר שבע

 קאדים
(0) 

 קאדים
 קאדים קאדי (0)

 קאדים קאדי קאדי (1)
 קאדים קאדי קאדי (0)

(0) 

מזכיר 
 ראשי

מזכיר 
 ראשי

מזכיר 
 ראשי

עוזרים 
 (1ראשיים)

מזכיר 
 ראשי

מזכיר 
 ראשי

מזכיר 
 ראשי

מזכיר 
 ראשי

מזכיר 
 ראשי

מזכיר 
 ראשי

עוזר 
 ראשי

עוזר 
 ראשי

 מזכירים
(0) 

מזכיר 
 ארצי

עוזר 
 ראשי

עוזר 
 ראשי

עוזר 
 ראשי

 מזכירים
(0) 

עוזר 
 ראשי

 מזכירים
(2) 

 מזכירים
(2) 

 מזכירים
 מזכירים סטודנט (1)

(1) 
 מזכירים

(2) 
 מזכירים

(2) 
 מזכירים

(2) 
 סטודנט

(0) 
 מזכירים

 סטודנט (0)

סטודנטים 
(1) 

סטודנטים 
(2) 

סטודנטים 
 סטודנט סטודנט סטודנט (0)

 סטודנט (0)

עוזר משפטי בכיר 
 למנהל בתי הדין

מנהל תחום 
 לוגיסטיקה

ממונה )מחלקה 
 משפטית(
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  9102עיקרי ההישגים לשנת 
 תיקים וחל שיפור ניכר במספר התיקים אשר הסתיימו. 21,502נפתחו בבתי הדין בבתי הדין  ■

 מצ"ב תרשימי נתונים.

 .GOV.ILהשלמת מעבר אתר בתי הדין השרעיים לאתר האחוד הממשלתי  ■

 קיצור זמן הטיפול  בתיקים.  ■

 חיזוק הקשר עם הציבור ושיפור השירות. ■

 תיקון תקנות הפגרות. ■

 תרגום תוכן המידע המצוי באתר לשפה הערבית. ■

 השלמת הטמעת מערכת נח"ל בכל בתי הדין השרעיים, מלבד בתי דין הנמצאים בשלבי שיפוץ. ■

 השלמת התקנת מסכים באולמות הדיונים. ■

נכונה של עומסים בבתי הדין לפי משקל  ■ השלמת פרויקט "משקולת תיקים", המאפשר בדיקה 
 יחסי של סוגי התיקים השונים ומדדי ביצוע של הקאדים.  

 קליטת עוזרים משפטיים חדשים בבתי הדין, ירושלים טייבה ובאקה.  ■

 תרבותית במשרד.-קידום גיוון תעסוקתי וגישה רב ■

 המשך פרויקט סריקת חוזי נישואין ותיקים מהארכיב. ■

 .BIשדרוג וחידוש מערכת  ■

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת  
 השלמת שדרוג מערכת המחשוב של בתי הדין. ■

 השלמת שדרוג אתר בתי הדין. ■

 תיקוני חקיקה המסדירים את פעילות היחידה.  ■

 מעבר בתי הדין השרעיים, יפו , באר שבע, אזורי וערעורים באקה למשכנים חדשים. ■

 השלמת שיפוץ והרחבת בית הדין השרעי בטייבה. ■

 שיפוץ והרחבת הנהלת בתי הדין השרעיים. ■

 בבית אגרון.  0העברת בית הדין השרעי בירושלים לקומה  ■

 השלמת פיתוח מערכת המידע שתענה על הצרכים המתחדשים. ■

 .BIהמשך שדרוג וחידוש מערכת   ■

 הרחבת מספר השירותים הניתנים מרחוק והגברת השימוש בהם. ■

 הרחבת אמצעי התקשורת עם הציבור. ■

 צפייה מרחוק במערכת הממוחשבת על ידי מייצגים ובעלי דין. ■

 הקמת ממשקים עם רשויות שונות למימוש שלטון החוק. ■
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 נתונים סטטיסטיים משמעותיים
 התפלגות התיקים שהתקבלו בין בתי הדין

7882 
7277 

9333 

7411 

8499 

7311 9987 
7123 

3889 

 התפלגות התיקים שהתקבלו לפי נושאים

799382
977 

1998
797 

477 
77 732 

77 

4778 
787 

9197
797 

7494
87 71 

97 
92 
97 

728 
77 

72828
7 792 

97 

7797 
47 

7848
87 

 אחוז התיקים הנסגרים מתוך התיקים הנפתחים לפי בית דין

297 227 227 297 
477 

887 287 237 897 
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 החלטות ממשלה המטילות משימות על היחידה 
 החלטת הממשלה בעניין התמודדות עם תופעת הפוליגמיה בקישור:

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4211_2018 

 חוברות ועלוני מידע לציבור
 אתר בתי הדין השרעיים:  

https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_justice_the_shrais_courts 
 GOV.ILעבר לאתר האחוד הממשלתי  0101בשנת 

 דרכי התקשרות עם יחידות המקבלות קהל באזורים אחרים:

הנהלת בתי הדין 
 השרעיים

 2010210מיקוד  , ירושלים0110, ת"ד 25כתובת: רחוב הלל 
 10-5150101פקס:  152-2202521טלפון: 
 MngSharCourt@justice.gov.ilדוא"ל: 

 בית הדין השרעי לערעורים 

 2010210מיקוד    , ירושלים0110, ת"ד 25כתובת : רחוב הלל  ירושלים
 152-2202511פקס:  152-2202515טלפון : 
 Appeal-SharCourt@justice.gov.ilדוא"ל: 

 210111, באקה אל ג'רביה מיקוד 15כתובת :,ת"ד  באקה אל גרבייה
 152-22021501פקס:  152-2201501טלפון  
 Appeal-SharCourt@justice.gov.ilדוא"ל: 

בית הדין השרעי 
 ירושלים

 2010210מיקוד    , ירושלים0110, ת"ד 25כתובת : רחוב הלל 
 10-5150511פקס:  152-2202511טלפון : 
 JRSharCourt@justice.gov.ilדוא"ל: 

בית הדין השרעי 
 סח'נין

 2110111מיקוד    , סח'נין05, ת"ד 05כתובת : רחוב אלפל 
 10-5150102פקס:  152-2202511טלפון : 
 SakhSharCourt@justice.gov.ilדוא"ל: 

 0100110, עכו, מיקוד 0105, ת.ד. 0כתובת : רחוב שלום הגליל  בית הדין השרעי עכו
 10-5155110פקס:  -152-2202551טלפון : 
 AKSharCourt@justice.gov.ilדוא"ל: 
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בית הדין השרעי 
 נצרת

 0505210, נצרת  51512, ת.ד.  0כתובת : רחוב תאופיק זיאד 
 11-5150201פקס:  152-2202551טלפון : 
 NZSharCourt@justice.gov.ilדוא"ל: 

בית הדין השרעי 
 חיפה

 2011010, חיפה, 001, ת"ד 51כתובת : רחוב שיבת ציון 
 10-5150512פקס:  152-2202511טלפון : 
 HFSharCourt@justice.gov.ilדוא"ל: 

בית הדין השרעי 
 באקה אל גרבייה 

 210111, באקה אל ג'רביה מיקוד 15כתובת : ת"ד 
 152-22001505פקס:  152-2201511טלפון : 
 BKSharCourt@justice.gov.ilדוא"ל: 

בית הדין השרעי 
 טייבה

 1111111, טייבה , מיקוד  0100כתובת : ת"ד  
 12-5220511פקס:  152-2202551טלפון : 
 TBSharCourt@justice.gov.ilדוא"ל: 

 5010010יפו ,  -,   תל אביב 10051, ת"ד 015כתובת : רחוב יפת  בית הדין השרעי יפו
 10-5155150פקס:  152-2201511טלפון : 

 JFSharCourt@justice.gov.ilדוא"ל 

בית הדין השרעי באר 
 שבע 

 1101010, באר שבע, מיקוד 211, ת.ד. 5כתובת : רחוב מצדה 
 10-5155125פקס:  152-2201555טלפון : 
 BSHSharCourt@justice.gov.ilדוא"ל: 
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 בתי הדין הדתיים הדרוזיים 

 0155210, עכו מיקוד 1051, ת"ד 0רח' שלום הגליל כתובת: 
  camlim@justice.gov.ilדוא"ל: 11-2551555פקס:  152-2201522טלפון: 

 מנהל בתי הדין הדרוזייםתיאור התפקיד: עו"ד כמיל מולא שם מנהל היחידה: 

 על אודות היחידה

, והחלו את פעולתם ביום 0250–בתי הדין הדרוזיים פועלים מכוח חוק בתי הדין הדרוזיים, התשכ"ג
אימצה העדה את חוק המעמד האישי של העדה הדרוזית   0250בנובמבר    0-. ב0252בדצמבר    21

בלבנון כדין האישי של הדרוזים בישראל, ובתי הדין דנים על פי חוק זה. בתי הדין הדתיים הדרוזיים 
הם המעצב העיקרי למרקם החברתי ולצביונה של העדה הדרוזית בישראל. בשל טיבם הנ"ל ובשל 
זכויות היסוד של הבאים  יתר על שמירת  בתי הדין חייב בהקפדת  נותני שירות, פועלם של  היותם 

זכויות המעוגנות בדינים הדתיים ובמסורת הדרוזים, ברוח השיטה המשפטית הנוהגת   –בשעריהם  
 במחוזותינו.

 סמכויות בתי הדין הדרוזיים: 

או  .1 המדינה  אזרחי  בישראל,  דרוזים  של  וגירושין  נישואין  בענייני  לדון  ייחודית  שיפוט  סמכות 
 תושביה;

סמכות שיפוט ייחודית בעניינים הנוגעים ליצירה של הקדש דתי, שנוסד בפני בית דין על פי הדין  .2
הדרוזי, או של הקדש דרוזי שנוסד לפני תחילת חוק זה לפי מנהג דרוזי שלא בפני בית דין דתי או 
פנימית של הקדש כמתואר  הנוגעים להנהלה  בעניינים  ייחודית  וכן סמכות שיפוט  בית משפט, 

 לעיל;

הדרוזית,  .3 העדה  של  האישי  המעמד  בענייני  הדרוזיים  הדין  בתי  של  מקבילה  שיפוט  סמכות 
ובעניינים  הדין,  בית  בפני  להתדיין  בדבר(  )הנוגעים  הדין  בעלי  של  הסכמה  בסיס  על  הנקנית 

 . 0215–0200בדבר המלך במועצתו על ארץ ישראל  50שפורטו בסעיף 

 מטרות ויעדים:

הניתן לאוכלוסייה  .1 זכויות אדם, שיפור המענה  בהגנה על  : שיפור  זכויות אדם  על  והגנה  קידום 
 מוחלשת וייחודית.

מרחוק  .2 הניתנים  השירותים  מספר  הרחבת  תהליכים,  ושיקוף  קיצור  לציבור:  השירות  שיפור 
 והגברת השימוש בהם.

תחושת  .3 הטמעת  הציבור,  עם  וממשקים  פתיחות  שקיפות,  הגברת   : הציבור  אמון  הגברת 
 ממלכתיות ואחריות אישית בקרב העובדים.

והידע  .4 הטכנולוגיה  רתימת  מצוין,  אנושי  הון  פיתוח  זיהוי,  חדשנות:  ועידוד  למצוינות  חתירה 
 לשירות המשפט.
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 נשיא בית הדין לערעורים מבנה היחידה

 קאד'י

 קאד'י

 קאד'י

מזכיר בית 
 הדין

 0קלדן מס' 

 0קלדן מס' 

 בית הדין בעכו

מנהל בתי הדין 
 הדרוזיים

 מזכיר ראשי יועץ משפטי

 נשיא

 בית הדין לערעורים

 קאד'י קאד'י

שלוחה 
 באוספייא

 קאד'ים

מזכיר בית 
 הדין

 קלדן

 בית הדין במסעדה

  9102עיקרי ההישגים לשנת 
מטעם בתי הדין הדתיים הדרוזיים: "סוגיות בענייני המעמד האישי  5הוצאה לאור של ספר מספר  ■

 הדרוזי".
 פתיחת בית דתי דרוזי חדש בכפר בוקעת'א ברמת הגולן. ■
הדתיים  ■ הדין  בבתי  ותיקים, המתנהלים  הליכים  בקשות,  אחר  ומעקב  לצפייה  אפשרות  הפעלת 

 הדרוזיים )שיפור השירות על ידי הגדלת כמות השירותים והמענים הניתנים מרחוק(

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 פיתוח אפשרות להגשת בקשות לצווי ירושה וצווי קיום צוואה באופן מקוון. ■
 פיתוח ממשק ישיר )מקוון עם יחידות רישום מקרקעין של משרד המשפטים(. ■
חכם   ■ כרטיס  באמצעות  המשפט  בתי  בהנהלת  כמו  מרחוק  )תביעה1בקשה(  הליך  נט   –פתיחת 

 המשפט, על ידי אוכלוסיית עורכי הדין.

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים
 02.26 –שיעור הגירושין בעדה הדרוזית  ■
  011 –מקרי גירושין  ■
  255 –היתר נישואין   ■
 0521 –תיקים  ■

 פרסום יזום
 הוצאה לאור של ספר "סוגיות בענייני המעמד האישי הדרוזי"

 דרכי התקשרות עם יחידות המקבלות קהל באזורים אחרים:
 כתובת: אזור צפוני בכפר בוקעת'א, יישוב: בוקעת'א  

  11-5210110פקס: 152-2201520טלפון:
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 בתי הדין לפי חוק הכניסה לישראל 

 2515105, ירושלים מיקוד 5רח' כנפי נשרים כתובת: 
 beitdinararimjer@justice.gov.ilדוא"ל:  10-5150552פקס:  152-2201111טלפון: 

היחידה:   מנהל  צוקשם  מיכל  התפקיד:  שפיר  -עו"ד  הכניסה תיאור  חוק  לפי  הדין  בתי  ראשת 
 לישראל

 על אודות היחידה
כוללת את בתי הדין לעררים   0250–יחידת בתי הדין המנהליים לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב

ביקורת  ערכאת  המשמשים  מנהליים  דין  בתי  הם  הדין  בתי  משמורת.  לביקורת  הדין  בתי  ואת 
 שיפוטית מנהלית על החלטות של רשות האוכלוסין וההגירה.

וישיבה  כניסה לישראל, שהייה  בענייני  דן בעררים שמוגשים  בית הדין לעררים  בית הדין לעררים: 
–בישראל או יציאה ממנה או בענייני אזרחות, כפי המפורט בתוספת לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב

בתי 0250 דנים  שלפיהם  ולסעדים  לסמכויות  לעילות,  בהתאם  שבפניו  בעררים  דן  הדין  בית   .
מקיים  הדין  בית  לישראל.  הכניסה  חוק  להוראות  בכפוף  מנהליות  בעתירות  המנהליים  המשפט 

 ביקורת שיפוטית על החלטותיה של רשות האוכלוסין וההגירה בהתאם לכללי המשפט המנהלי.

חיפה  והדרום,  באר שבע  והמרכז,  אביב  תל  ירושלים,  מחוזות:  בארבעה  פועלים  לעררים  הדין  בתי 
והצפון. הסמכות המקומית של בתי הדין לעררים נקבעת לפי מקום מתן ההחלטה של הרשות, נוסף 

 על כך יש לבית הדין בירושלים סמכות שיורית. 

בית הדין לביקורת משמורת: בית הדין מקיים ביקורת שיפוטית על החלטת ממונה ביקורת הגבולות, 
רשות האוכלוסין וההגירה, להוציא צו משמורת למחוזק. תפקידו העיקרי של בית הדין הוא ביקורת 
בשל  במשמורת  ההחזקה  משך  ועל  כדין  שלא  לשוהה  משמורת  צו  להוציא  החלטה  על  שיפוטית 
עיכוב בביצוע צו הרחקה. בין היתר בסמכותם של בתי הדין לשחרר את המוחזקים בערבות, לקצוב 
את ההחזקה במשמורת בשים לב לעילות המנויות בחוק ולהכריע בבקשות שונות המוגשות על ידי 

המוחזקים   נתונים  שבהם  המשמורת  במתקני  ממוקמים  הדין  בתי  וסהרונים   –המוחזקים.  גבעון 
 )*נעיר כי בעת העברת החומר לפרסום הדוח נסגר מתקן סהרונים באופן זמני(.

על החלטות ופסקי דין של בתי הדין המנהליים לפי חוק הכניסה לישראל ניתן להגיש ערעור בזכות, 
 בהתאם להוראות הדין, לבית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

 מבנה היחידה
שפיר, המכהנת גם כדיינת בבית הדין -בראש היחידה עומדת ראשת בתי הדין, כב' הדיינת מיכל צוק

כיהן כב' הדיין אילן חלגבה כראש בתי הדין לביקורת משמורת,   0102לעררים. עד לחודש נובמבר  
אך בשל פקיעת המינוי בזמן ממשלת המעבר לא מונה עד כה ראש לבית הדין לביקורת משמורת, 

 ובפועל ממלאת את התפקיד ראשת בתי הדין מכוח אחריותה הכוללת ליחידה. 

 ליחידה מטה המורכב ממזכיר ארצי ומראש תחום ארגון ומנהל ועוזר משפטי. 

במינוי כפול ושימשו הן כדיינים בבית   0102שלושה דיינים במערכת בתי הדין החזיקו במהלך שנת  
פקעו שני כתבי   0102הדין לעררים הן כדיינים בבית הדין לביקורת משמורת. במהלך חודש נובמבר  

 מינוי, ובהם גם כתב מינויו של ראש בית הדין לביקורת משמורת. 
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 כוח אדם ביחידה:  
 (: 0102אנשי סגל )מעודכן לסוף שנת  15בבתי הדין 

 דיינים ודיינות מכהנים. 00 ■
 דיינים מכהנים בבתי הדין לעררים, מהם דיינת המכהנת כראשת בתי הדין. 2 
 דיינים מכהנים בבתי הדין לביקורת משמורת.   0 

 עוזר משפטי. 0 ■
 עובדי מנהלה.  05 ■
 מתמחים1ות.  5 ■
 סטודנטים1ות.  00 ■
 בני שירות1בנות שירות.  0 ■

 ראשת בתי הדין
 לפי חוק הכניסה לישראל

 סגן ראשת בית הדין
וראש בית הדין לביקורת 

 משמורת

 בתי הדין לערערים

 גבעון סהרונים

 מטה

 מנהלת לשכה

 מזכיר ארצי

 עוזר משפטי

 מנהלת תחום אמרכלות

 ם-בית הדין לערערים י

 בית הדין לערערים ת"א

 בית הדין לערערים ב"ש

 בית הדין לערערים חיפה

 בית הדין לביקורת משמורת

  9102עיקרי ההישגים לשנת 
לציון  מקצועי  סמינר  ומזכירות;  דיינים  תוכנית להכשרת  בניית  במתן השירות;  דיגיטלית  התקדמות 
חמש שנים לבתי הדין לעררים; קשרי אקדמיה ומתן הרצאות מול גורמי חוץ; שיפור הליכי מיון וגיוס 
כשליש  של  מחסור  חרף  תפקוד  והמשך  המערכת  יציבות  על  שמירה  לעררים;  הדין  לבית  דיינים 

    מדייני בית הדין לעררים )בעקבות ממשלת המעבר(.
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 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
אמצעים  בעזרת  ותרגום  לטקסט  קול  המרת  )פיילוט  השירות  שיפור  לטובת  טכנולוגיים  שיפורים 
דיונים באולמות ובאתר בתי הדין; מעבר להליכי  ויעוד חזותי(; הנגשת לוח  טכנולוגיים המאפשרים 
עבודה אחידים ומובנים; שימוש במערכת כריית מידע לטובת ניהול ובקרה; שמירה על משכי טיפול 
סבירים תוך חתירה מתמדת לקיצור משך הטיפול בתיקים; מענה לתנודתיות על ידי ניתוב עומסים 

 בין בתי הדין.  

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים
 .1,215 – 0102תיקים שנפתחו בשנת  ■
 . 2,515 – 0102תיקים שנסגרו בשנת  ■

 תיקים שנפתחו  לפי בתי דין
 06תיקים  011בית דין חיפה 

 16תיקים  055בית דין באר שבע 

בית דין תל אביב 
 116תיקים  0201

בית דין ירושלים 
 516תיקים  0052

התפלגות תיקים 
 0102לפי בית דין 

 משך חיי תיק )חודשים( בבתי הדין לעררים

 ירושלים כלל בתי הדין

9.4 

 תל אביב

9.4 

 באר שבע

9.4 

 חיפה

2.9 

9.4 
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 דיונים בבתי הדין לביקורת משמרות 
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79919 

 סהרונים והדרום
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7
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19714 

 סהרונים והדרום, גבעון

 נתוני חופש מידע
 נדחו. 1-נענו באופן מלא או חלקי ו 2בקשות חופש מידע,  02הוגשו ליחידה  0102בשנת  ■
 יום. 55זמן טיפול ממוצע בבקשה הוא  ■

 דרכי התקשרות עם יחידות המקבלות קהל באזורים אחרים:
 ביה"ד ירושלים

 .152-2201111, ירושלים, טלפון: 5כנפי נשרים 
http://www.justice.gov.il/Units/AppealsTribunal/ContactUs/Pages/Jerusalem.aspx 

 ביה"ד מחוז ת"א והמרכז
 .12-5205251, טלפון: 5011510, מיקוד 510, תל אביב, ת"ד 02רחוב מנחם בגין 

http://www.justice.gov.il/Units/AppealsTribunal/ContactUs/Pages/TelAviv.aspx 
 ביה"ד ב"ש והדרום

 .152-2110055)בן צבי פינת קרן היסוד(, באר שבע, טלפון:  1קרן היסוד  5בית קרסו קומה 
http://www.justice.gov.il/Units/AppealsTribunal/ContactUs/Pages/BeerSheva.aspx 

 ביה"ד חיפה והצפון
 .11-152055211, חיפה, טלפון: 00א' )בניין הטיל(, קומה  05רחוב שדרות פל ים 

http://www.justice.gov.il/Units/AppealsTribunal/ContactUs/Pages/
NorthAndHaifa.aspx 

 ביה"ד סהרונים
 .11-5555155מתקן סהרונים , קציעות, טלפון: 

http://www.justice.gov.il/Units/mishmoret/contacts/Pages/1.aspx 
 ביה"ד גבעון

  .112055250מתקן גבעון, גבעון רמלה, טלפון: 
http://www.justice.gov.il/Units/mishmoret/contacts/Pages/2.aspx 
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 היחידה הממשלתית לחופש המידע 

 2515105, ירושלים מיקוד 05רח' כנפי נשרים כתובת: 
 foiu@justice.gov.ilדוא"ל:  10-5155510פקס:  152-2205152טלפון: 

מ"מ ראש היחידה הממשלתית לחופש תיאור התפקיד:  עו"ד שלומי בילבסקי  שם מנהל היחידה:  
 המידע

 על אודות היחידה
ביוני   הוקמה  המידע  לחופש  הממשלתית  חופש   0100היחידה  חוק  הוראות  יישום  את  לקדם  כדי 

התשנ"ח המידע 0221–המידע,  כמות  את  להגדיל  כדי  וכן  ובקרה,  הדרכה  הנחיה,  באמצעות   ,
 שיפורסם לציבור באופן יזום.

על היחידה הוטל להיות מוקד ידע מקצועי בתחום חופש המידע ולאסוף מידע רלוונטי לצורך הערכה 
 של מידת עמידתן של הרשויות בהוראות החוק ובחינת תיקוני חקיקה )ככל שיידרשו( לעתיד לבוא.

 הועסקו ביחידה חמישה עובדים, שני סטודנטים ובת שירות לאומי. 0102במהלך שנת 

היחידה   של  הסמכות  הממשלה    –מקור  חופש   5.2.00מיום    0251בהחלטת  חוק  "יישום  בנושא 
 : הגברת השקיפות ברשויות ציבוריות."0221–המידע, התשנ"ח

 מבנה היחידה

 מרכזת

 בת שירות

ראש ענף  מנהלת תחום סגן ראש היחידה
 )תלונות(

 סטודנטית עוזרת משפטית

 סטודנטית

 מ"מ ראש היחידה

 סטודנטית
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  9102עיקרי ההישגים לשנת 
 ממשלה ויחידות סמך  –קורס הסמכת ממונים  ■

על  בין היתר, על הדרכתם והכשרתם של הממונים  היחידה הממשלתית לחופש המידע אמונה, 
 העמדת מידע לציבור.

ויחידות   התקיים המחזור הרביעי  0102בשנת   קורס ההסמכה לממונים במשרדי הממשלה  של 
מפגשים והשתתפו בו   02הסמך שלה בשיתוף עם נציבות שירות המדינה. הקורס התקיים לאורך  

 ממונים. 05

 רשויות מקומיות –קורס הסמכת ממונים  ■
התקיים המחזור החמישי של קורס ההסמכה לממונים ברשויות המקומיות בשיתוף   0102בשנת  

 ממונים. 02מפגשים והשתתפו בו  1עם מפע"ם עמק יזרעאל. הקורס התקיים לאורך 

 קיום טקס פרס השר לשקיפות שלטונית ■
יוזמות  או  פעולות  בגין  הרשות  לעובד  או  לרשות  פרס  המשפטים  שר  מעניק  לשנתיים  אחת 

  שמטרתן קידום השקיפות, הפצת מידע באופן יזום או הנגשתו לציבור.

עיריית   0102בשנת   שבע,  באר  עיריית  התיירות,  משרד  זכו  ובפרס  בירושלים,  הטקס  התקיים 
 חדרה, מרכז מיפוי ישראל ומר מוניר קזמל, הממונה על העמדת מידע לציבור במשרד התקשורת. 

 פרסום דוח על אודות יישום החוק ברשויות המקומיות ■
, פורסם דוח של היחידה הממשלתית לחופש המידע בשיתוף משרד הפנים המשקף  לראשונה 

 .0101את התנהלות הרשויות המקומיות בתחום חופש המידע בשנת 

 הפחתת משך הזמן לטיפול בתלונות המגיעות אל היחידה ■
 היחידה קיצרה באופן משמעותי את זמן הטיפול בתלונות והפכה את ההליך ליעיל יותר.

 פרסום טיוטת מדד השקיפות ■
ה לארגון  ישראל  ממשלת  שהגישה  העבודה  לתוכנית   OGP, Open Government-בהתאם 

Partnership ,מגבשת היחידה מדד שקיפות רשמי, שמטרתו למדוד שקיפות ברשויות ציבוריות ,
להשתפר  הציבוריות  הרשויות  בידי  כלי  ולהעניק  שונות  רשויות  בין  להשוואה  בסיס  לאפשר 

 בתחום זה.
הציבור   להערות  התפרסמה  השקיפות  מדד  היסוד   –טיוטת  קווי  סמך  על  גובשה  הטיוטה 

המתמחה  חברה  של  מקצועי  בליווי  ליחידה,  המייעץ  החיצוני  השקיפות  צוות  ידי  על  שהומלצו 
  בנושא של מדדים ולאחר התייעצות פרטנית עם שבעה מומחים לשקיפות מתחומי ידע שונים.

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 המשך פיתוח מדד השקיפות הארצי ■
 אישור תוכניות עבודה לפרסום מידע יזום במשרדי ממשלה קטנים ובינוניים ■
 גיבוש מתווה לעתיד מיזם "כל זכות" בטווח הארוך ■
 קיום כנס בחסות האיחוד האירופי בנושא שקיפות סביבתית ■
 הטמעת חוק חופש המידע בשלטון המקומי בהתאם לסיכום מנכ"לים ■
  קיום כנס הנגשת זכויות ■
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 נתונים סטטיסטיים משמעותיים
ידי שרת המשפטים  על  בדוח המוגש  היחידה, מתפרסמים אחת לשנה  הנתונים הסטטיסטיים של 

  לממשלה )הדוח צפוי להתפרסם במהלך חודש מאי(

 החלטות ממשלה המטילות משימות על היחידה 
ממשלה   התשנ"ח  5.2.00מיום    0251החלטת  המידע,  חופש  חוק  "יישום  הגברת 0221–בנושא   :

 השקיפות ברשויות ציבוריות".

 חוברות ועלוני מידע לציבור

 0101דוח על אודות יישום החוק במשרדי הממשלה לשנת  ■
 0101דוח על אודות יישום החוק ברשויות המקומיות לשנת  ■

 נתוני חופש מידע 

 פרסום דוחות התקשרות ■
 אינדקס פסיקה בענייני חופש המידע ■
 מאגר תשובות ■
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 היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות

 2500150, ירושלים מיקוד 02דין -רח' סאלח אכתובת: 
  10-5151105פקס: * 2115ייעודי במוקד של משרד המשפטים: טלפון: 
 antiracisemunit@justice.gov.ilדוא"ל: 

ראש היחידה הממשלתית לתיאום המאבק תיאור התפקיד: אווקה )קובי( זנה שם מנהל היחידה: 
 בגזענות

 על אודות היחידה

מיום   0251היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות הוקמה במסגרת החלטת ממשלה מספר  
בחברה   02.11.0105 אתיופיה  יוצאי  של  המיטבי  שילובם  לקידום  ממשלתית  "מדיניות  בנושא 
 הישראלית".

 עיקר תפקיד היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות:

 תיאום וסנכרון הפעילות הממשלתית במניעת גזענות ואפליה מוסדית. .1
 קליטת תלונות, הפנייתן לטיפול הגורמים הרלוונטיים ומעקב אחר הטיפול בתלונות. .2
 משרדי למיגור גזענות )המלצות ועדת פלמור(.-מעקב אחר יישום המלצות הצוות הבין .3
לטיפול  .4 בנוגע  הממשלה  ומשרדי  היחידה  פעילות  את  המפרט  שנתי  דוח  של  ופרסום  כתיבה 

 בתלונות בגין גזענות ואפליה, וצעדי מניעה ומדיניות שננקטו לשם קידום השוויון ומניעת אפליה.
בפני  .5 בנושא  העלאת הצעות  ואפליה,  גזענות  למניעת  הדרושים  בשינויי החקיקה  הצורך  בחינת 

 שר המשפטים וקידומן עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים במשרד המשפטים.
יוצאי  .6 מקרב  רלוונטיים  כישורים  ובעלי  יוצרים  שחקנים,  מקצוע,  אנשי  מומחים,  רשימת  גיבוש 

 אתיופיה והנגשת הרשימה לאמצעי תקשורת לגיוון רשימת המומחים המופיעים בתקשורת.
 הפקת שידורים יזומים שיופצו במטעם הממשלה ויקדמו מסרים מתאימים למיגור הגזענות. .7

  9102עיקרי ההישגים לשנת 
ליחידה   ■ הפניות  מספר  את  להגדיל  כדי  החברתיות  וברשתות  במדיה  היחידה  פעילות   –הנכחת 

 תלונות. 125בפועל התקבלו 
 ממונים למניעת גזענות במשרדי הממשלה ויחידות הסמך. 51-ליווי יותר מ ■
 העלאת המודעות וקידום שיח ציבורי בנושא גזענות. ■
  פרסום דוח שנתי ■

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 משרדי למיגור גזענות לצמצום אפליה וגזענות בחברה )דוח פלמור(.-יישום דוח הצוות הבין ■
 קידום שינוי מדיניות וטיפול פרטני ומערכתי בתלונות על רקע גזענות. ■
 עיגון סמכויות היחידה בחוק1החלטת ממשלה. ■
 הקמת מערכת מחשוב מותאמת ליחידה  ■
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 נתונים סטטיסטיים משמעותיים
 פניות. 125-נפתחו כ ■

 פניות ממוצא אתיופי 012 ■
 פניות ממוצא ערבי 020 ■
 פניות מצויות עדין בטיפול 050 ■
 פניות הטיפול בהן הסתיים 055 ■
 פניות לידיעה 15 ■
  פניות לא בתחום טיפול 02 ■

 ועדות קבועות או זמניות הפועלות במסגרת היחידה
 ישיבות המועצה הציבורית כל רבעון.

 השתתפות בוועדות בכנסת הדנות בנושאי הטיפול של היחידה. 

 חוברות ועלוני מידע לציבור
 .0102פרסום הדוח השנתי לשנת 

 נתוני חופש מידע
 נדחתה. 0-נענו באופן מלא או חלקי ו 1בקשות חופש מידע.  5הוגשו ליחידה  0102בשנת  ■
 יום. 15.1זמן טיפול ממוצע לבקשה הוא  ■
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 היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם 

 2500150, ירושלים מיקוד 02דין -רח' סאלח אכתובת: 
 combattrafficking@justice.gov.ilדוא"ל:  10-5105110פקס:  152-2205501: טלפון

 משרדית למאבק בסחר-המתאמת הביןתיאור התפקיד: עו"ד דינה דומיניץ שם מנהל היחידה: 
 בבני אדם

 על אודות היחידה
מכוח החלטת ממשלה   פועלת  אדם  בבני  בסחר  לתיאום המאבק  הצורך 0115משנת    52היחידה   .

היבטים  מורכבת, שיש לה  תופעה  אדם היא  בבני  בכך שתופעת הסחר  נבע מההכרה  בגוף מתאם 
יחידת התיאום היא   –בממשלה ומחוץ לה    –מגוונים, ושגופים רבים   מעורבים בהתמודדות עימה. 

הגורם המפגיש בין כלל גורמי הממשלה והמסייע בקידום שיתוף הפעולה. נוסף על כך, היא פועלת 
הבין בסטנדרטים  תעמוד  זה  בתחום  הממשלה  שפעילות  יחידת -לכך  משמשת  כן,  כמו  לאומיים. 

התיאום מעין גשר בין גורמים בממשלה לבין ארגונים לא ממשלתיים המעורבים במאבק בסחר בבני 
 אדם. 

אדם  בבני  הסחר  לגבי  ומשפטי  עובדתי  מידע  כמקור  שימוש  היתר,  בין  כוללת,  היחידה  פעילות 
תיקים  ליווי  חקיקה;  בתהליכי  וייעוץ  ליווי  בתחום;  משפטיות  דעת  חוות  כתיבת  ובעולם;  בישראל 
להגברת  הסברתית  פעילות  קיום  ממשלתיים;  ובפורומים  בכנסת  בישיבות  השתתפות  משפטיים; 
המודעות לתופעה; קיום הכשרות מקצועיות בתחום למגוון גורמים; ניסיון לזהות דפוסים חדשים של 

 מערכתית.-סחר בבני אדם, עבדות ועבודת כפייה וכן יצירת מענים לדפוסים אלה תוך ראייה רב

 מבנה היחידה

 מתאמת המאבק בסחר בבני אדם

 מנהלת לשכה בת שירות לאומי

 עו"ד

 סטודנטית

 עו"ד מתמחה
 )בהליכי גיוס(

 סטודנטית

  9102עיקרי ההישגים לשנת 
 מבקשים וארגונים. 11-, ל₪ 102,500כינוס קרן החילוט וחלוקת סכום בגובה  ■
משרדיים, לגיבוש תוכנית היישום לתוכנית הלאומית למאבק בסחר בבני -הקמת צוותי עבודה בין ■

 אדם והתנעת פעילותם.
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המאבק  ■ בנושא  האמריקאית  המדינה  מחלקת  בדוח  העליון  בדירוג  ישראל  של  המעמד  שימור 
 בסחר בבני אדם, זאת השנה השמינית ברציפות.

-משרדי בנוגע לזנות קטינים ב-התנעת פעילת השולחנות העגולים המחוזיים במסגרת פיילוט בין ■
 רשויות מקומיות. 4

 0202עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
משרדי, בשיתוף -אחרי תהליך בין  –  הצטרפות לאמנת מועצת אירופה בנושא סחר בבני אדם ■

בין וארגונים  השלישי  זו, -המגזר  לאמנה  הצטרפות  לאשר  המנכ"לים  ועדת  החליטה  לאומיים, 
שמעניקה יתרונות וכלים מתקדמים לקידום המאבק בסחר בבני אדם. מהלך ההצטרפות לאמנה 

בשנת   שנת 9102החל  במהלך  המשימה  את  להשלים  היא  השאיפה  הכנסת  התפזרות  ונוכח   ,
9191. 

אדם ■ בבני  בסחר  למאבק  הלאומית  התכנית  ליישום  תוכנית  הלאומית   –  בניית  התוכנית 
, וניתנה החלטה לפיה יש להגיש לממשלה תוכנית יישום 9102אושרה בממשלה בחודש ינואר  

קיימת כוונה לכנס את צוותי המשנה שהוקמו ולהביא   9191של התוכנית הלאומית. במהלך שנת  
 בפני ועדת המנכ"לים את המלצות הצוותים, שישמשו בסיס לתוכנית יישום.

 יישום המלצות ועדת הפיילוט בנושא מיפוי אוכלוסיות פגיעות בקרב קורבנות מחנות סיני ■
נערך פיילוט שעניינו מיפוי ואפיון של מקרים הומניטריים מבין קורבנות מחנות   9102בשנת    –

סיני המצויים כיום בישראל. כעת, משהוצגו הממצאים וההמלצות בפני ועדת המנכ"לים, יש צורך 
הקבוצה  חברי  של  הזיהוי  פעולות  וסיום  ממשלה  להחלטת  פעולה  באמצעות  ליישומן,  לפעול 

 הרלוונטית.

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים
שנת   ■ מ  9102במהלך  יותר  אדם  בבני  בסחר  המאבק  לתיאום  היחידה  עם   01-קיימה  ישיבות 

וזאת בנוסף לקיום ישיבות ושיתופי פעולה   –גורמים ממשלתיים בנוגע למאבק בסחר בבני אדם  
 עם ארגונים לא ממשלתיים ושיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים.

התכנסה קרן החילוט הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר  9102בשנת  ■
בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות, בפעם השלישית מאז הקמתה. הקרן הקצתה סכום כולל של 

 בקשות שהוגשו לה. 90בקשות, מתוך סך של  44-, ל₪ 402,909

 בקשות שהתקבלו לפי הגורם המגיש

5 

 בקשות מטעם ארגונים

83 

בקשות להקצעה לצורך 
 שיקום והגנה

1 

בקשות למתן פיצוי מכוח 
 פסק דין
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00,511 
בקשות למתן פיצוי 

 מכוח פסק דין 

251,100 
בקשות להקצאה 

 לצורך שיקום והגנה 

25,111 
בקשות מטעם 

 ארגונים 
סכום ההקצאות 
 לפי סוג מבקש

 החלטות ממשלה המטילות משימות על  היחידה 
אדם   ■ בבני  בסחר  למאבק  הלאומית  ידי   02.0.0102-ב  –  1314–1329התוכנית  על  אושרה 

הממשלה תוכנית חומש חדשה, להכוונת פעילות הממשלה במאבק בסחר בבני אדם, והוחלט על 
הלאומית  התוכנית  של  עדכון  היא  זאת  תוכנית  לממשלה.  שתוגש  ליישומה  תוכנית  גיבוש 
הקודמת למאבק בסחר בבני אדם והתאמתה לתקופה הנוכחית ולדפוסים המשתנים של תופעת 

במהלך   הוקמו  הלאומית,  לתוכנית  היישום  תוכנית  מבניית  כחלק  אדם.  בבני   0102הסחר 
כחמישה צוותי עבודה האמונים על יצירת ההמלצות האופרטיביות ליישום נכון של התוכנית, כל 
הגנה  צוות  ילדים,  עבדות  צוות  צוות מחקר,  אדם:  בבני  הסחר  תופעת  אחר של  לפן  בנוגע  אחד 

 ושיקום לקורבנות, צוות אכיפה וצוות מניעה.

 משרדי לצמצום צריכת הזנות-יישום המלצות הצוות הבין – 44%1החלטת ממשלה מס'  ■
היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם היא חלק מוועדת היישום ומעורבת  – (20.2.1329)

, 0102–בגיבוש המחקר המלווה לחוק איסור צריכת זנות )הוראת שעה ותיקון חקיקה(, התשע"ט
 הנחיות לתביעה וקידום החלטת הממשלה בהיבטי השיקום והסיוע.

 ועדות קבועות או זמניות הפועלות במסגרת היחידה

בין צוות  מרכזת  אדם  בבני  בסחר  המאבק  לתיאום  בדואים, -היחידה  ילדים  עבדות  בנושא  משרדי 
 את ישיבתו הראשונה.  0102אשר קיים בשנת 

נוסף על כך, היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם מרכזת את ועדת המנכ"לים הקבועה לנושא 
גיבוש מדיניות ממשלתית בתחום  והיא מביאה בפניה מצעים לדיון, במטרה לקדם  סחר בבני אדם 

 זה.

משרדיות: -היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם היא גם חברה פעילה במספר צוותים וועדות בין
הבין ותיקון -הוועדה  שעה  )הוראת  זנות  צריכת  איסור  לחוק  המלווה  המחקר  לגיבוש  משרדית 

הוועדה הבין-; הצוות הבין0102–חקיקה(, תשע"ט פוגעניות;  כתות  בנושא  בנושא -משרדי  משרדית 
גיוס עובדים זרים במסגרת הסכמים בילטרליים, בראשות רשות האוכלוסין וכן ועדת היישום בנושא 

במחוז   –פוליגמיה   הנישואין  ריבוי  עבירת  של  לתיאום האכיפה  היחידה  אחראית  במסגרתה  אשר 
 דרום. 
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 חוברות ועלוני מידע לציבור
מחדש  אותם  לערוך  כוונה  יש  ממשלתיים.  לא  ארגונים  בשיתוף  בעבר  שהוצאו  עלונים  קיימים 

 .0101ולעדכנם במהלך שנת 

 פרסום יזום
אינטרנט   אתר  יש  אדם  בבני  בסחר  המאבק  לתיאום  ובאנגלית    –ליחידה  מפורסם   –בעברית  ובו 

דין  פסקי  ממשלה,  החלטות  הנחיות,  בישראל,  אדם  בבני  הסחר  לתופעת  ביחס  רב  רלוונטי  מידע 
סחר  בתיקי  שהוטלו  ובקנסות  שחולט  ברכוש  לטיפול  הייעודית  הקרן  אודות  על  ומידע  רלוונטיים 

 בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות. 

 נתוני חופש מידע 
 הוגשה ליחידה בקשת חופש מידע אחת, שנענתה באופן חלקי. 0102בשנת  ■
 יום.  052הזמן הממוצע לטיפול בבקשה הוא  ■
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היחידה להמרות דת, העדות הנוצריות וברית הזוגיו ת 

 2500150מיקוד  12102, ירושלים ת"ד 02דין -רח' סאלח אכתובת: 
 rashamhazugiyut@justice.gov.ilדוא"ל:  10-5155121פקס:  10-5155515טלפון: 

היחידה:   מנהל  הירשלר  שם  יוסי  התפקיד:  עו"ד  נוצריות( תיאור  עדות  דת,  )המרות  בכיר  ממונה 
 ורשם ברית הזוגיות

 על אודות היחידה
 היחידה מטפלת בממשק שבין המדינה לבין בתי הדין של העדות הנוצריות המוכרות בחיקוק.

העדה  לפקודת  בהתאם  ליהדות,  לרבות השבה  גיור,  שאינן  דת  בהמרות  מטפלת  היא  כך,  על  נוסף 
דתי פורה עם אנשי הדת המוסלמים הבכירים במדינה, לשם הגברת -הדתית המרה; יוצרת דיאלוג בין

 האמון ושיתוף הפעולה; נותנת המלצות בדבר פעולות במקרקעין של גופים כנסייתיים;

דתי לעניין מבני דת מוסלמים נטושים שאינם שמישים; נותנת אישורים בהתאם -מטפלת בשיח הבין
)להלן:  "חוק ברית הזוגיות"(; מקדמת את שימור הידע  0101–לחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע

לרבות  שפונה,  ממשלתי  גורם  לכל  וסיוע  דעת  חוות  ונותנת  שבאחריותה  בנושאים  המשרדי 
 פרקליטויות, מנהל האוכלוסין ורשות מנהל מקרקעי ישראל.

 מבנה היחידה

 מנהל

 עוזר עוזר

 סטודנט סטודנט סטודנט

  9102עיקרי ההישגים לשנת 
 במדדים שנקבעו. 0116-שמירה על רמת שירות של קרוב ל

  הרחבת השירות לגורמי ממשלה נוספים תוך עיגון הענקת השירות בנהלים כתובים ושקופים.

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
שמירה על הקיים והכנת חוות דעת מראש לשימוש כל הגורמים הממשלתיים. פעילות שתשפר את 

 השירות לאזרח.

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים 
תיקי היוועצות  55תיקי המרות דת.  520תיקי היוועצות רשם התאגידים.  21תיקי ברית זוגיות.  1

 בתי דין  5-פניות לתעודות אר"מ מ 00תיקי צווי הורשה.  005בדבר פעולות גופי כנסייה.
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 מחלקת חנינות 

 2012110מיקוד 12102ירושלים, ת"ד  01דין -רחוב סאלח אכתובת: 
 Pardons@justice.gov.ilדוא"ל:  10-5155105פקס:  10-5155510טלפון: 

 מנהלת מחלקת חנינותתיאור התפקיד: עו"ד נוחי פוליטיס שם מנהלת היחידה: 

 על אודות היחידה 
מחלקת החנינות אמונה על הכנת חוות דעת בבקשות חנינה מטעם שר המשפטים אשר מועברות 

 לנשיא המדינה.

סעיף   פי  על  בעונשים,  להקלה  חנינה  נשיא המדינה תשכ"ד  00מדובר בבקשות  יסוד:  לחוק  –)ב( 
, ובכלל זה הקלה בעונשי מאסר; עבודות שירות; מאסר על תנאי; פסילת רישיון וקנסות; וכן 0251

ההמתנה  תקופת  קיצור  או  ההשעיה  תקופת  קיצור  באמצעות  משמעתי  בעונש  להקל  בבקשות 
מוסדרים,  מקצועות  בעלי  על  המוטלים  משמעת  באמצעי  הקלה  לחוק  בהתאם  הרישיון  לחידוש 

 .0105–התשע"ז

ומתן  קיצור תקופת התיישנות  בנוגע לבקשות  חוות דעת  עריכת  על  כך, המחלקה אמונה  על  נוסף 
סעיף   פי  על  פלילי(,  רישום  )מחיקת  מלאה  השבים,   01חנינה  ותקנת  הפלילי  המרשם  לחוק 

על0210–התשמ"א שחרור  חוק  פי  על  עולם,  מאסר  עונשי  לקציבת  לבקשות  בנוגע  וכן  תנאי -, 
נעשית בהתאם להנחיה  0110–ממאסר, התשס"א במחלקה  חוות הדעת  ( 50.110)  1.1111. הכנת 

 של היועץ המשפטי לממשלה.  

בעניין  שונים  מגורמים  רלוונטיים  ודוחות  מסמכים  איסוף  לשם  פועל  במחלקה  המנהלי  הצוות 
הדעת  וחוות  הבקשות,  בעניין  לשרה  הממליצות  דעת  חוות  עורך  המשפטי  הצוות  החנינה,  בקשות 
כתב  על  חותם  הוא  אדם,  לחון  מבקש  שהנשיא  ככל  הנשיא.  אל  השרה  עמדת  עם  יחד  מועברות 

 הקלה ובו תנאי החנינה. כתב ההקלה מועבר אל השרה לאישורו בחתימת קיום.

במסגרת  המתה  עברות  נפגעי  של  משפחה  לבני  הסיוע  בתחום  המחלקה  עוסקת  כך,  על  נוסף 
"פרויקט סנ"ה", תוך שיתוף פעולה עם גורמי משטרת ישראל ומשרד הרווחה, בקיום קשר עם נפגעי 

 עבירה בהתאם לחוק זכויות נפגעי עבירה.

–החלה מחלקת החנינות לטפל ביישום החוק לעידוד טוהר המידות, התשנ"ב  0105כמו כן, בשנת  
ציבור 0220 לעובדי  הוקרה  תעודת  הענקת  על  המדינה  לנשיא  ממליץ  המשפטים  שר  לפיו   ,

יישום  מוצדקת.  נמצאה  ותלונתם  המידות  בטוהר  אחרת  פגיעה  או  שחיתות  מעשה  על  שהתלוננו 
איסוף  ההמלצות,  של  ריכוז  הרלוונטיים,  הממליצים  הגורמים  בקרב  והסברה  יידוע  דורש  החוק 

 מסמכים ועריכת חוות דעת מטעם השר1ה.

)סנ"ה(,  המתה  עברות  לנפגעי  הזכאות  ועדת  כיו"ר  גם  המחלקה  מנהלת  מכהנת  תפקידה,  מתוקף 
כחברה קבועה בוועדת השחרורים המיוחדת לקציבת מאסרי עולם, האמונה על מתן המלצות לנשיא 
לשיקום  הרשות  של  במועצה  המחלקה  מנהלת  חברה  וכן  עולם  מאסרי  לקציבת  בבקשות  המדינה 

 האסיר )רש"א(.
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 מבנה היחידה

 עו"ד עו"ד עו"ד עו"ד סטודנט סטודנט סטודנט

 מזכירה מזכירה

מנהלת 
 מזכירות

 מנהלת מחלקה

  9102עיקרי ההישגים לשנת 
 לרגל עצמאות מדינת ישראל 73-תווה שנת ה ■

בקשות להקלה   550-לרגל עצמאות מדינת ישראל טיפלה המחלקה ב  51-במסגרת מתווה שנת ה
ובקשות  הלאומי  השירות  ומתנדבי  חיילים  של  פלילי  מרשם  למחיקת  בקשות  מאסר,  בעונשי 

 להקלה בקנסות.

 : אסירים ■
של   בעונשם  הקל  המדינה  זו    015נשיא  במסגרת  שניתנו   02פי    –אסירים  ממאסר  מהחנינות 
 בממוצע בחמש השנים האחרונות:

בשל   00 שלהם  הורה  שאינו  מי  ידי  על  מטופלים  הקטינים  שילדיהם  לאסירים  ניתנו  הקלות 
 המאסר. 

 . 51הקלות ניתנו לאסירים הסובלים ממחלות קשות ומלקויות ולאסירים מבוגרים מעל גיל  01

 מהמקרים מדובר היה במאסר ראשון הקצר משנתיים. 50-ב

 במקרה אחד ניתנה חנינה לאסיר שעבר התעללות על ידי נפגע העבירה. 

 לשישה אסירים הומר עונש המאסר מאחורי סורג ובריח לעונש של ריצוי עבודות שירות.

 מחיקת רישום פלילי:  ■
שהסתבכו  לחיילים  פלילי  מרשם  מחיקת  מסוג  חנינות  מתן  הרחבת  שמטרתו  יזום  מהלך  בוצע 
החיובי.  שירותם  בתום  האזרחית  בחברה  להשתלב  בידם  לסייע  כדי  שירותם,  טרם  בפלילים 

וזאת יותר   –חנינות במובן של מחיקת רישום פלילי לחיילים    005במסגרת המתווה המיוחד ניתנו  
 מהתקופה המקבילה אשתקד. 1מפי 

 קנסות: ■
או למי שמונה לו אפוטרופוס. זאת לאחר  שמוצו   55נבחנו בקשות הנוגעות לעבריינים מעל גיל  

ההליכים מול המרכז לגביית קנסות. הוגשו בקשות מעטות מסוג זה ונשיא המדינה הקל בעונשם 
 חייבים. 00של 

156



 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 המשך שיפור השירות לקבוצות אוכלוסייה ייעודיות לתחום החנינות 

 פרסום נתונים על אודות שיעור ההיענות לבקשות חנינה על פי סוגן. –שקיפות  ■
העלאת שיעור הגשת בקשות חנינה ועמדות נפגעי עבירה באמצעות טפסים   –הנגשה ודיגיטציה   ■

 מקוונים באתר האינטרנט של היחידה.
 קיצור זמני טיפול בבקשות. –התייעלות  ■

 חדשנות ומערכות מידע 
 שדרוג מאגרי מידע בנושאי הליבה של המחלקה. ■

 תרומה למניעת עבריינות נוער ושילוב נוער עובר חוק בחברה
 הסברה באמצעים שונים של השלכות הרישום הפלילי על קטינים ובגירים צעירים. ■
 חיזוק ממשקים עם גורמים רלוונטיים. ■
 מחיקת רישום פלילי למתנדבי השירות הלאומי, כפי שנעשה לגבי חיילים. ■

 .1329–היערכות ליישום הוראות חוק המידע הפלילי ותקנת השבים5 התשע"ט

 נתונים סטטיסטיים משמעותיים
מספר   –חוות דעת בנוגע לבקשות חנינה    0511-הועברו לנשיא המדינה יותר מ  0102במהלך שנת  

 .שיא לעומת שנים קודמות

 ועדות קבועות או זמניות הפועלות במסגרת היחידה
 מנהלת המחלקה משמשת יו"ר שלה. –ועדת סנ"ה )סיוע לנפגעי עבירת המתה(  ■

הממליצה לנשיא המדינה על קציבת מאסרי עולם, בהן חברה מנהלת   –ועדת שחרורים מיוחדת   ■
 המחלקה.

סעיף   ■ לפי  מיוחדת  שחרורים  מס'  00ועדת  )תיקון  בטרור  המאבק  לחוק  התשע"ט4)א(   5)– 
לרצח,   –  1329 ניסיון  או  עבירת רצח  ישוחרר בשחרור מוקדם אסיר שביצע  לא  פי התיקון  על 

שבית המשפט קבע לגביה כי היא מעשה טרור, או מי שוועדת שחרורים מיוחדת מצאה כי עבר 
 מנהלת המחלקה ונציגתה חברות בוועדת השחרורים המיוחדת לפי חוק זה. . עבירה כאמור

 שמנהלת המחלקה חברה בה.  –מועצת הרשות לשיקום האסיר  ■

 חוברות ועלוני מידע לציבור
 Gov.il -אתר אינטרנט חדש ב ■

 פרסום יזום
מתווה חנינות מיוחד המיועד יצאו נשיא המדינה ושרת המשפטים לשעבר ב  15.00.0101ביום   ■

אתיופיה יוצאי  וצעירים  הוטל   לקטינים  ולא  הציבורי  הסדר  הפרת  של  עבירות  בגין  שנשפטו 
במהלך שנת   הפלילי.  רישומם  את  למחוק  בפועל, המבקשים  מאסר  עונש  פנתה   0102עליהם 

הסנגוריה  בגזענות,  המאבק  לתיאום  הממשלתית  היחידה  בהם  שונים,  לגורמים  חנינות  מחלקת 
את  להעלות  בניסיון  שונים  תקשורת  וכלי  שונות  עמותות  משפטיות,  קליניקות  הציבורית, 
החשיפה למתווה חנינות זה, שאינו מוגבל בזמן. מחלקת חנינות, בשיתוף עם בית הנשיא, תמשיך 

היתר   0101בשנת   בין  בקשות,  הגשת  ולעידוד  הרלוונטי  הציבור  ליידוע  רבים  מאמצים  לעשות 
 בונו בלשכת עורכי הדין.-בשיתוף פרויקט פרו
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, הופצה 0220–בהתאם להוראות ותקנות החוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, התשנ"ב ■
פרקליט  )בהם  ציבוריים  ביקורת  גורמי  אל  פנייה של שר המשפטים  חנינות  באמצעות מחלקת 
ומודיעין  אגף חקירות  נציב שירות המדינה, ראש  ונציב תלונות הציבור,  המדינה, מבקר המדינה 
במשטרת ישראל, החשב הכללי במשרד האוצר ומבקרים הפנימיים בגופים שעליהם חל החוק(. 
כן פורסם קול קורא המזמין את הציבור להעביר המלצות על חושפי שחיתויות הראויים להוקרה 

 על פועלם. 

חוות דעת מטעם שר המשפטים באשר להמלצות שהתקבלו במהלך  כן העבירה המחלקה  כמו 
 .0102שנת 

 נתוני חופש מידע 
 הוגשו ליחידה שתי בקשות חופש מידע. אחת מהן עודנה מטופלת. 0102בשנת 
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 מנהלת היחידות המקצועיות 

 2021210, ירושלים מיקוד 05רח' כנפי נשרים כתובת: 
 בהתאם ללשכת קבלת הקהל המבוקשתדוא"ל:  10-5515200טלפון:

 מנהלת היחידות המקצועיותתיאור התפקיד: גב' קרן רבי שם מנהל היחידה: 

 על אודות היחידה
 מנהלת היחידות המקצועיות מאגדת בתוכה חמש יחידות:

, אחראית לרישוי והסמכת   0255–פועלת על פי חוק רואי חשבון, התשל"ו  –מועצת רואי חשבון   ■
רואי חשבון. מקיימת בחינות הסמכה, מעניקה רישיונות ואחראית להסדרה החוקית של המקצוע. 

חברים נציגי ציבור ונציגי אקדמיה.   01ביחידה מועסקים עשרה עובדים. במועצת רואי החשבון  
 יו"ר המועצה היא עו"ד אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים.

, אחראית לרישוי   0110–פועלת על פי חוק שמאי מקרקעין, התשס"א  –מועצת שמאי מקרקעין   ■
של  החוקית  להסדרה  ואחראית  רישיונות  מעניקה  בחינות,  מקיימת  מקרקעין.  שמאי  והסמכת 

 00המקצוע. ביחידה מועסקים שבעה עובדים, אחד מהם הוא סטודנט. במועצת שמאי מקרקעין  
ונציג אקדמיה.  נציגי האוצר  נציגי לשכת שמאי המקרקעין,  חברים: השמאי הממשלתי הראשי, 

 יו"ר המועצה הוא עו"ד דוד שני.

פועלת על פי חוק חוקרים   –המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ורישוי נוטריונים   ■
. המחלקה אחראית 0255–, וחוק הנוטריונים, התשל"ו0250–פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב

למתן רישיונות לחוקרים פרטיים, רישוי חברות שמירה ורישיונות לנוטריונים. מחלקה זו מקיימת 
בוועדה  שבאחריותה.  המקצועות  של  החוקית  להסדרה  ואחראית  פרטיים  לחוקרים  בחינות 
ראש  משרד  ונציג  משטרה  נציג  ציבור,  נציגי  חברים:  שישה  שמירה  ושירותי  חוקרים  לרישוי 
הממשלה. יו"ר המועצה הוא עו"ד שוקי למברגר. בוועדה לרישוי נוטריונים שבעה חברים: מנכ"ל 

 יו"ר הוועדה, נוטריון, נציגי ציבור ונציגי לשכת עורכי הדין. –משרד המשפטים 

אחראית   –  0225–היחידה פועלת על פי חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ב  –רשם המתווכים   ■
לרישוי מתווכים, מקיימת בחינות ומעניקה רישיונות. הוועדה המייעצת אחראית להסדרה חוקית 
נציג לשכת  נציג המתווכים,  בוועדה המייעצת לרשמת המתווכים שלושה חברים:  של המקצוע. 

 עורכי הדין ונציג צרכנים.

עוסקת בהוצאה לאור של הרשומות, הפרסום הרשמי של המדינה;   –המחלקה לפרסום רשומות   ■
סעיף   מכוח  ופועלת  הפרסומים,  וילקוט  תקנות  קובצי  חוק;  הצעות  החוקים;  לפקודת   01ספר 

עובדים, חלקם בעלי תואר אקדמי בלשון עברית   02סדרי השלטון והמשפט. ביחידה מועסקים  
 אשר עברו הכשרות בתחום העריכה הלשונית. 
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 מבנה היחידה

רכזת לשכה בכירה 
 מרכז )התאמות( א'

 מרכז )אמרכלות( סטודנט
מרכז )רכש, 
התקשרויות, 

 מכרזים(

ס' מזכירת מועצת 
 רו"ח

מנהלת ענף )מועצת 
 רו"ח(

ס' מזכירת מועצת 
 שמאי מקרקעין

עוזר ראשי מועצת 
 שמאי מקרקעין

ר' ענף )מועצת 
 סטודנט שמאי מקרקעין(

 ר' ענף מנהלי

 סטודנט

ס' מנהל המחלקה 
לרישוי חוקרים 

ושירותי שמירה ורישוי 
 נוטריונים

מרכז )רישוי 
 נוטריונים(

מנהלת ענף )רישוי 
חוקרים ושירותי 

 שמירה(
 סטודנט

ממונה )ס' רשמת 
 המתווכים(

ר' ענף )רשם 
 המתווכים(

מנהל המחלקה לרישוי 
חוקרים ושירותי 
שמירה ורישוי 

 נוטריונים
מנהל תחום שמאות  רשמת המתווכים

 מכריעה
מזכיר מועצת שמאי 

 מזכירת מועצת רו"ח מקרקעין

 מנהל אגף בכיר )ראש מנהלת היחידות המקצועיות(

 9102עיקרי ההישגים לשנת 
על   קיצור ■ המשפיעים  ארגוני  ושינוי  טכנולוגיה  הכנסת  בעקבות  תפעולית  והתייעלות  תהליכים 

 אורך מסע הלקוח

 החלפת מערכת חוקרים פרטיים והשקת תהליכים מקוונים במסגרת זו. ■

 פיקוח על ההתמחות בשמאות מקרקעין וחוקרים פרטיים ■

 9191עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 מעבר לבחינות ממוחשבות .1
 פיתוח תהליכים מקוונים מקצה לקצה .2
 יישום המלצות ועדה מקצועית לבחינת מקצוע החקירות הפרטיות .3
מקרקעין   .4 שמאי  ומועצת  חשבון  רואי  מועצת  שאלות  כתיבת  מודל  למאגרי   –שינוי  כתיבה 

 שאלות
 טיוב רגולציה במועצת שמאי המקרקעין  .5
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 נתונים סטטיסטיים משמעותיים

 1328 -הענקת רישיונות  1329 -הענקת רישיונות  מחלקת רישוי

 2975 3126 מתווכים

 337 303 רישיון נוטריון

 86 84 רישיון חוקר פרטי

 21 18 רישיון משרד לחקירות פרטיות

 5 5 רישיון תאגיד חוקרים פרטיים

 11 88 רישיון שומר

 120 107 רישיון מארגן שמירה

 2 2 רישיון משרד לשירותי שמירה

 58 43 רישיון תאגיד לשירותי שמירה

 143 102 שמאים

 1908 1349 רואי חשבון

 5599 5227 סה"כ

 1329 -בקשות להתמחות 

 2012 רואי חשבון

 207 שמאות מקרקעין

 81 חוקרים פרטיים

 רואי חשבון

 2019 2018 

 3612 3483 סה"כ נבחנים בבחינות הסופיות

סה"כ נבחנים בבחינות 
 1295 1302 המקדימות

 שמאי מקרקעין

 2019 2018 

 1177 1197 סה"כ נבחנים בבחינות הסופיות

סה"כ נבחנים בבחינות 
 1844 2205 המקדימות
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 סה"כ נבחנים

 2019 2018 

 5265 5819 מתווכים

 116 113 חוקרים

 1329הפרסומים עפ"י מספרי עמודים לשנת 

 15,224 ילקוט הפרסומים

 4,044 קובץ תקנות

 344 ספר חוקים

 280 הצעות חוק

 804 קובץ חיקוקי שלטון מקומי

 182 תקנות מכס

 מס' בקשות למינוי שמאי מכריע שהתקבלו

0100 

4394 

0100 0102 0101 0105 2016 2017 2018 2019 

4074 4024 

9702 
9974 9424 9932 

9409 

9494 

 ועדות קבועות או זמניות הפועלות במסגרת היחידה
מועצת רואי חשבון, מועצת שמאי המקרקעין, ועדת נוטריונים, ועדת חוקרים פרטיים, ועדת מתווכים 

  במקרקעין

 נתוני חופש מידע 
 מועצת רואי החשבון

 נדחתה. 0-מהן נענו באופן מלא או חלקי ו 1בקשות חופש מידע.  5הוגשו ליחידה  0102בשנת  ■
 יום. 25זמן טיפול ממוצע לבקשה הוא  ■
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 המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים
 הוגשה ליחידה בקשת חופש מידע אחת אשר נענתה במלואה. 0102בשנת  ■
 יום. 05זמן טיפול ממוצע לבקשה הוא  ■

 מועצת השמאים
 נדחו. 0-מהן נענו באופן מלא או חלקי ו 01בקשות חופש מידע.  02הוגשו ליחידה  0102בשנת  ■
 יום. 55זמן טיפול ממוצע לבקשה הוא  ■

 שמאות מכריעה
 נדחתה. 0-נענו באופן מלא או חלקי ו 0בקשות חופש מידע.  1הוגשו ליחידה  0102בשנת  ■
 יום 51.5זמן טיפול ממוצע לבקשה הוא  ■

 דרכי התקשרות עם יחידות המקבלות קהל באזורים אחרים:

 נוטריונים –דרכי התקשרות עם לשכת קבלת קהל 
 2021210, ירושלים מיקוד:05רחוב כנפי נשרים כתובת: 
 notarypz@justice.gov.ilדוא"ל:  10-5155225פקס:  10-5515211טלפון: 

 חקירות פרטיות ושירותי שמירה –דרכי התקשרות עם לשכת קבלת קהל 
 2021210מיקוד:  , ירושלים05רחוב כנפי נשרים כתובת: 
 hokrimpz@justice.gov.ilדוא"ל:  10-5155225, 10-5155225פקס:  10-5515211טלפון: 

 שמאות מכריעה –דרכי התקשרות עם לשכת קבלת קהל 
 2021210מיקוד:  , ירושלים05רחוב כנפי נשרים כתובת: 
 Tikun84@justice.gov.ilדוא"ל:  איןפקס:  10-5515211טלפון: 

 מועצת שמאות מקרקעין –דרכי התקשרות עם לשכת קבלת קהל 
 2021210מיקוד:  , ירושלים05רחוב כנפי נשרים כתובת: 
 shamaim@justice.gov.ilדוא"ל:   10-5155502פקס:  10-5515211טלפון: 

 מועצת רואי חשבון –דרכי התקשרות עם לשכת קבלת קהל 
 2021210מיקוד:  , ירושלים00רחוב  בית הדפוס כתובת: 
 moazar@justice.gov.ilדוא"ל:  10-515522511פקס:  10-5512222טלפון: 

 רשומות –דרכי התקשרות עם לשכת קבלת קהל 
 2021210מיקוד:  ,  ירושלים00רחוב בית הדפוס כתובת: 
 reshumot-p@justice.gov.ilדוא"ל:  10-5512202פקס:  10-5512222טלפון: 

 רשם המתווכים –דרכי התקשרות עם לשכת קבלת קהל 
 2021210מיקוד:  , ירושלים00רחוב בית הדפוס כתובת: 
 metavech@justice.gov.ilדוא"ל:  10-5155222פקס:  10-5512222טלפון: 
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 יחידות סמך
 הנהלת בתי המשפט  ■
 רשות האכיפה והגבייה  ■
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 הנהלת בתי המשפט 

 השופט ד"ר יגאל מרזל מנהל בתי המשפט: 

בתי  מערכת  של  האדמיניסטרטיבית  המעטפת  של  פעילותה  את  מרכזת  המשפט  בתי  הנהלת 
הארץ    –המשפט ברחבי  המשפט  בבתי  והמנהלי  השיפוטי  לדרג  מסייעת  היא  השופטת,  הרשות 

 ותומכת בו. 

 הנהלת בתי המשפט פועלת באופן עצמאי ומפרסמת דין וחשבון שנתי.

 ספראי-גב' שרון סבןהממונה על העמדת מידע לציבור בבתי המשפט: 

 hofesh-hamida@court.gov.ilדוא"ל:  10-5555115פקס: , 10-5555225טלפון: 

ניתן  קשר  יצירת  ודרכי  המשפט  בבית  במידע  חופש  חוק  הפעלת  המשפט,  בתי  אודות  על  מידע 
 https://www.court.gov.ilלמצוא באתר האינטרנט של הרשות השופטת בקישור: 

 רשות האכיפה והגבייה 

 מר תומר מוסקוביץ'.מנהל רשות האכיפה והגבייה: 

כיחידת סמך במשרד המשפטים. הרשות מופקדת על   0112רשות האכיפה והגבייה הוקמה בינואר  
 אכיפת החלטות שיפוטיות, גביית חובות וגביית קנסות. 

דין וחשבון שנתי. הרשות מורכבת משתי  והגבייה פועלת באופן עצמאי ומפרסמת  רשות האכיפה 
 מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות. -יחידות עיקריות 

 גב' רבקה אהרוני.ממונה על חופש המידע ברשות האכיפה והגבייה: 

 meida@eca.gov.ilדוא"ל:  10-5111011פקס:  10-5111012טלפון: 

מידע על אודות מערכות ההוצאה לפועל ודרכי ההתקשרות עמן ניתן למצוא באתר רשות האכיפה 
 https://www.eca.gov.il והגבייה בקישור:
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 נתונים נוספים
 0101דוחות כספיים מבוקרים לשנת  ■

דוח ביצוע תקציב מזומנים כולל  ■
 התחייבויות בדרך 

 הנחיות מנהליות  ■

 תמיכות למוסדות ציבור  ■

 מאגרי מידע  ■

רשימת החוקים ששר המשפטים  ■
 ממונה על ביצועם 
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 9102דוחות כספיים מבוקרים לשנת 

משרד המשפטים עורך דוחות כספיים בהתאם לתקני חשבונאות ממשלתיים והוראות התכ"מ. זאת 
לאומית למגזר הציבורי -בדבר אימוץ התקינה החשבונאית הבין  0255לאור החלטת ממשלה מספר  

(IPSA) .ויישומה במשרדי הממשלה ומתוך אמונה כי שקיפות היא אבן יסוד במנהל תקין ויעיל 

 הדוחות הכספיים בוקרו על ידי רואי החשבון המבקרים ליאון, אורליצקי ושות'.

הבחינות  מכל  נאות  באופן  משקפים  הכספיים  הדוחות  כי  דעתם  בחוות  קבעו  החשבון  רואי 
וכן את הביצוע הכספי שלו   0102בדצמבר    20המהותיות את המצב הכספי של המשרד נכון ליום  

 .0102לשנת 

 להלן תמצית הנתונים הכספיים המופיעים בדוחות:

ליום   ■ המשרד  בכ  0102בדצמבר    20נכסי  כ₪מיליון    501-הסתכמו  מתוכם   ₪מיליון    021.5-, 
 חייבים ויתרות חובה, והיתר רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים.

 ₪מיליון    050-, מתוכם כ₪מיליון    515-הסתכמו בכ  0102בדצמבר    20התחייבויות המשרד ליום   ■
 התחייבויות בגין תמיכות. ₪מיליון  021-בגין הפרשות לזכויות עובדים וכ

בשנת   ■ בכ  0102הכנסות המשרד  כ₪מיליון    0,011-הסתכמו  מתוכם  הכנסות   ₪מיליון    0,105-, 
 הכנסות מאגרות. ₪מיליון  522-מתקציב, וכ

שכר עבודה   ₪מיליון    0,011-, מתוכם כ₪מיליון   0,052-הסתכמו בכ 0102הוצאות המשרד בשנת  ■
וכ  ₪מיליון    200-הוצאות תפעוליות, כ  ₪מיליון    115-והטבות לעובדים, כ -הוצאות בגין תמיכות 

 הוצאות הנהלה וכלליות. ₪מיליון  055
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 דוח ביצוע תקציב מזומנים כולל התחייבויות בדרך
 82,0תקציב 

תקציב תשלומים  
 )מזומנים( ברוטו

תקציב הכנסה 
 תקציב נטו מיועדת

 תשלומים
 )ביצוע בפועל(

חשבוניות שטרם 
 שולמו

 )ביצוע בדרך(

יתרת הז ויתרת 
התחייבויות תקציב 

בניכוי חשבוניות 
 שטרם שולמו

840804,284222722 -,08402,4222722  8420,400,4222722 ,4,8040,,4,,2700 -,400048,,7,8  00,422,4,007,, 
84,20420,4222722 -,20480,4222722  8422,40004222722 ,4000400,4,027,8 -,402042,,708  0004,0,4,,0702 

0,0400,4222722 -,02402,4222722  0004,084222722 ,,04,,,40,,7,0 -8422,4,8070,  ,004,,8420,70, 
004,,04222722 2722 004,,04222722 0,4,,0400078, ,,48,87,0 ,4,284,,8720 
2,40,,4222722 2722 2,40,,4222722 2,40,24,207,8 2722 2722 
0242204222722 2722 0242204222722 0242004,,,7,, 2722 2722 
,240,04222722 2722 ,240,04222722 ,240,8400,7,0 2722 2722 
08488,4222722 2722 08488,4222722 084,,04,,0702 2722 2722 

0400,4222722 2722 0400,4222722 04,0,480,7,2 2722 2722 
084,824222722 2722 084,824222722 084,80400070, 2722 2722 
0040,,4222722 2722 0040,,4222722 0040,040,07,8 2722 2722 

,482,4222722 2722 ,482,4222722 0004,20720 2722 8,,400078, 
842004222722 2722 842004222722 84,,,4,80780 2722 80,4,,,7,, 

,0248,,4222722 2722 ,0248,,4222722 0,40004800720 ,,84,,0702 ,,48,04,02702 
,48224222722 2722 ,48224222722 ,4,0,4,,0702 2722 27,0 
048,,4222722 2722 048,,4222722 8482,4,82728 2722 ,48,04,827,, 
,402,4222722 2722 ,402,4222722 ,40,0408270, 2722 840,84,88780 

,,40024222722 2722 ,,40024222722 ,40,04,,2728 ,40027,0 ,40,2408072, 
,8,4222722 2722 ,8,4222722 ,8,4222722 2722 2722 

040,24222722 2722 040,24222722 0,04,207,0 2722 8408,48,,72, 
,04,024222722 2722 ,04,024222722 0240,24,00708 ,04,,,700 ,84,8040207,0 

04,,04222722 2722 04,,04222722 04000420872, 024,0278, 0400040,2722 
2722 -,0240004222722  -,0240004222722  -,20480,42207,0  -040204,,872,  2722 

08400,4222722 2722 08400,4222722 88480,4,,,7,0 ,,,408,700 040,040227,, 
,040004222722 2722 ,040004222722 004,2,48,270, ,,04,2072, 0,4000400,7,2 
,240,,4222722 2722 ,240,,4222722 ,240,,4222788 2722 2722 

,4,,04222722 2722 ,4,,04222722 ,4,0,4020708 2722 84,00420,700 
2722 -,804222722  -,804222722  2722 2722 2722 

,224222722 2722 ,224222722 2722 2722 ,224222722 
0248004222722 -042224222722  0,48004222722 ,,4,8242207,, ,,40,0700 ,4,024,,270, 
,2400,4222722 2722 ,2400,4222722 ,24,2248,2780 2,2722 2722 

04,004222722 2722 04,004222722 04,084,8,700 ,24,00700 ,4,024,,270, 
2722 -042224222722  -042224222722  -042224222722  2722 2722 

,0,40024222722 -8,4,,,4222722  ,08402,4222722 0,24000400,70, ,,042,07,, ,,24,024008700 
00042024222722 2722 00042024222722 000400042,,700 2722 2722 

0242204222722 2722 0242204222722 0242224000708 2722 2722 
,422,4222722 2722 ,422,4222722 040284,00700 04,82722 ,0,480070, 

2722 -04,,,4222722  -04,,,4222722  -24008400270,  -,04000722  2722 
,,400,4222722 2722 ,,400,4222722 ,40,040007,, 2722 8,4,0848,2702 
024,0,4222722 2722 024,0,4222722 88480842,0782 ,840,,782 804,0040,8782 

2722 -,042224222722  -,042224222722  -24002400,7,0  -04,82780  2722 
040,04222722 2722 040,04222722 04,,,4,007,0 82048,0700 84,224080780 
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תקציב תשלומים  
 )מזומנים( ברוטו

תקציב הכנסה 
 תקציב נטו מיועדת

 תשלומים
 )ביצוע בפועל(

חשבוניות שטרם 
 שולמו

 )ביצוע בדרך(

יתרת הז ויתרת 
התחייבויות תקציב 

בניכוי חשבוניות 
 שטרם שולמו

-,04,224222722  2722 -,04,224222722  -042004,0,722  -0,0722  2722 
,,2400,4222722 2722 ,,2400,4222722 ,204,2,400,720 0,0482,72, 0,480,42,2708 

0040,04222722 2722 0040,04222722 0040,,40,2700 2722 2722 
80,40,24222722 -,24,224222722  82,4,,24222722 8,24,024,,,72, 0004,2,720 ,0408,40,,720 

,240004222722 2722 ,240004222722 ,2400042227,0 2722 2722 
82,42224222722 2722 82,42224222722 ,204,,0402,70, 0004080720 ,242,,40,,70, 

048004222722 2722 048004222722 04800422270, 2722 2722 
2722 -,24,224222722  -,24,224222722  -04,,,4,2,7,2  2722 2722 

,48084222722 2722 ,48084222722 ,480,4,2070, 2722 2722 
0,4,,24222722 2722 0,4,,24222722 884,8,420,70, ,004,0,782 040,,42,0700 

8,,4,004222722 -,040224222722  8,04,004222722 ,0042,0420,72, -040004,,8720  ,0400040,,7,, 
,048204222722 2722 ,048204222722 ,04828400070, 2722 2722 

,2,48204222722 2722 ,2,48204222722 ,0,402,4,,,72, ,204,8070, 240004000700 
2722 -,040224222722  -,040224222722  -,040224222722  -040,0400,702  2722 

8242,,4222722 2722 8242,,4222722 ,040024,227,0 824,,8702 24,28400,700 
04,824222722 2722 04,824222722 04,824222780 2722 2722 
,40,04222722 2722 ,40,04222722 ,40,0422278, 2722 2722 

,842004222722 -,042284222722  8040004222722 040,2400,700 2722 ,,42,84,0,700 
,,4,004222722 2722 ,,4,004222722 ,,4,0042227,, 2722 2722 
0,402,4222722 2722 0,402,4222722 ,04,00400,700 2722 ,,42,84,0,700 

2722 -,042284222722  -,042284222722  -,042284222722  2722 2722 
,4,8,4222722 2722 ,4,8,4222722 0482,4,22708 2722 00,4,,0780 
,4,004222722 2722 ,4,004222722 ,4,0242007,, 2722 2722 
84,0,4222722 2722 84,0,4222722 ,420040,2722 2722 00,4,,0780 

,,4,004222722 -0,40224222722  04,004222722 -040,24,,8702  80,4,007,2 ,,4,004,,0700 
,4,,04222722 2722 ,4,,04222722 ,4,,,402,722 2722 2722 

0048084222722 2722 0048084222722 ,240,,400,702 8,,42,27,2 ,,4,004,,0700 
2722 -0,40224222722  -0,40224222722  -0,40224222722  -,4200722  2722 

,0,42,24222722 -0040004222722  004,004222722 0840,0420272, 08,400,700 8,4,,24,,0720 
0,4,,04222722 2722 0,4,,04222722 0,4,,2482,72, 2722 2722 

240,,4222722 2722 240,,4222722 24,024020700 2722 2722 
2,40,04222722 2722 2,40,04222722 ,,428040,0708 0024000700 8,4,,24,,0720 

2722 -0842004222722  -0842004222722  -0,40004,0,7,2  -,842,0722  2722 
2722 -,024222722  -,024222722  ,420078, 2722 2722 

,024222722 2722 ,024222722 2722 2722 2722 
2722 -024222722  -024222722  -,400078,  2722 2722 

024222722 2722 024222722 080708 2722 2722 
0042204222722 -0,408,4222722  ,240,,4222722 0402048007,0 ,420,4,0,7,2 042004,0870, 
0042204222722 2722 0042204222722 02400,422270, 2722 2722 

2722 -0,408,4222722  -0,408,4222722  -0,408,4222722  2722 2722 
804,024222722 2722 804,024222722 8242,2400,78, 0,4,,07,0 042004,0870, 

,42024222722 2722 ,42024222722 0428040227,2 ,42,042,,78, 2722 
,0040004222722 -,,240224222722  0,40,04222722 0,420,482,70, ,2040,078, ,242,04,22702 

,040204222722 2722 ,040204222722 ,04,0,428070, 2722 2722 
,42,04222722 2722 ,42,04222722 ,42,04222720 2722 2722 
042004222722 2722 042004222722 042004,00708 2722 ,428070, 
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תקציב תשלומים  
 )מזומנים( ברוטו

תקציב הכנסה 
 תקציב נטו מיועדת

 תשלומים
 )ביצוע בפועל(

חשבוניות שטרם 
 שולמו

 )ביצוע בדרך(

יתרת הז ויתרת 
התחייבויות תקציב 

בניכוי חשבוניות 
 שטרם שולמו

04,,04222722 2722 04,,04222722 04,,042227,, 2722 2722 
,42024222722 2722 ,42024222722 ,4000400,72, 2722 2722 

,248,84222722 2722 ,248,84222722 824,004,,070, 80048,,728 ,,4,,,4000700 
2722 -,,,48004222722  -,,,48004222722  -,,,48004222722  2722 2722 
2722 -040,04222722  -040,04222722  2722 2722 2722 

040,04222722 2722 040,04222722 2722 2722 2722 
0240004222722 2722 0240004222722 8040084,027,0 ,224,2078, 0480,400070, 
824,204222722 2722 824,204222722 82428040,070, 2722 ,08400078, 
024,024222722 -204,,84222722  ,240224222722 -04,,048227,,  ,4,00422,720 ,,4002420,7,2 
80400,4222722 2722 80400,4222722 8040,040,2720 2722 2722 

2722 -204,,84222722  -204,,84222722  -204,,84222722  022722 2722 
,,40204222722 2722 ,,40204222722 ,,40204820782 80040,0780 ,,4002420,7,2 

,40,24222722 2722 ,40,24222722 0400248,07,2 0,0400,70, 2722 
,04,024222722 2722 ,04,024222722 ,,4820408,702 ,848,0722 842,24220700 

240024222722 2722 240024222722 2400242227,2 2722 2722 
0224222722 2722 0224222722 ,2,40007,2 2722 2722 

24,084222722 2722 24,084222722 048,,40807,8 ,848,0722 842,24220700 
042284222722 2722 042284222722 ,4,02408272, 2722 ,0242,,7,, 
04,204222722 2722 04,204222722 04,2042227,2 2722 2722 

2722 2722 2722 80,40,0720 2722 2722 
,42004222722 2722 ,42004222722 ,4808400072, 2722 ,0242,,7,, 

,24,0,4222722 -048024222722  004,2,4222722 024,0242027,, 040,2722 840,2428,70, 
0,4,284222722 -,4,024222722  8,40084222722 8840,04,2,72, 048,270, ,40,8408,782 
824,024222722 2722 824,024222722 824,004000700 2722 2722 

24,024222722 2722 24,024222722 ,42,04,02720 048,270, ,40,8408,782 
2722 -,4,024222722  -,4,024222722  -,4,,0400,722  2722 2722 

8420,4222722 2722 8420,4222722 840,04022702 2722 2722 
048,04222722 -,224222722  24,,04222722 24,,840,0780 002720 0004,007,2 
,40,24222722 2722 ,40,24222722 ,40004000700 2722 2722 
,40,24222722 2722 ,40,24222722 ,4,2842,072, 002720 0004,007,2 

2722 -,224222722  -,224222722  -,224,2,722  2722 2722 
00,4222722 2722 00,4222722 00,422278, 2722 2722 
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 הנחיות מנהליות

 ההנחיות המנהליות הרלוונטיות והנחוצות לידיעת הציבור מפורסמות באתר האינטרנט של משרד
 https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_justiceהמשפטים בכתובת: 

 ככלל, הנחיות מנהליות מתפרסמות בעמוד האינטרנט של היחידה הרלוונטית.

 קישור להנחיות מנהליות היחידה

-http://www.justice.gov.il/Units/YoezMespati Hancha היועץ המשפטי לממשלה
yotNew/Pages/Hanchayot.aspx 

/http://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Pages פרקליט המדינה
Guidelines.aspx  

/https://www.gov.il/he/departments/topics הרשות להגנת הפרטיות
guidelines_of_databases_registrar 

היחידה הממשלתית לחופש 
 המידע*

http://www.justice.gov.il/Units/
YechidatChofeshHameyda/PeilotHayehida/Pages/
Nehalim2.aspx 

הרשות לאיסור הלבנת הון 
 ומימון טרור

http://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/Pirsumim/
Pages/Guidelines.aspx 

אגף רישום והסדר זכויות 
 מקרקעין

http://www.justice.gov.il/Units/LandRegistration/
LegalInfo/Pages/Default.aspx 

?/https://www.gov.il/he/departments/policies רשומות
OfficeId=2c50a510-1668-4226-9ba3-bb71b1962d85  

?/https://www.gov.il/he/Departments/Policies רשות התאגידים
OfficeId=8b4e2a06-8ce1-4703-8895-c35be965ef1f  

/http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim כללי –רשות הפטנטים 
legalinfo/Pages/default.aspx 

רישום  –רשות הפטנטים 
 פטנט

http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/
Units/patent/HoraaotAvoda/Pages/Bhina.aspx 

סימני  –רשות הפטנטים 
 מסחר

http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/
Units/trademarks/HoraotAvoda/Pages/default.aspx 

תיאום המאבק בסחר בבני 
 אדם

https://www.gov.il/he/Departments/General/
guidelines_and_protocols_1 
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 קישור להנחיות מנהליות היחידה

תמיכות המדינה במוסדות 
 https://www.gov.il/he/departments/Units//supports ציבור

מנהלת היחידות המקצועית 
 )הסדרת מקצועות הרישוי(

https://www.gov.il/he/departments/policies/?
OfficeId=000346dc-a071-413b-8710-7e0da217b988 

הממונה על נותני שירות 
 עסקי

https://www.gov.il/he/departments/policies/?
OfficeId=9a70bba3-457a-42b5-9225-8133bf9d2b49 

נציבות שוויון זכויות 
 לאנשים עם מוגבלות

https://www.gov.il/he/departments/policies/?
OfficeId=9a6c04df-2d47-4764-9139-37f085b5965c 

 תמיכות למוסדות ציבור

 -הפעיל משרד המשפטים מבחן תמיכה אחד לתמיכה באפוטרופסות לחסרי אמצעים    0102בשנת  
 חסרי אמצעים. 0,111-אפוטרופוסים מקצועיים, לכ 1-מיליון ש"ח, ל 01-חולקו כ 0102בשנת 

המשפטים   משרד  הקצה  כך,  על  לממונות   ₪אלף    111נוסף  דין  בתי  של  גופים  בעשרה  לתמיכה 
 הדנים על פי המשפט העברי לפי מבחני תמיכה שפורסמו.
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 מאגרי מידע

את  למפות  שתפקידה  מיוחדת  היגוי  ועדת  המשפטים  משרד  הקים  מרבית,  שקיפות  השגת  לשם 
תשמ"א הפרטיות,  הגנת  לחוק  בהתאם  אותם  ולרשום  המשפטים  במשרד  המנוהלים  –המאגרים 

 . תהליך המיפוי והרישום נעשה כיום בכל יחידות משרד המשפטים.0210

  0102ואלו המאגרים שנרשמו עד לשנת 

 מועד רישום שם המאגר  

    המשרד הראשי 

 1211510101 מאגר מרשם מאגרי מידע
 1511110101 הרשות להגנת הפרטיות –רשימת תפוצה 

 0111510105 מאגר פניות ופיקוחים
 0111510105 לאומי של נציבות הגנת מידע אישי-משתתפי כנס בין

 0111510105 המרות דת
 0111510105 שומרים, חוקרים ושרותי שמירה

 0111510105 נוטריונים
 0111510105 ועדת שחרורים

 0111510105 הסגרות
 0111510105 חנינות

 0111510105 פנקס של בעלי רישיונות
 0111510105 מאגר מחלקת אכיפה

 0111510105 מרשם ברית הזוגיות לחסרי דת
 0511210105 למימוש חוק איסור הלבנת הון –נותני שירות עסקי 

 1511110101 רשם החברות אגף רשם החברות

אגף האפוטרופוס 
  הכללי 

 1011110101 אוכלוסין, כספים, מיטלטלין ומקרקעין
 1511110101 המרשם הארצי )הפקדת צוואות(

 1511110101 האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

אגף רישום והסדר 
 מקרקעין

 1511110101 רישום המקרקעין תל אביב
 1511110101 רישום המקרקעין חיפה
 1511110101 רישום המקרקעין נתניה
 1011110101 רישום המקרקעין נצרת

 1011110101 רישום המקרקעין רחובות
 1011110101 רישום המקרקעין באר שבע

 1011110101 רישום המקרקעין פתח תקווה
 1011110101 רישום המקרקעין ירושלים

 1011110101 רישום המקרקעין חולון
הרשות לאיסור 

 0010010105 מאגר המידע על פי החוק לאיסור הלבנת הון הלבנת הון
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מועצת רואי 
 1011110101 מבחנים ורואי חשבון כולל איגרות החשבון

מחלת חקירות 
 0211210101 המחלקה לחקירות שוטרים שוטרים

רשות האכיפה 
      והגבייה 

 0111110105 מאגר ההוצאה לפועל

–מאגר המרכז לגבייה קנסות אגרות והוצאות, התשנ"ה
0225 0511110105 

 0111110105 מאגר חייבים המוגבלים באמצעים
 0111010105 מאגר חייבים משתמטים

בנוסף, ניתן למצוא מאגרי נתונים ומידע נוספים של משרד המשפטים, כפי שמפורסמים באתר 
  –מאגרי המידע הממשלתיים בקישור הבא 

https://data.gov.il/organization/ministry_of_justice 
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 רשימת החוקים ששר המשפטים ממונה על ביצועם

 פי חוק, ממונה שר המשפטים על ביצועם של החוקים שלהלן:-על
 .0211 –חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם .1
 .0210–חוק אימוץ ילדים, התשמ"א .2
 .0212 –חוק אימות מסמכים )תביעות פיצויים מיוחדות(, תש"י .3
 .0111 –חוק איסור הלבנת הון, התש"ס .4
 .0215–חוק איסור הכחשת השואה, התשמ"ו .5
ציבוריים,  .6 ולמקומות  בידור  למקומות  ובכניסה  בשירותים  במוצרים,  הפליה  איסור  חוק 

 .0111–התשס"א
 .0255–חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה .7
 .0251–חוק אכיפת פסקי חוץ, התשי"ח .8
 .0220–חוק אמנת האג )החזרת ילדים חטופים(, התשנ"א .9

 .0251–חוק בדבר מניעתו והענשתו של הפשע השמדת עם, התש"י .10
 .0251–חוק בדבר חידוש מסמכים של איגוד, התש"י .11
 .0251–חוק ביטול עונש מלקות, התש"י .12
 .0252–חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט .13
 .0225–חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה .14
 .0101–חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע .15
 .0255–חוק בתי דין דתיים )כפיית ציות ודרכי דיון(, התשט"ז .16
 .0100–חוק בתי דין דתיים )יחידות סיוע(, התשע"א .17
 .0255–חוק בתי דין דתיים )מניעת הפרעה(, התשכ"ה .18
 .0250–חוק בית המשפט לימאות, התשי"ב .19
 .0220–חוק בתי דין מנהליים, התשנ"ב .20
 .0250–חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג .21
 .0111–חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, התש"ס .22
 .0250–חוק בתי משפט )עבירות שעונשן מוות(, התשכ"א .23
 .0211–חוק בתי המשפט )נוסח משולב(, התשמ"ד .24
 .0251–חוק גיל הנישואין, התש"י .25
 .0251–חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח .26
 .0251–חוק הארכת מועדים, התשל"ה .27
 .0251–חוק הבוררות, התשכ"ח .28
 .0220–חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב .29
 .0225–חוק הגבלת פרסומים )גופים ציבוריים(, התשנ"ו .30
 .0115–חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות, התשס"ה .31
 .0210–חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א .32
 .0255–חוק הגנת כינויי מקור וציונים גיאוגרפיים, התשכ"ה .33
 .0255–חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז .34
 .0251–חוק ההסגרה, התשי"ד .35
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 .0222–חוק ההסכם בדבר מעמדם של אנשי סגל ארצות הברית של אמריקה, התשנ"ג .36
 .0251–חוק ההתיישנות, התשי"ח .37
 .0222–חוק החברות, התשנ"ט .38
 .0252–חוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג .39
 .0210–חוק החוזים האחידים, התשמ"ג .40
 .0251–חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א .41
 .0255–חוק החנינה, התשכ"ז .42
 .0255–חוק הירושה, התשכ"ה .43
התשי"ב .44 לישראל,  הכניסה  רביעי  0250–חוק  ופרק  ב'  סימן  רביעי  שר   0)פרק  באחריות 

 המשפטים(.
 .0250–חוק המיטלטלין, התשל"א .45
 .0252–חוק המחאת חיובים, התשכ"ט .46
 .0251–חוק המכר, התשכ"ח .47
 .0102–חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט .48
 .0252–חוק המקרקעין, התשכ"ט .49
 .0250–חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב .50
 .0115–חוק הליכי חקירה והעדה )התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית(, התשס"ו .51
 .0250–חוק המזונות )הבטחת תשלום(, התשל"ב .52
 .0225–חוק המחשבים, התשנ"ה .53
 .0222–לאומי(, התש"ס-חוק המכר )מכר טובין בין .54
 .0220–חוק המפלגות, התשנ"ב .55
 .0225–חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה .56
 .0111–חוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה(, התשס"ח .57
 .0255–חוק המשכון, התשכ"ז .58
 .0225–חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו .59
 .0251–חוק המתנה, התשכ"ח .60
 .0252–חוק הנאמנות, התשל"ט .61
 .0255–חוק הנוטריונים, התשל"ו .62
 .0250–חוק הנזיקים האזרחיים )אחריות המדינה(, התשי"ב .63
 .0251–חוק הסדרי משפט ומינהל ]נוסח משולב[, התש"ל .64
 .0255–חוק הסיוע המשפטי, התשל"ו .65
 .0115–חוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו .66
 .0225–חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו .67
 .0255–חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים חולי נפש ונעדרים(, התשט"ו .68
 .0255–חוק העונשין, התשל"ז .69
 .0255–חוק הערבות, התשכ"ז .70
 .0215–חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו .71
 )יחד עם השר לשירותי דת(. 0252–חוק עסקאות במקרקעין )קיום מצוות שמיטה(, התשל"ט .72
 .0222–בנקאיות, תשנ"ג-חוק הסדרת הלוואות חוץ .73
 .0211–חוק העמותות, התש"ם .74
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 .0255–חוק הפטנטים, התשכ"ז .75
 .0251–חוק הצהרות מוות, התשל"ח .76
 .0250–חוק הקאדים, התשכ"א .77
 .0115–חוק השאלת נכסי תרבות )הגבלת סמכות שיפוט(, תשס"ז .78
 .0252–חוק השיפוט בענייני התרת נישואין )מקרים מיוחדים וסמכות בינלאומית(, תשכ"ט .79
 .0255–חוק התביעות של קורבנות השואה )הסדר הטיפול(, התשי"ז .80
 .0251–חוק ועדות חקירה, התשכ"ט .81
 .0110–חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א .82
 .0111–חוק זכויות יוצרים, התשס"ח .83
 .0100–חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א .84
 .0210–חוק חוזה הביטוח, התשמ"א .85
 .0100–חוק חוזה סוכנות )סוכן מסחרי וספק(, התשע"ב .86
 .0251–חוק חוזה קבלנות, התשל"ד .87
 .0221–חוק חופש המידע, התשנ"ח .88
 .0250–חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב .89
 .0212–חוק חותם המדינה, התש"י .90
)שר האוצר ממונה על סעיף   0115–חוק חילוט רווחים מפרסומים שעניינם עבירות, התשס"ה .91

 לחוק(. 5
 .0111–חוק חסינות מדינות זרות, התשס"ט .92
 .0251–חוק חקירת סיבות מוות, התשי"ח .93
 .0110–חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א .94
 .0252–חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג .95
 .0211–חוק יסודות המשפט, התש"ם .96
 .0215–חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו .97
 .0221–חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח .98
 .0111–חוק להגנת מעגלים משולבים, התש"ס .99

 .0255–-חוק להגנת רכוש מופקד, התשכ"ה .100
 .0252–זוג, התשכ"ט-חוק להסדר התדיינות בין בני .101
 .0220–חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א .102
 .0221–חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח .103
התשנ"ז .104 האסיר,  של  אזרחותו  במדינת  מאסר  עונש  לנשיאת  השר   0225–חוק  עם  )יחד 

 לביטחון פנים(.
 .0251–חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, התש"י .105
 . 0110–חוק לציון מידע בדבר השפעת חקיקה על זכויות הילד, התשס"ב .106
 .0250–חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א .107
 .0255–חוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים(, התשט"ו .108
 .0251–חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי )המדינה כבעל דין(, התשי"ח .109
 .0251–חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים )הטבת נזקי גוף(, התשכ"ד .110
 .0211–חוק לתיקון דיני הראיות )אזהרת עדים וביטול שבועה(, התש"ם .111
 .0255–חוק לתיקון סדרי הדין )חקירת עדים(, התשי"ח .112
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 .0112–חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג .113
 .0111–חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה .114
 .0210–חוק מחיקת הרשעות, התשמ"ב .115
 .0110–חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב .116
 .0210–חוק מקרקעי ציבור )פינוי קרקע(, התשמ"א .117
 .0252–חוק נכסי נפקדים )פיצויים(, התשל"ג .118
התשס"ו .119 והנצחה(,  סיוע  למטרות  והקדשה  ליורשים  )השבה  השואה  נספי  של  נכסים  –חוק 

0115. 
 .0110–חוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב .120
 .0252–חירום )מעצרים(, התשל"ט-חוק סמכויות שעת .121
 .0115–נתוני תקשורת(, התשס"ח-חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה .122
זיהוי(, תשנ"ו  –חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה   .123  0225–חיפוש בגוף ונטילת אמצעי 

 ד' בחוק(.-)השר לביטחון פנים אחראי על פרקים ג' ו
 .0222–חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט .124
 .0115–חוק עונש מאסר שגזר בית משפט צבאי בחבל עזה )הוראות מעבר(, התשס"ז .125
 .0221–חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח .126
 .0252–חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט .127
 .0115–חוק פינוי ובינוי )פיצויים(, התשס"ו .128
 .0252–חוק קביעת גיל, התשכ"ד .129
 .0255–חוק קרן היסוד, התשט"ז .130
 .0252–חוק קרן קיימת לישראל, התשי"ד .131
 . 0255–חוק רואי חשבון, התשט"ו .132
זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח .133 רק על חלק   0221–חוק שוויון  כי השר ממונה  )יצוין, 

 מהחוק(.
 .0255–חוק השומרים, התשכ"ז .134
 0250–חוק השכירות והשאילה, התשל"א .135
 .0255–חוק השליחות, התשכ"ה .136
 0110–תנאי ממאסר, התשס"א-חוק שחרור על .137
 .0250–חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א .138
 .0250–חוק שיפוט המשמעת )משפט חוזר(, התשכ"א .139
 .0210–חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א .140
 .0252–חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, התשכ"ט .141
 .0252–חוק שירות הציבור )מתנות(, התש"ם .142
 .0110–חוק שמאי מקרקעין, התשס"א .143
 .0115–חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו .144
 פקודת הנישואין והגירושין )רישום(. .145
 פקודת בזיון בית משפט. .146
 .0212–פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג .147
 פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[. .148
 פקודת העדה הדתית )המרה( ]אחריות משותפת לשר המשפטים וראש הממשלה[. .149
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 פקודת הפטנטים והמדגמים. .150
 .0211פקודת הפיצויים )הגנה(,  .151
 פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(. .152
 פקודת הפרשנות. .153
 .0255–פקודת השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה .154
 פקודת השטרות. .155
 .0252–פקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, התשכ"ט .156
 .0211–פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח .157
 .0211–פקודת סדרי השלטון והמשפט )הוראות נוספות(, התש"ח .158
 .0250–פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב .159
 .0211–פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם .160
 פקודת סדרי הדין )התייצבות היועץ המשפטי לממשלה( ]נוסח חדש[. .161
 .0252–פקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, התשכ"ט .162
 )שר המשפטים אחראי על ביצוע פרק ג' בלבד(.0222–חוק הקולנוע, התשנ"ט .163
 .0100–חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, התשע"א .164
 .0220–חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ב .165
)שר המשפטים אחראי על ביצוע   0102–חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד .166

 פרק ג' בלבד(.
 .0210–חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב .167
)שר המשפטים אחראי על ביצוע פרק רביעי   0250–פקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א .168

 יחד עם השר לביטחון פנים(. 0
 )בצוותא עם שר התחבורה(. 0250–חוק הטיס )עבירות ושיפוט(, התשל"א .169
 .0220–חוק המקרקעין )החלפת ספק גז בבית משותף(, התשנ"א .170
 .0101–חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ה .171
 .0250–פקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א  .172
והוראות  .173 שיפוט  )סמכויות  עזה  ורצועת  המערבית  הגדה  בדבר  הביניים  הסכם  יישום  חוק 

 .0225–אחרות( )תיקוני חקיקה(, התשנ"ו
 .0251–חוק אכסון עולים בדירות שכורות, התשל"ה .174
 .0251–חוק גני רמת הנדיב, התשי"ח .175
 .0250–חוק לניהול מוסדות )מקרים מיוחדים(, תשי"ב .176
 פקודת האריסים )הגנה(. .177
 פקודת הסחורות הנטרפות ודמי הצלה. .178
 0211–חוק לזכויות מבצעים, התשמ"ד .179
 .0252–החוק לתיקון דיני המשפחה )מזונות(, התשי"ט .180
 .0101–חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תכנית ההתנתקות, התש"ע .181
 פקודת סימני סחורות. .182
 .0250–חוק הפרשנות, התשמ"א .183
 .0211–חוק לביטול דינים שנושנו, תשמ"ד .184
 .0255–חוק לביטול דינים שנושנו, תשכ"ז .185
 .0105–חוק המאבק בטרור, התשע"ו .186

179



 .0105–חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו .187
 .0105–חוק העיצובים, התשע"ז .188
 .0105–חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, התשע"ז .189
 .0105–חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים, התשע"ז .190
 .0105–חוק שירות הציבור )הצהרת הון(, התשע"ז .191
 .0105–חוק התחדשות עירונית )הסכמים לארגון עסקאות(, התשע"ז .192
 .0105–חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז .193
אגרות  .194 קנסות,  לגביית  המרכז  בידי  הנגבים  קנסות  על  שנוספו  פיגור  תוספות  הפחתת  חוק 

 .0105–והוצאות )הוראת שעה(, התשע"ז
 .0105–חוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, התשע"ו .195
 .0105–חוק נתוני אשראי, התשע"ו .196
 החוק העותומני על האגודות. .197
 .0101–חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח .198
 .0102–חוק איסור צריכת זנות )הוראת שעה ותיקון חקיקה(, התשע"ט .199
 .0102–חוק שירותי תשלום, התשע"ט .200

180


	שער
	תוכן עניינים
	המשך תוכן עניינים

	סקירת מ"מ המנהלת הכללית סיגל יעקבי
	דבר הממונה על חוק חופש המידע
	תיאור ומבנה המשרד
	מטרות ויעדים
	המנהלת הכללית
	חטיבת ניהול ההון האנושי
	חטיבת תפעול ולוגיסטיקה
	חטיבת תכנון מדיניות ואסטרטגיה
	לשכה משפטית
	אגף בכיר כספים
	אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע
	אגף בכיר חירום, ביטחון מידע וסייבר
	אגף בכיר לביקורת פנימית
	אגף בכיר דוברות, הסברה ותקשורת
	אגף בכיר תקציבים, כלכלה, פיקוח ובקרה
	אגף בכיר לשירות
	היחידה לקשרי חוץ
	יחידות המשרד
	היועץ המשפטי לממשלה
	ייעוץ וחקיקה
	המחלקה לניהול ולתפקידים מיוחדים
	המחלקה למשפט אזרחי
	המחלקה למשפט ציבורי - חוקתי
	המחלקה למשפט ציבורי - מנהלי
	המחלקה למשפט כלכלי
	המחלקה למשפט בין -לאומי
	המחלקה למשפט פלילי
	פרקליטות המדינה
	הסנגוריה הציבורית
	הסיוע המשפטי
	הרשות להגת הפרטיות
	האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי
	הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
	אגף רישום והסדר מקרקעין
	אגף שומת המקרקעין
	אגף בירור תלונות נחקרים
	רשות התאגידים
	רשות הפטנטים
	נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות
	נציבות תלונות הציבור על שופטים
	נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות
	בתי הדין השרעיים
	בתי הדין הדתיים הדרוזיים
	בתי הדין לפי חוק הכניסה לישראל
	היחידה הממשלתית לחופש המידע
	היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות
	היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם
	היחידה להמרות דת, העדות הנוצריות וברית הזוגיות
	יחידות סמך
	הנהלת בתי המשפט
	רשות האכיפה והגבייה
	נתונים נוספים
	דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2019
	דו"ח ביצוע תקציב מזומנים כולל התחייבויות בדרך, תקציב 2019
	הנחיות מנהליות
	תמיכות למוסדות ציבור
	מאגרי מידע
	רשימת החוקים ששר המשפטים ממונה על ביצועם



