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תרש רבד
םיטפשמה

ת גצומה ימשרה סנוכהו יללכה סופורטופאה לש הפנעהו הרישעה ותוליעפ לע אורקל יתחמש
 ת.שדוחמהו תנוכתמב 2017ת נשלת וליעהפום כיס ח"ודב הבחרהב

ה נשכ רחאל  2017  ץרמ ךלהמב המלשוה  2017-  ח"עשתהי לכלכום קישון וערת פולדחק וחת קיקח
ם ינוש םירדסה ףילחמ הז יתיתשת קוח .תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוחה תדעווב םינויד לש יצחו

ר אשה ןיב קינעמה ליעיו ינכדע דחא קוחב  הקיקחי רבדר ספמבים רוהפזי טירבהט דנמהת ופקתמ
 ן.ועריהפת ולדחל ע הנוממהה תעמרא קישי משרהס נוכל תובחרנ תויוכמס

י טפשמ ןונגנמ רתיה ןיב רצי  ,ידי- לע לבוהש תוסופרטוהאפות יטשפמהת ורשכהק וחל 02ס' מן וקית
ת וברל ,ויניינע ולפוטי דציכו ושוכרב השעיי המ ,םדא לש תויחנה ןתמו ךשמתמ חוכ יופיי ןתמל
ה כיה הז ךלהמ  .ומצעב הלא תוטלחה לבקל לגוסמ היהי אלש העשב ו,ופגבי וארפל ויפטלת ויחנה
ת ורשכה לש בר רפסמ יללכה סופורטופאה ידי לע ורבעוה ,ולא תורוש תביתכ דעומל ןוכנו םילג
ח וכ יופיי  111,0- כ ודקפוהו ,ןיד יכרוע  115,3 מ הלעמל וכמסוה םהב ,ךשמתמ חכ יופיי תכירעל
ל ארשי יחרזא לש םהיתונוצרו םדובכ לע רומשל דעונה י זטשפמי לכן. ידהי כרועי דיל עים כשמתמ

 ת.ישיהא ותריחבו ותוריחהאדם, ת ויוכלזע גונהל כבה ומכ ןימאה בושחה רושב הווהמ ואהו

ם ילהנמה ללכלו ,יבקעי לגיס ד"וע ,תימשרה תסנוכהו תיללכה הספורטופאל החולש יתדות
 ים.ברהים רגתבאה דימעהו הנפעהת וליעהפל ע ת,ימוימויהה יישעהת כלאמל ע יםנומהא יםדבועהו

י ללכה סופורטופאה ףגן אומהם אילעים מוחתבה תומכן ימאה בושחהה יישעהי כן וחטיבבה לאמי נא
 ך.שמיתי משרהס נוכהו

דקשת לייא
םיטשפמהת רש
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ד
 

 תליכ"בר מנ
 פטיםמשרד המש

ס נוכהו יללכה סופורטופאה ףגא יגשיה ,םכינפל גצומה תוליעפה םוכיסח ודמשם רתהלן תינשי כפ
 ים. נווגמוים ברנם יה, 2017ת נשלים טשפמהד רשמבי משרה

ם יתורישה ןווגמ לש הבחרה תועצמאב ,ףגאה יתורישב רופישה תמגמ הכישמה הנשה ךלהמב
י ווצל םיבייח תושקב תשגה תמגודים שדחים נווקמים תורישת קשהן כון, ווקמן ופבאק וחרמים נתינה
 י. משרהס נוכה תוכמס תחתים מולשתה לוהינו סוניכ

, תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל  01  רפסמ ןוקית םושייל חהי, ללכהס וופרטוהאפום חתב
ד רשמכ םיטפשמה דרשמ לש ודועיי תא ,השעמל הכלה ,תאטבמה ,שממ לש הכפהמ הווהמה
א יצומ ,01  רפסמ ןוקית .תוידוחייו תושלחומת ויסולכולאע ייסלודם האת ויוכק זויזחלל עוהפי, תרבח
ן וגיע הווהמ אוהש ךות ,טרפה לש ונוצרו ותוריח תד אבכלר ותחלש יי כד וסיהן ורקיעת ל אעוהפל א
א ב הז ןורקע .רשפאתמ רבדהש לככ ,םתואמצע תא רמשל תולבגומ עםים שנל אשתם וכלזף סונ
, תוספורטופאה ילכל הפולח הווהמהך, שמתמח וכי ויפי -ש דחהי טשפמר ישכמת לעהפבי וטיבי דיל
ם היתויוכז לע ןגהלו סופורטופא םהל הנומש םישנאל תנתינה הימונוטואה תא ביחרהל הרטמב

 ר. תוי הבוטה רובצ

, קוחרמ םיתוריש תלבק םירשפאמה םייגולונכטהים לכבר ויפשל חה שוריי ניינעלשם רהום חתבגם 
ל ולסמ השוריה םשר קישה ,ךכ ךותב .תינוגרא תולעייתה םודיקל םייתועמשמ םיכלהמ ועצובו

י טפשמה ץעויה חוכ- אב ידי לע השקבה תניחבל הבוחה המצמוצ ובש ,השורי יווצב לופיטל  ריהמ
ו אשיי ולא םיצמאמש םינימאמ ונא .תושקבב לופיטה ןמז ךשמ תא םמלצמצי ושצפה מה, לשממל
 ים.  וו צתקנפהב יםנמהזת וחולל ש יתועמשמר וקיצב וקפתשיוי רפ

ך להמבו ,ןועריפה תולדח םוחתב המרופרה תקיקח תפלוחה הנשבה מלשוהי משרהס נוכהום חתב
, 2017  תנש ףוסב קוחה לש ףקותל ותסינכ תארקלת רבגומת וכרעיהבף גהאק וסעיה בורקהה נשה
ר פשל התרטמש הקימעמ המרופרב רבודמ .תובחרנה תויטפשמהו תוינוגראה ויתויועמשמל כל ע
, קוריפ וא ילכלכום קישי נבפים דמועהים דיגתאבוגל, רת טישי פדילו עיגהר שים אשנבאל ויפטהת א
ד רשמ .לארשיב םיקסעה תיישע לע לקהלו ,השדח ךרדל האיציל ירשפאה םדקהב םאיבהל
ם ושייל איבהל תנמ לע םיבר םיבאשמ הצקהו ,הקיקחה ךילה ךלהמבר בכי ונישלך רענים טשפמה
 ה.מרורפהל ש יבטימ

, טוליחה תדיחי לש התוליעפ ףקיהב רכינ לודיג םיארמה םינותנה תא םג ןייצל יואר ,הלא דצל
ף ותיש רויפשול ראשית נידמבק וחהת יפכת אכרעמל שת ויביטקהאפות וליעיהת רבגהת ים אקפשמו

 ים.  טשפמהד רשמ תודיחי ןיבה לועהפ

ל ע םלוכ ףגאה ידבוע תאו םישדחה ףגאה ילהנמ תא ,יבקעי ד"וע תא תכרבמ ינא ,וז תונמדזהב
ה חלצה םהל לחאל תשקבמו ,תפלוחה הנשב תילארשיה הלכלכלו רוביצה תורישל םתמורת
 ף.גהאל ש וחתלפ יםחנומהים ברהים רגתהאעם  תודדומתהב

 ה,כרבב
 רומלי פמא

 יםטשפמהד רשמת יל"כנמ
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 לליתהכ פסהרופוטהאבר 
 בייעקעו"ד סיגל  -סת הרשמית הכונו

ת נשל ימשרה סנוכהו יללכה סופורטופאה ףגא תוליעפ םוכיס תא םכינפב גיצהל תדבכתמ ינירה
ת עידיל איבהל הדעונו) ,תפלוחה הנשב ןוגראה תוליעפ תא תיצמתב תמכסמ  וז תרבוח .7010

 תו(.וליעי פמוחתל לשבן וגרהאל שה נפעה תימוי וםיהה יישעה תר אוביהצ

ס ופורטופא םהל הנומש םישנא לע הנגהה םודיקל ונלעפ הל תופולחהו תוסופורטופאה םוחתב
ך שמתמ חכ יופיי תדקפהל תבשחוממ תכרעמ ונמקה ,ראשה ןיב .תוספורטופא תופולח חותיפלו
ק וחל  08  'סמ ןוקיתל םאתהב ךשמתמ חוכ יופיי תכירעל םיכמסומכ ןיד יכרוע תואמ ונרשכהו

  ת. וסופרטוהאפות יטשפמהת ורשכה

ם ויסו ךשמה .מ"עב האושה יפסנ לש םיסכנ תבשהלו רותיאל הרבחה הרגסנ  7010  תנש ףוסב
ם יבוזע םיסכנ רותיאל הדיחיה לופיטל רבעוה םיסכנה תבשהו םישרויה רותיא ךילהתב לופיטה
ת רגסמב .ךכ םשל המקוהש תידועיי הקלחמ תועצמאב השעיו יללכה סופורטופאב םתבשהלו

ס נוכה ידיל הרבחה הריבעה ,יללכה סופורטופאל הרבחה ןיב תמאותמהו תמדקומה תוכרעיהה
י דיל םיסכנה ןמ קלח תרבעהו קוריפל התסינכל תוכרעיה םשל עדימ הנשה ךלהמב ימשרה

 הם. ישרוילים סכנהת בשהך שמהשם לי ללכה סוופרטוהאפ

ף קותל סנכיהל יופצה ,ןועריפ תולדחק וחום שיילת בחרנהת ינוגרהאת וכרעיההת כשמנה לים אמיב
ל צא םידיחי לש ןועריפה תולדח יכילהב לופיטה ךרעמ תא תיתוהמה נשמק וחה. 9010ר במטספב
ת  וכרעיה תרגסמב .ילכלכ םוקישו ןועריפ תולדחי כילהל עה נוממהש, דחהו משבו י, אמשרהס נוכה
ה דובע יקשממ תריליצוק וחהל שים נושים טביהום שיילים נושה דובעי תוומי צשרהס נוכבים לעוו, פז

 י. משרהס נוכהל ומת ולועע פוביצבים חרהאזל על קהלה רטמבים ברים מרוגעם  יםנווקמ

ן פואב לופיטה ינמז רוציק ותילכת רקיעש ריהמ לולסמ תריציל ונלעפ ,השוריה םשר םוחתב
י ווצו השורי יווצל תושקבב לופיטה ינמזב יתועמשמר וקיצלו נבאהוו הצת לבקלד ער תויבי תועמשמ
ה אווצ םויק יווצו השורי יווצל השוריה יניינעל םשרה ךרעמ רבע הלא םימיב ,ןכ ומכ .האווצ םויק
ת עדוהב חרזאל תיטמוטוח אלשנוא הה שוריי ניינעלשם רהי דיל עו הצת מיתחת עבשך כים, ילטיגיד
. םישרויהת ויוכום זשירשם לים יבושחמים קשממת ועבאמצים ספונים ופגלל יבקמבוי נורטקלר אואד
ו נדי לע ןתינה תורישב יתועמשמר ויפשה ווהמן, ווקמן ופבאה ואום צויק/ ה שוריי וובצת ולצפת לוכיה

ת קסועה  -3390  הלשממ תטלחה תא םשיימש ןושארה ףוגה ונה השוריי ניינעלשם רהך כבוח רלאז
 (ec onkAs.(ה לשממי ופג ןיבע דימת רבעהב

י מא 'בגה םיטפשמה דרשמ תיל"כנמו ,דקש תלייא כ"ח ,םיטפשמה תרשל תודוהל תשקבמ ינא
 ת.  טפושה ונתוליעבפו תונושה ונתמוזיבת כשמנהן תכימתל ער, ומלפ

, תואל אללתם דובעת ים אעבצמהן, וגרבאים להנמלוים דבועלה נותני תדותר, קיעהת ניחבבוום יסל
 ו.ום זכיסת רבוחי כרועלן כו ום,יי דמה בר תונדקשבו תוריסמב

 יבקעיל גיס

 תימשרהת סנוכהות יללכהה סופרטוהאפ
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  ס  ופ  ור  ט ופ  א ה   ן ו זח
   י מ שר  ה  ס נ  וכ  ה ו   י ל לכ ה

ש ממל תלוכיה ירסחול יתומים  שיהםמש אבלש

ל ש  תוליעפה ימוחתב תוישיאה םהיתויוכז תא

 דומעל ;ימשרה סנוכהו יללכה סופורטופאה

ט רפה שוכר לע הנגהב טפשמה יתב לש םינמיל

ת יטפשמ תויעוצקמ לע הדפקה ךות ,ויתויוכזו

י תבל יתוכיא תוריש  ןתמו תוליעי ,תילכלכו

 .דחכא יםחלאזר וטמשפה



 – תללי כרהסקי
  ירשמה סנהכו ולליהכ ספוטרופוהא

7 

 יללכס הפורוטפוהא
 ים יקוחהו ישרוילו ו אילעבלב ועזש וכרת בשה –ים בועז יםסכנבל ויפט  

 טלוחמש וכרבל ויפט 

 הנידמהת בוטל תונוביזעבל ויפט 

 ת יטפשמ תורשכ ,השורי יניינעב הלשממל יטפשמה ץעויה גוציי
 תוומ תורההצו

 ןוביזע ילהנמוים סופרטועל אפ חוקיפ 

 רובידי צבוע תונתמבל ויפט 

 ימשרס הנהכו
הכונס הרשמי משמש כזרוע ארוכה של בתי המשפט בהליכי חדלות פירעון 

במטרה להבטיח את התנהלותם ההגונה, היעילה והתקינה של הליכי:

 םידיחיל ש לגרת טישפ 

 תורבחק וריפ 

 בוחי רדסהות ורבחת ראבה 

 השרוי יניינלעם שרה
 הואום צויקי ווה וצשוריי וותן צמ 

 תוואול צשה ריסמוה דקהפה, כירע 

 תודקופמת וואול צשי רצשם ארמל והינ 
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0271נת שגים בולטים לשהי
ת ורשכהם ולעבגיטלית כה דיפהמ -שך כוח מתמפוי שת ייגהגנון ל מנהקמת

 פסותרוטפואהטית ופשהמ
ן יד יכרוע תואמ רישכהו ךשמתמ חוכ יופיי תדקפהל תבשחוממ תכרעמ םיקה יללכה סופורטופאה
ו שוכרב השעיי המ רידגהל חרזאל רשמאפה, ש זדחי טשפמי לכך. שמתמח וכי ויפית כירעלים כמסומכ
ו נוצר תא עיבהל לגוסמ היהי אלש העשב ,ופוגב יאופר לופיטל תויחנה תוברל ,ויניינע ולפוטי דציכו
 ו.נורצת ש אממלוד בכלת נמל עת וזאו מעצבה לת אוטלחה לבקלו

 ךשמה בע"מ והאשוהפי ס נכסי נבתשהור יתואה לרבהחרוק יפכות לרעהי
 ליכלהס פוורטפואהידי -לע האשוהפי ס נכסי נולהני

ה ידיב לבקתה רשא ,םינוש םיגוסמ בר עדימו םיסכנ ויהי ספנל שים סכנהת בשהור ותילאה רבחהי דיב
ה ריבעה יללכה סופורטופאל הרבחה ןיב תמאותמהו תמדקומה תוכרעיההת רגסמבה. תוליעת פונשב
י דילים סכנהן מק לחת רבעהוק ורילפה תסינכלת יבטימת וכרעיהשם לע דימי משרהס נוכהי דילה רבחה

 הם.ישרוילים סכנהת בשהך שמהשם לי ללכה סוופרטוהאפ

 רשידוהרשות רוק פי
ל ש ףטוש לוהינ אוה רודישה תושר קרפמכ ,ימשרהס נוכהל על יטהק וחהשים יכזרמהים דיקתפהד חא
  7010.5.50  םויב .הליחתה םויל דע ירוביצה רודישה תויכשמה תחטבה תאז ללכבו רודישה תושר
ם ירודישה תקספה םעו ילארשיה- ירוביצה רודישה דיגאת ידיל םירודישה ךשמהל תוירחאה הרבעוה

ת א רשפאל הדעונש תמצמוצמ תוליעפ תנוכתמל תושרה הרבע ,קוחהח כמת ושרהי דבועל כי רוטיופ
ך ות ,קוריפה תפוקת לכ ךרואל רודישה דיגאת תוכרעיהל ועייס ותווצו קרפמה .קוריהפך ילהת מלשה
 ן.תינהל ככה ליעיוה קלח" לקמת רבעה"לג ודאלי דכתם לוכיבשל כים שועו יםמוזיהם ש

 שמירהס כונבם מקווניהם ירותשיהבת רחה
ם ימולשתה עוציב .ימשרה סנוכל םימולשת ועצוב םתועצמאבש םולשתה ירבוש ולטוב  7010  תנשב
ת רבעה .ראודה קנבבו יחרזמה קנבב םולשת תועצמאבו טנרטניאה רתא תועצמאב עוציבל רבעוה
 י.משרהס נוכהי דרשמל תייזה פעגהבך רוהצת ר אובילצת כסוחה לים אעבאמצ יםמולשתה

ם ג .סוניכ וצל בייח תשקב לש תנווקמ השגה רשפאמה ימשרה סנוכב שדח ןווקמ תורשה לעוהף סונב
ל ומ תויטמוטוא תוקידבו תובלצה רשפאמו ימשרה סנוכה תוכשלל רוביצה לשה עגהר תיימה ך זילהת
  ים. ספונ יםיתלשממים ופג

 השרושות יבקר להילול ממס
ת ושקב תא ריבעהלה בוחהה מומצה וצשוריי וובצל ויפטל ריהמהל ולסמהל ועלפל חה 7010ת נשמל חה
ם יכוזה וא םישרויה דחא ןהבש השורי תושקב קר .הלשממל יטפשמה ץעויה חוכ- אב תניחבל השוריה
ו רבעוי ,דחוימ ירוביצ סרטניא םייקש וא רדענ וא ןיטק ,סופורטופא ול הנומש םדא אוה האווצב
ת ורבעומ השוריה תושקב לש קהבומה בורה ,הז ןפואב .הלשממל יטשפמהץ עויהח וכ-באת וסחייתהל
ר צקתה הלא םירקמב וצ תקפנהל ןמזה ךשמש ךכ ,ודי- לע וצן תמשם לה שוריהשם רל ויפטלן ירשימב
 .תיתועמשמ



   י מ ש רה   ס נ  ו כה   ל  ול  כמ

 פעילות הכונס הרשמי
 במחוזות

 תרציאה החידהי םגידיא תלקתחמ
  לגר שיטותפ רותחקיל



 תווזחמבי מס הרשת הכונוליפע
 אבומ
, םידיחי לש לגר תוטישפ םיללוכה ,ןועריפ תולדח יכילהב לופיטה לע דקפומה םרוגה אוה ימשרהס נוכה
 ים. שונ ירדסהות ורבחת ראבהת, ורבחל ש קוריי פכילה

ם ימייקתמה ,םידיחי לש לגר תטישפו תורבח םוקישו קוריפ יכילהב עיפוהלים נמוזמו יגינצוי משרהס נוכה
 ט.שפמהת יבלת שגומהה לים אכילהבה שקבל כלד א צוהו ים,יוזחמהט שפמה יתבב

 ן.ועריהפת ולדחי כילהב ונומשד יקתפי לעבל ע חקמפף י אמשרהס נוכה

ר שא ,ימשרהס נוכלת שגומה שקבהט, שפמהת יבלק וריהפך ילהלו ל אגרהת טישלפה שקבהת שגהלדם וק
ת והז לעו לגרה תטישפ ךילהב בייחה לע תשויש ישדוחהום לשתהה בוגל עץ ילמהלוה שקבלב יגהלש רדנ
 ך.ילהה לוהינלה נומיש דיקתפהל עב

 2710 תנבש מיהרש סכונה תלועיפ םכוסי
ת וזוחמב ימשרה סנוכה תוליעפ ףקיהב תובחרתההו היילעה תמגמ הכשמנ  7010  הדובעה תנשך להמב
 ן.להלג יוצשי כפ ים,נושה

 לגת רטופשי
 10 םישרת סנוכי  צותן מחרלא פעילים קיםי תלש יתנתש ב רהשוואה

 10תרשים  ותזחו מפי-ל ע,סנוכי  צוהם בתןניש חרלא פעילים קיםית

 סה"כ
 התיקים הפעילים
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 13תרשים  0217-0217 ניםש בשוהוגש סנוכי לצו ותשבק

 14תרשים   ותזחו מפי-ל ע,0217 נתש בשוהוגש סנוכי לצו ותשבק

- כ לש היילעב רבודמ .סוניכ וצל תושקב  030,00  ימשרה סנוכה תוזוחמ ללכב ושגוה  7010  תנש ךלהמב
 ת.ושקב 77,090ו שגוהה כלהמב, 6010ת נשת מועל סוניכו לצת ושקבהר ספמב 210

 ונתניש סנוכי ווי צפרס מלש יתנתש-ב רהשוואה

י תב ידי לע  ונתינ  2117  תנש ךלהמב

י ווצ  114941  תוזוחמה ללכב טפשמה

 732- כ לש היילע ןייצמה ןותנ 9סוניכ

 . 1117ת נשת מועל

ך שמנ לודיגב רבודמ תיתנש- בר הייארב

ה יילע אטבמה 9סוניכה יווצ רפסמב

ש ולש לש ןמז קרפב   21%  לש רועישב

 (.2117  תנשב סוניכ יווצ  377931 ) םינש

 15תרשים 

00 



 16תרשים  השהבק ש מגיווגסי פיל 0217 נתש בנויתנש סנוכיה ווי צ ותתפלגה

 על פי בקשת עזבון על פי בקשת נושה 

עפ"י בקשת חייב )הן בקשת 
החייב עצמו, והן באמצעות 
ד  ר ש טי במ שפ ע המ ו הסי

 המשפטים( 

 יפל םישונ רדסהל תושקב  332  ימשרה סנוכה תוזוחמ ללכב ושגוה  2017  תנש ךלהמב
:קמןלדכ ,וקחל א01 ףסעי

 17תרשים 

00 



 

 טטרנעות האינאמצמי בהרשס לכונחוב  תעותבית גשה
ל כ ,תנווקמה השגהה תרגסמבן. ווקמן ופבאב וחת ועיבתת שגהלת כרעמה כנחנ 0010ר במטספש דוחב
ל עיימ תורישה .ימשרה סנוכה לש טנרטניאה רתאב בוח תעיבת שיגהל םילוכי וחוכ אב וא השונ

ן תינה תורישב שממ לש הכפהמ הווהמו םישונה רובע בוחה תעיבת לש השגהה ךילה תא תיתועמשמ
  ים. דיקתפהי לעבת דובעבו הום זחתבי משרה סנוכהת דובעבר, ובילצ

ת ובוח תבצמ לש תינכדע בצמ תנומתר יהמן מק זרך פותבט שפמהת יבי נבפג יהצלר שמאפף ך אילהה
  ב. ייחה

ת ועיבת ללכמ  972- כו ,ןווקמ ןפואב בוח תועיבת תשגהב שומישה בחרוה  7010  הדובעהת נשך להמב
 ב(.וחת ועיבת 78,5770 -כ )ןווקמן ופבאו שגוה בוחה

 0217 נתש ב,ךהלי סוג פי-ל עשוהוגש חובה ותתביע פרסמ

 18תרשים 

 19תרשים  ותזחומ פיל ,0217 נתש בשוהוגש חובה ותתביע פרסמ

 (972) 077,587(  |  מקוון 32) 6,170סה"כ:  ידני 

-ו   6010  תנשב בוח תועיבת  156,740 ת מועל) 95,6380ל עד מע 7010ת נשבו שגוהשב וחהת ועיבתר ספמ
, ןווקמ ןפואב בוח תועיבת  785,770  ,ל"נה בוחה תועיבת ךס ךותמ .(5010  תנשב בוח תועיבת  900,600
 942  לע דמע תונווקמה בוחה תועיבת רועיש  6010  תנשב) .ושגוהש בוחה תועיבת ךסמ  972-כת ווהמה
 שו(.גוהש בוחהת ועיבת ךסמ
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 לגת רטליכי פשים בהטיימשפדיונים ת בעוהופ
 2710ת טר בשנפר צווי הפסמו

  חוזות מפיל ,0710 נתשב רפטה  צווירפס ומלגר שיטתפ כיליהב םפטייש מםניבדיו פעותהו

מספר צווי הפטר  100תרשים  הופעות בהליכי פשיטת רגל  101תרשים  

ס נוכה יטילקרפ ועיפוה  7010  תנש ךלהמבלחייבים  דיונים בבקשות לצווי הפטר 100תרשים  
ם ינויד  083,30- ב םינושה תוזוחמב ימשרה
י בחרב טפשמה יתבב לגרה תטישום פחתב

ם ינויד  965,00- ב העפוהל האוושהבץ, רהא
ל ש היילעב רבודמ .6010  תנש ךלהמב

ה נשל האוושהב תועפוהה רפסמב  25.3
  ת. מדוקה

, לגרה תטישפ םוחתב םינוידה ללכ ךותמ
ת ושקבבים נויד 86,74ו מייקתה 7010ת נשב
 896,5- ל האוושהב) םיבייחל רטפה יווצל
ת נשב םינויד  930,5- לו  6010  תנשב םינויד
5010.) 
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 103תרשים  ותזוח מפי-ל ע,0217 נתש בנויתנש פטרה ווי צפרסמ

2017-2017  םינשב ונתינש רטפה ווי צפרסמ

י משרה סנוכה תוזוחמ ללכבו נתינ 2517ת נשך להמב

ר טפה יווצ  2,126- ל האוושהב 2רטפה יווצ  17622

ו נתינש רטפה יווצ  4,123  - לו  6517  תנשב ונתינש

 . 1517ת נשב

ר טפהה יווצ רפסמב  115- כ לש היילע הווהמה ן זותנ

553תרשים  .6517ת נשת מועל

  2710 תל בשנגת רטליכי פשים בהטיליקת פרגובות
 105תרשים  תזוחו מפי ל ע,0217 נתש בלרג יטתשפ כיהלי ברקליטיםפ ותגובת
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 לגת רטקי פשייתל ל שטוגירה וביס
 ותזחו מפי-לע ,0217 נתש ברוסגנש לרג ותשיטפ קיי תפרס מ

 106תרשים 

 352- כ לש היילעב רבודמ .לגר תטישי פקית 63,69י משרהס נוכהת ווזחמל לכבו רגסנ 7010ת נשך להמב
 גל.רת וטישי פקית 50,07ו רגסנה ב, 6010ת נשת מועלו רגסנשל גרת טיש פיקיתר ספמב

 107תרשים  ותזחו מפי-לע ,2017 נתש ב שבוטלולרג יטתשפ כיהלי פרסמ

 342-כל שה יילעבר בודמגל. רת טישי פקית 73,65י משרהס נוכהת ווזחמל לכבו לטוב 7010ת נשך להמב
  גל.רת טישי פקית 50,04ו לטובה ב, 6010ת נשת מועלו לטובשל גרהת טישי פקיתר ספמב
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 כיםליפאת הקברות והחק פירו

 108תרשים   0710 נתשב חופתנש רוקפי שותבק

 351מספר תיקים בבקשות לפי סעיף 

י פ- לע תושקב ללוכ אל) קוריפ תושקב  409  ימשרה סנוכהת ווזחמל לכבו חתנפוו שגוה 7010ת נשך להמב
ת נשב קוריפ תושקב  887- ל האוושהב תאזו ,(םירדסהו םיכילה תאפקה ןיינעב תורבחה קוחל  351  ףיעס
 .6010ת נשת מועלק וריהפת ושקבר ספמב 32-כל שה יילעבר בודמ. 6010

ת ורבחה קוחל  351  ףיעסי לפת ושקבל שים קית 39י משרהס נוכהת ווזחמל לכבו חתנפ 7010ת נשך להמב
 .6010 תנשבים קית 48-ל הואושהב תוזארים(, דסהוים כילה תוקפאה)

 2710ת ק בשנצווי פירו
 109תרשים  ותזחו מפי-ל ע,0217-0317 ניםש בנויתנש וקירפ וויצ

ת נשבו נתינשק וריי פווצ 610-לה ואושהבק, וריי פווצ 617י משרהס נוכבים נושהת ווזחמבו נתינ 7010ת נשב
  ת. מדוקה הנשהת מועלו נתינשק וריהפי וור צספמב 02-כל שה יילעבר בודמ. 6010
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 ליםעיק פקי פירוית
   ת ו רב  ח  ק  ו ר יפ   ם  ו ח תב   ם  יל  יע פ  ה  ם  יק  י ת ה  ל ש    ת י תנ ש   ב  ר   הא  ו וש ה

ס נוכה תוזוחמל לכבים ליעהפק וריהפי קיתר ספמ

, םיקית  17,78ל עד מע 7.00.003ום ילן וכני משרה

ת נש ףוסב םיליעפ קוריפ יקית 07,38-לה ואושהב
ת נש ףוסב םיליעפ קוריפ יקית  068,7  - לו  6010

ם יקיתה רפסמב  82  - כ לשה יילעבר בודמ. 5010

 . 6010ת נשת מועלים ליעהפ

 101תרשים 

 100 םישרת ן קמלכדא מי, הישס הרנהכוזות  מחופיל ע, 20.07.02ם ליונכון ם ליעיפק הופירקי הית תקלוח

ת חברוק ליכי פירום בהטיליקפרת גובותטיים ומשפדיונים ת בעוהופ
  2710ת בשנ

 100תרשים 
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ט פשמה יתבב תורבחה קוריפ םוחתב םינויד  816,0- ב ימשרה סנוכה יטילקרפ ועיפוה  7010  תנש ךלהמב
 . 6010ת נשך להמבים נויד 10,60-ל הואושהבץ, רהא יבחרב

ת אז ,םינוש תורבח קוריפ יכילהב תובוגת  690,3  ימשרה סנוכה יטילקרפ ידי- לע ונתינ  7010  תנשך להמב
ה נשה תמועל תובוגתה רפסמב  25.0  - כ לש היילעב רבודמה .6010  תנשב תובוגת  800,3  - ל האוושהב
  ת. מדוקה

 ת חברוק קי פירויתל ל שטוגירה וביס

  ותזחו מפי-ל ע,0217 נתש ב ובוטלורוסגנש ותברח וקירפ קיית

 103תרשים 

ו נתינ םהבש םיקיתב תורבח קוריפ יקית 400י משרהס נוכהת ווזחמל לכבו לטובוו רגסנ 7010ת נשך להמב
 ק.וריי פווצ



 ים די תאגתלקחמ
 אבומ
ע ייסמו ץעיימ ,החנמ ,לפטמ  –  יעוצקמהרם וגהת ווהלה רטמבה דסונף גהאת להנהבשים דיגתאהת קלחמ
ם יבכרומהו םילודגה םייקסעה ןועריפה תולדח יקיתב םילועה ,םייטפשמו םיילכלכ ,םייסנניפ םיאשונב  -

 י. משרהס נוכהל ויפטב יםיוהמצ

ן כו ,הלופיטבש םיקיתב תיטפשמה הנומתה לש הקמעהבו תילכלכה הנומתהת מלשהבת קסועה קלחמה
ת ברועמ םידיגאת תקלחמ ,הדיקפת תרגסמב .ימשרה סנוכב םינושה תוזוחמהי טילקרלפי עוקצמע ויסב
ל כב ןכו ,ואל םא ןיבו םיכילה תאפקה ללוכ אוה םא ןיב ,תורבחה קוחל  351  ףיעס יפל ךילהבה שקבל כב
ת לפטמ הקלחמה ,ךכ ךותב .בוח תורגיא תרבחל וא תירוביצ הרבחל סחייתמה ,סוניכו ק אוריל פשך ילה
ס נוכב תוזוחמה יטילקרפל יטפשמו יאנובשח ,ילכלכ ,יעוצקמ יוויל הקינעמו םיבכרומהוים לודגהים קיתב
 פולם. יטבשים רחים אכילהבו יםקיתבת וררועתמה תויגוסהי בגלי משרה

, בוח ירדסה תרגסמב החמומ יונימ ןניינע רשאו טפשמה תיבל ושגוהש תושקבבת קסועה קלחמהן, כו מכ
 . 0010 רבמטספש דוחבת ורבחהק וחל 08 ןוקיתל ש ףקותל ותסינכ תובקעב

ת וח"וד חותינב תוזוחמה יטילקרפל ףטוש ןפואב םיעייסמ הקלחמב םיילכלכה םימרוגה ,רומאל רבעמ
 ר. ומכאים כילהב יםלהנתמהים קיתת רגסמבש גומהר, חי אלכלכע דימל כ חותינבן כוים יספכ

, תורבחה קוחל  313  ףיעסי לפד נדיווידת קולחר ושילאת ושקבבים לטפמף ה אקלחמבים ילכלכהים מרוגה
ת א תומייקמ ןניאש דנדיוויד תקולחל תושקבב רבודמ .דחאכ תויטרפו תוירוביצ תורבח ידי-לעת ושגומה
 ח.וורה ןחבמ

, רוטלוגר לש תוברועמ תמגוד ,ילכלכ טביהמ רתוי םהב םייקש םייקסע םיקיתב םג תברועמ הקלחמה
  ים. ירובים ציטביהי לעב יםלוקישב "ויכו הביבסה תנגהים, דבועי לוקיש

 ת ידיגתאן וערית פולדח יקית 41-בי משרהס נוכבים דיגתאת קלחמה ליפט 7010ת נש ךלהמב

  ת. ווזחמהי טילקרד פלצ ת,ידיגתאן וערית פולדחי קית 00ל שלם והינל התפוש התייהו

ן חבמ תא תמייקמה נישאה קולחלת ושקבי קית 31-בים דיגתאהת קלחמה ליפט 7010ת נשך להמבף, סונב
ה שיכר וא םינמוזמ תקולח היה םיקית  09  לש םניינע :םכותמ .תורבחה קוחל  313  ףיעסל םאתהב חוורה

  ן. וה תתחהפו  אןיעבד נדיבידת קולחלר ושי אשקבתה יםקית 00-ו ת,וינמל שת ימעצ

 .ב"הרא רלוד ןוילימ  703  - כ ןכו ח"ש דראילימ  6.0  -כ  -  ושקבתנש תוקולחה ללכ לש יפסכה ףקיהה ךס

ד עומה תכראה) "םיכזמ" םירדסה יקית  6  ;תודגאתה ריכזת לוטיב םניינעש םיקית  4- ב הלפט הקלחמ
י פל םירוטקרידו הרשמ יאשונ בויחל תושקב  08  - ו ;(שומימה ריחמבי ונישו /אוה יי אופצבתכל ששם ומימל
 ת. ורבחהת דוקלפ 374 -ו 373ים יפעס
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 לרגת ויטת פשוירת לחקיהארצה דיחיה
 אבומ
ה פיקמ הריקח עצבל ,1890- ם"שת ,(שדח חסונ) לגרה תטישפ תדוקפ יפ- לע ,ךמסוה ימשרה סנוכה
ך כ ךרוצלו ,ויסכנו ויתובוח ,ויתואצוה ,ויתוסנכה רבדב הז ללכבו ,סוניכ וצ ודגנ ןתינש בייח לש ויניינעב
ע דימה יכ ,חינהל ריבס דוסי שיש םדא לכמ בייחה לש ויניינעלים עגונהך מסמו ע אדימל כש ורדלך מסוה
  ו. תעידיבו ו אתושרב יםיו מצךמסמהו א

- לת ,םילשוריב) ימשרה סנוכה לש םינושה תוזוחמב םייעוצקמ םירקוח ידי- לע תושענ הריקחה תולועפ
 י.משרה סנוכה תלהנהבי רצה אנוממל ש הנווכהבול והינבע(, בשר באו היפח ב,יבא

 7010בודה העת נשבת היחידה לועיפני נתו

ם הבו לטובה ריקחהמה תוצאכשים קית
 טלם.בלץ למוה וים, אכילהה

ם הו םהב הריקחה המייתסהש םיקית
ת טיקנ לע הטלחהל םיניתממ

 ים.עאמצ

 דגנכום שיי אבתכהם בו שגוהשים קית
 .לגרהט שופ

ר ואל םירדסה םהב ולטובש םיקית
 ב.ייחה תוגהנתהת יפשח

ה ריקחהמ האצותכ ומייתסה םיקית
 ים.שונהעם  יםביטימהים רדסהב

. היולג הריקח יבלשב םיאצמנ םיקית
י בלשב םיאצמנ םיקיתהמ  03  ,ןכ ומכ
  ה. יומס הריקח

 ןיידע יםיו מציםקית
 ה.ריקחהת ישראב
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 יללהכ ספוטרופו האלמכלו

 ראיתול החידהי
  םבתשהל וםביעזו םסיכנ

 תחידי
 לוטחיה

 לקתחמ
 הנ המדיבתלטו נותבועיז

 לע חפיקוה ךרעמ
 בוןעיז ליהנ ומםסיפורוטפא

 תלועיפ
 חוזותבמ לילכה ספוורטפואה



  תםבהשלוים בוים עזסור נכתילאה דיחיה
 אבומ
ס ופורטופאה קוח יפ- לע םיבוזע םיסכנב לופיט לע תדקפומ םתבשהלו םיבוזע םיסכנ רותיאל הדיחיה
 .8790-ח"לשתהי, ללכה

ר תיה ןיב ,יחכונה המשל ("שוכר לוהינלו יוליגל תיצראה הדיחיה" רבעשל) הדיחיה םשה נוש 5010ת נשב
ר ותיאב ,םיבוזעה םיסכנה רותיאב קוחה יפל יללכה סופורטופאה לש ודועייו ודיקפת רקיע תשגדה םשל
 ו. ילעבלש וכרה תבשהבוהם ב תויוכהזי לעב

ם ניא וילעבש וא ,ולהנל וא םילעב גהנמ וב גוהנל לגוסמו יאשרש ימ אצמנ אלש סכנכ רדגומ" בועזס כנ"
 ים.עודי

ם ימרוגמו םינוש תודסוממו תויושרמ םיחוויד םילבקתמ ךכ םשלו ,םיבוזע םיסכנ רתלאה דיחיהי דיקתפמ
ם ייטרפה םהילעב תבוטל תונמאנב םלהנל ,קוחב הל ונקוהשת ויוכמסלתאם הבת, וריקחת וכרענוים יטרפ
  ה. נידמהן יינקלרם יבעהלו הם, אלים כאהזי דילרם רחשלו

 ן.ילטלטימוים ספכ ן,יעקרקמי סכנ הםבים, נוש יםגוסמים סכנ תלהנמ הדיחיה

, רוביצ ידבוע ולביקשת ונתמת לבקל עת דקופמה דיחיהים, בועזים סכנל והינל שי כזרמהד יקתפהל עף סונ
 ק.וחהי לפ ונקתוהש תונקתלתאם הבן תקולחל עון מושירל ע, 9790-"םשת ת(,ונתמ )רוביהצת וריש קוחי לפ

ת בותכב) ולש טנרטניאה רתאבו וידרשמב ,עבק ךרד םסרפמ יללכה סופורטופאה
il.gov.eictus.jac.apwww )י די- לע להונמ םשוכרשים בועזהים סכנהי לעבת ומשל שר וביהצן ויעלה מישר

 י. ללכה סוופרטוהאפ

 תיולי זכובעום ביעזום כסינר לאיתומחלקה ה
ת ולועפ עוציבבו םיבוזע םיסכנל דשח לע םיחוויד תלבקב תקסוע ("יוליגת קלחמ"ר: בעשל )הקלחמה

ט פשמה תיבל יללכה סופורטופאה הנופ ,ורתוא אל ולאש הרקמב .ל"וחבו ץראב שוכרה ילעבר ותילא
 7  ףיעסל םאתהב ,וצ אלל ולהנמ אוה ךומנ ויוושש סכנ לש הרקמבו ,שוכרה לוהינל וצ ןתמל השקבב
  ק. וחל

א לש תונודקיפ) "םימודר"ת ונובשחי בגלי ללכהס וופרטוה לאפנשלת חח אווידת בוחבים ביוחמים קנבה
י כ ררבתמש הדימבו ,םיקדבנ םינותנה .(םינש  01  לע הלועה הפוקת ךשמבת וליעל פכהם בה עבצתה
 הול.ינת טלחהו  אובלת צקר חלאי ללכהס וופרטום לאפירבעומים ספכהב, ועז סכנבר בודמ

ת ולועפ עוציבבו (םיקנבו סמה תויושרן וגכ )יםכזורמת ודסומי חווידת לבקבל ויפטבת דקמתמה קלחמה
 ו. ילעבוב ועזש וכרר ותילא תומויז

ת לפטמה ,תויוכז ילעבו םיבוזע םיסכנ רותיאל הקלחמ תלעופ יללכה סופורטופאה תוזוחמב ,ףסונב
  וז. חמהת וכמס וםחתבצא מנשב ועזס כנל שו מויקלד שחל ער וביהצמ תוינטר פתוינבפ
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 ם כסינ להוני
י דבוע ידי- לע תוחקופמה ,תוינוציח לוהינ תורבח תולהנמ (קסע- יתבו תוריד )יםנובמהן "לדנהי סכנת א
ל והינבש םיפסכה .הדיחיה לש םיחקפמ ידי- לע ןירשימב םילהונמ םישרגמהו ,יללכה סופורטופאה
 י. ללכה סוופרטובאפת ועקשהה תדיחיי די-לעים עקשומ הדיחיה

 שרכול ההונים יוס
 :יםירקיעים בה מצשולשבש וכרהל והינ תים איסמי ללכהס וופרטוהאפ

 םאיכלז סכנה בתשה .א

ל ש םייקוחה םילעבה ותויהב תכמותה ,הקצומ תיתייאר תיתשת חינהל שוכרהת בשהת ש אקבמהל ע
 ים. יקוחהים לעבהל שש רויכ ותוכאת זגם אח יכוהלו ילעה, שורימת עבונת וכהזש. אם וכרה

 הנ המדינייןלק םסיכנ רתבעה .ב

ר בעומ ,שוכרה ילעב רותיאל תופסונ תומוזי תלועפ עוציב רחאלו קוחב העבקנש לוהינ תפוקתום תב
 נים(. ש 05 תוחלפ -ו להונש ןיעקרקמ יסכנבות, וחלפים נש 05 -ים ספכ לוהינב )הנידמהן יינקלש וכרה

ל ש טנרטניאה רתאבו תונותיעב םוסרפ תוברלש, וכרבת ויוכהזי לעבר ותילאל עוי פללכהס וופרטוהאפ
ם יאצמנהו עייסמ עדימ ילעב םהש ,רותיאב עייסל םייושעש םיופגלוים שנלאת וינים, פטשפמהד רשמ

, ולא ויתולועפ לע טפשמה תיבלן ובשחון ידי ללכהס וופרטוהאפש יגמו דיקתפום יסב'. דכול "וחבוץ רבא
ו א ,תוירחאמ יללכה סופורטופאה רורחשוה נידמהן יינקלס כנהת רבעהל עת ורוהלי שארט שפמהת יבו

 .יללכה סוופרטוהאפי די-לע תוספונת ולוע פתטיקנר בדבת וברלת, רחה אראוהל כת ורוהל

ו א סכנה תא הרחזבל בקלים כאהם זה, נידמהן יינקלו תרבעהר חלאים רתומאש וכרבת ויוכהזי לעבאם 
 .קוחל( ד) 05ף יעס תוראוהלתאם הב ן,מת זלבגהלא לת וזא ו,יוושת א

, 1790- ל"שת ,[שדח חסונ] להנימו טפשמ ירדסק וחל 5ף יעסח וכמים להונמהים, לשוריח רמזבים סכנ
י די- לע םלוהינ ךשמהל הקדצה ןיאש טפשמה תיב ענכוש םא הנידמה ןיינקל הרבעהל םינתינ

 .יללכה סוופרטוהאפ

  "מעב "האשוה פיסנ לש םסיכנ בתשהל וראיתול הרבח"ל סכנ רתבעה .ג

 ה. רבחלה ואשי ספנל שים סכנו רבעוה( 7010 תנשב )הרבחהת וליעום פיסלד ע

ק רפמל םישרוי םהל אצמנלא ר שים אסכנו רבעוי( 0100-8010 )קוחבה עובקהים יניבהת ופקתך להמב
ה נידמה רצואל הרומתה יפסכ תרתי תא ריבעיו ולא םיסכנ שממי קרפמה .(ימשרה סנוכה) הרבחה
 ה.ואשהי ספנת חנצהשם לי תרבחן ויוושלד רשמלו רבעויו לים  אספכמוז חא 42 ת.והוצא יוכינב
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 יםבוים עזסור נכתילאה דיחיהת וליום פעיכס
  0701ת בשנ תםבהשלו

י קית 70,010הם בים, ליעש פוכרל והיני קית 69,740י ללכהס וופרטוהאפל והינבש י 701.00.003ום ילן וכנ
ש וכר לוהינ יקית  776,40- ל האוושהב תוזאק(, סע-יתבות וריד 803ים ללוכהן, "לדני קית 96,54-וים ספכ
ת נש ףוסב (קסע- יתבו תוריד  850  םיללוכה ,ן"לדנ יקית  006,4- ו םיפסכ יקית  661,10  םכותמ)ים ליעפ
6010. 

ה אוושהב ,ח"ש דראילימ  658.0- כ לע דמוע יללכה סופורטופאה ידי- לע םילהונמה םיפסכה ףקיה
 . 6010ת נשבח "שד ריאלימ 90.80-כל ש ףקיהבים ספכל

ח וכמ םילהונמה םישרגמ ןכו ,םישרגמ  349,0- ו קסע- יתבו תוריד  803  םיללוכ םילהונמה ן"לדנה יקית
 .1790-ל"שתש[, דח חסונ ]להנימוט שפמי רדס קוחל 5ף יעס

ה אוושהב ,ח"ש ןוילימ  80.00- כב תורידה יסכנ ןיגב הריד רכשמ םילובקתה ומכתסה  7010  תנשב
 . 6010ת נשבח "שן וילימ 6.300-כל ש ךסב יםלובקתל

 104תרשים   (ח"ש ניליומיב) הר דירכש מסותנכה – םניבו מםסיכנ ליבותק

ה אוושהב וחוקיפבו יללכה סופורטוהאפל והינבשים סכנן יגבה רידר כשמת וסנכהב 42ל שה יילעבר בודמ
  ת. מדוקה נשל

ר בודמ  6010  תנשב ן"לדנ יסכנב תואקסע  03- ל האוושהב ן"לדנ יסכנב תואקסע  05  ועצוב  7010ת נשב
 .6010ת נשל הואושהבן "לדני סכנבו עבוצשר כמהת וקאסער ספמב 902-כל שה ילעב

ש ומימ ,ןיעקרקמב ףתושל םיסכנ לש הריכמ וא השיכר וללכ  7010  תנשבו שענשן "לדנבר כמהת וקאסע
 עוד. ו ןוביזע להנמו ים אסכנס נוכי די-על

 ת יולי זכובעום ביעזום כסינר איתו
ר בדב חוויד לבקתה םהיבגלים סכנל שים שרויה/יםלעבהת יברמת ר אתלאה דיחיהה חילהצ 2015ת נשב
 2015  תנשב החילצה הדיחיה 2לוהינהו בלת צקלל ועלפש רדנלא ך כת ובקעבוב ועזס כנל שו מויקלד שח

ל ע ועדילא שח "שן וילימ 21 -כל שך סבך סבים ספכון יעקרקמי סכנ 505ל שים שרויה/ יםלעבהת ר אתלא
ך רוצן ישאה קידבהר חלאצא מנ 2015ת נשבה דיחיהי דיל  עו רגסנשים קיתהמ 494 -בש2 וכרבהם יתויוכז
  הול2 ינת טלחה/ ובלת צקלל ועלפום קמש יי כ נמצא יםקיתהמ 14 -בק רו לוהינו  צתלבקב
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י וליג יקית  782- ל האוושהב )יוליגי קית 266תם בשהלוים בועזים סכנר ותילאה דיחיבו חתנפ 2016ת נשב
 ו.חתנפש יוליגהי קיתר ספמב 26-כל שת יתנשה ילעבר בודמ(. 2016ת נשב וחתנפש

ת נשל הואושהבש, וכרי וליגי קית 567תם בשהלוים בועזים סכנר ותילאה דיחיבו רגסנ 2016ת נשך להמב
 ו. רגסנשי וליגה יקיתר ספמב 76 -כל שת יתנשה דיריבר בודמים. קית 521ו רגסנה בש, 2016

ת טיקנב ךרוצ היה (ורגסנש םיקיתהמ  26 ) םיקית  62- ב קר ,2016  תנשב ורגסנש םיקית  567  ךותמ
א צמנש וא הרואכל םהישרוי וא תויוכזה ילעב ורתוא םיקיתה רתיב .לוהינ תטלחה וא וצ ןתמל םיכילה
 26- כ) םיקית  60- ב ,ורגסנש םיקית  125  ךותמ הבש ,2016  תנשל האוושהב תאז ,בוזע וניא סכנהש
  הול. ינ תטלחהו ו אתן צמלים כילה תטיקנבך רוה ציה( ורגסנש יםקיתהמ

 105תרשים 

 נפתחו

 נסגרו

 נפתחו

 נסגרו

 7010ת נשבת וזוחמבם ביעזום כסינר ת איתולועיפל ם ענינתו
 .יוליגי קית 300ו רגסנו יוליגי קית 433ת ווזחמבו חתנפ 7010ת נשב

 106תרשים 
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 שרכות בשה
ת אזו ,שוכר תבשהל תוינושאר תוינפ  460  םתבשהלו םיבועזים סכנר ותילאה דיחילו שגוה 7010ת נשב
 . 6010ת נשבו שגוהשת וינפ 514-ל הואושהב

ם ימי  01.50  תמועל ,עצוממב םימי  01.30  לע דמעו  230- כב דרי  7010  תנשב היינפב לופיטה ךשמ
 . 6010 תנשבע מוצמב

 107תרשים 

ו שגוהש הבשה תושקב  510- ל האוושהב תאזו ,קוחל םאתהב הבשה תושקב  046  ושגוה  7010  תנשב
 . 6010ת נשב

ת ושקב 080-ב( "יםרורחשת דעו"ר: בעשל )יללכהס וופרטובאפת ויוכת זקידבלה דעווהה נד 7010ת נשב
ה בש ,6010  תנשל האוושהב תאזו ,שוכרל םיאכזכ םישקבמה ורכוה תושקבהמ  207-בן כותמה, בשה
 ש. וכרלים כאכז יםשקבמהו רכוה תושקבהמ 692-בן כותמת, ושקב 770-ב הדעוהה נד

 הנמדין היינם לקביעזום סיכנת רבהעלם ור זכאילאיתומחלקה ה
ת נשל האוושהב ,ןודקיפ תרתימ יוכינ לש ךרדב ח"ש ןוילימ  0.10-כה נידמהן יינקלו רבעוה 7010ת נשב
ק וחל ןוקיתה לש ףקותל ותסינכ זאמ) ח"ש ןוילימ  8.60  הנידמה ןיינקל ורבעוה הכלהמבש ,6010

ח "ש ןוילימ 000-כה נידמלי ללכהס וופרטוהאפי די-לעו רבעוה 0115ת נשבה ן זיינעלי ללכהס וופרטוהאפ
  ון(. דקיהפת רתימי וכינל שך רדבח "שן וילימ 485.ד ועו

 .6010ת נשבגם  הרבעוהה ה זתומכ ה,נידמה ןיינקלן יעקרקמי סכנ 9ו רבעוה 7010ת נשב

א ל םהב םיקית  49  - ב הנידמה ןיינקל םיפסכ תרבעהל תושקב טפשמה יתב ורשיא 7010ת נשך להמב
  ה. נידמה ןיינקלים ספכהת ר איבעהלש יי כצא מנו תויוכי זלעבו רתוא

ן יינקל םיסכנהת ר איבעהלש יי כצא מנות ויוכהזי לעבו רתולא אן יעקרקמי קית 45 -ב 7010ת נשך להמב
י תבל ושגוי תושקבהים קית 37 -בוה נידמלים סכנהת רבעהת ט אשפמהי תבו רשיים אקית 8 -בה. נידמה
ר בדב  8010  ינוי שדוחב הרשואש העשה תארוה ףקות תכראהל םאתהב םיבורקה םישדוחב טפשמה
 ה.נידמה ןיינקלים סכנת רבעה

ם ישרויה וא תויוכזה ילעבמ  542- כ הקלחמה תוליעפב ורתוים, אספכי קיתבי חכונהט קיורהפת ליחתמ
 ה. רוכאל

ם ישרויהו ת אויוכהזי לעבמ 752-כה קלחמהת וליעבפו רתון, איעקרקמי קיתבט קיורהפת ליחתמן, כו מכ
 ה.רוכאל

 ר בוציבדי עולת נותמבל פוטי
 ים.שדחים טירפ 584ו משרנוו טלקנ 7010ת נשב

 ואהשי הפסנל שם כסינת טליק
ר ותיאל הרבחה תריגס רחאל האושה יפסנ לש םיסכנ תטילקל תוכרעה העצוב  7010  תנש ךלהמב
ה בשה) האושה יפסנ לשים סכנק וחת וראוהלתאם הבק(, וריבפ )מ"עבה ואשהי ספנל שים סכנת בשהלו

ת נשבק וחהת וראוהלתאם הבת וליעהפת ליחת. 0116-ו"סשתה(, חנצהוע ויסת ורטמלה שדקהוים שרויל
8010. 
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  וטליחהת דיח
 אבומ

  ל היחידהשת יורחתחומי אלות ועיפ
 ט ביהב ילילפה ךילהבש וכרהט וליחי כילהתת כז ארמול הנמה, וולמהי, דועייף וגכת לעוט פוליחהת דיחי

ם יאשונב הפיכאה תויושרל ץעיימו החנמ ,יעוצקמ םרוג הווהמ הדיחיהי. תכרעמהוי טשפמהי, עוקצמה
ה דיחיה ,ןכ ומכ .טוליחל דעוימה שוכר לוהינו הסיפת יכילהב םיכורכה םייסנניפו םיילכלכ ,םייטפשמ
ל ולכמ ןיב םירורב הדובע יכילהתו םילהנ תיינבה ,שוכרב לופיטל הדיחא תוינידמ שוביג לע תיארחא
 הם.יניבום יאתלת גואדך, כל לכבו הדיחיה ןיבלה יפכהאי מרוג

 ל והינ ינונגנמו תויתשת םיקהל ,ילוהינ ןורתפ אצמי סופתה שוכרה ןווגמל יכ חיטבהלת יראחה אדיחיה
ת וינידמה ,ןידה יפ- לע להונמ תינמז ספתנה שוכרהש חיטבהל ,ילילפה ךילההי בלשל כך רולאש וכרל
ת ויוכמס חוכמ טוליחה יכילהתב קלח יםלטונהים מרוגהן יבום יאתלג ודאלוה נידמהת וטילקרת פויחנהו
 ים.נוש יםנידו

 ם יפסכה תדקפה לעו ילילפה ךילהה יבלש לכב טלוחמה שוכרה שומימ לע םג תיארחא הדיחיה
ק וחב תועובקה תונרקה תורטמל םאתהב םתקולחו םלוהינ ,טוליחה תונרקב ותרומתב ולבקתהש

 ט.וליחה תועצומת וטלחהלו

 י מרוגל תעייסמ ,ילילפה ךילהה יבלש לכ ךרואל ףטוש יטפשמו יעוצקמ יוויל הדיחיה הקינעמ ,ףסונב
י מרוגל תעד- תווח הקינעמ ךכ ללכבו התוכמס םוחתבש םיאשונב ןידי פ-לעדם יקתפע וביצבה יפכהא
 ה.יפכהא

 7010ת נשבש רכוט לול חישת לועיפני נתו
 טחילו קיית  שלהחיתפ

 659  הדיחיב וחתפנ הבש ,6010  תנשל האוושהב תאז ,טוליח יקית  390,0  הדיחיבו חתנפ 7010ת נשב
ו חתפנ הדיחיה תמקה זאמ .טוליח יקית  347  הדיחיב וחתפנ הבש ,5010  תנשלה ואושהבוט, וליחי קית
 ים.קית 35,53

 108תרשים 
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 ןעיקרקמ תואמש
ים. סכנ 40ל עד מע 7010ת נש ךלהמבי וושת כרעהנם יגב הנתינשוי מאש תכרעהלו רבעוהש יםסכנהך ס
 ח."ש 11,410,1510ו: כרעוהש יםסכנהי ווש

 רחא שכור תואמש
, םיטישכת ,םימס תודבעמב דויצ) סופת ןילטלטימ יסכנ לשי וושת כרעההם בה שרדנשים קיתהר ספמ
 ח."ש 19,930,540ו: כרעוהש יםסכנהי וושים. קית 55ל עד מע( ב"ויכוט, והירים, דגב

 (לוטח חילוט צו )עיןקרקמ שמומי
ך להמב .(יפוס טוליח וצ םניגב ןתינש )ןיעקרקמי סכנ 40ל עד מועה דיחיהל ויפטבשן יעקרקמהי סכנך ס
ף וסל ןוכנ .הדי- לע םילהונמ רשא ןיעקרקמה יסכנ שומימ ךילהב טוליחה תדיחי הכישמה ,7010  תנש
ש ומימ יכילהל הרבעה יבלשב םייוצמ םיפסונ םיסכנ  4- ו שומימ יכילהב םיסכנ  09  םינמצא 7010ת נש

ם הש וא ,םנוידפל מ"ומ להנתמים ספונים סכנ 3ן יגבף, סונבש. רדני טשפמל ויפטות ומאשע וביצר חלא
ה עינמ תמייק םיסכנ רפסמב .ןידה ירזגב עבקנש יפכ ,טוליחה םולשת תחטבהל הבורעכ םישמשמ
 י.לילהפך ילהה תה אלהינש ת,וטילקרהפל ומט וליחה תדיחיי די-לעל ופטמ ןיינעהושם, ומימלת יטשפמ

 תללוחומ תאוחמהב טיפול
- כ לש ללוכ יוושב ,ינמז טוליח יקית תרגסמב לעופל האהוצי קית 69ט וליחהת דיחיה חתפ 7010ת נשב
י תבבת ויודגנתההם בו שגוהשים קית 01ט וליחהת דיחיי די-לעו להונו ה זנשך להמבח. "ש 0.404,434,08
 ום. לשהט שפמ

 םניימ זצוויםב פסותנ הןיתונימש תרובח על חוקפי וץעוי יתןמ
, ינמז וצב וספתנש תורבח לש לוהינו תוינמ תסיפת אשונב להונ הדיחיה המדיק ,7010  תנש ךלהמב
ת דקפהל ףופכב תאזו ,תפטוש תיקסע תוליעפל ןרורחשלר שהאפל ככדם קומב לשבר ותחלש יו ילפש
י כ ,רתיה ןיב ,חקפל אוה ףיקשמה לש ודיקפת .ןובשח האור ףיקשמ יונימו תיתועמשמ תיפסכ הבורע
ד וגינב ,םידושחה תבוטל תוברלת, טפושהת וליעלפת ורת זורטמלים סכנים חירבמנם יה ארבחהי להנמ
, ךכ ךרוצל המקש השדח הרבחלה רבחהל שת יקסעהה תוליעת פים אריבעמו ט, אשפמת יבת וטלחהל
ן היתוינמש תורבח  36  יבגל רומאה להונה תא טוליחה תדיחי המשיי  7010  תנשך להמבן, כו מכב. "ויכו
  ט. וליחהת דיחיעם טמן ובשחה ואר ףיקשמ המכסהב הנומ ף אתורבחהמ 8-ב ים.ינמ זיםוובצ וסתפנ

 חילוטה תנורק
ת קולח לע הטלחה הלבקתה  7010  תנש ךלהמב  -ת ודבעי נאתבה קחזהודם י אנבבר חסט וליחהן רקב
  אדם. ינבבר חסט וליחהן רקבים מייקר שים אספכהך ותמח "ש 16,9698ל שך ס

 ים:נושה יםקוחהי פ-לעט, וליחהת ונרקל 7010ת נשב תוסנקוט וליח ינותנן להל

 450,591,450- ל האוושהב) ח"ש  308,107,74- ב ומכתסה ןוה תנבלה רוסיאל קוחה יפ- לע םילובקתה
ת להנמ טוליחה תדיחי  7010.00.03  םויל ןוכנ .(5010  תנשב ח"ש  877,680,84- לו  6010  תנשב ח"ש
ם יקית  013 ) ח"ש  097,810,410  לש ךסב םיינמזה םידעסה בלשב שוכר סופת םהבש םיקיתבים ספכ
 ני(.מד זעסכש וכרס ותפ הםב
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ח "ש  753,710,8- ל האוושהב) ח"ש  506,030,9-בו מכתסהים נכוסמהים מסהת דוקי פפ-לעים לובקתה
ם יפסכ תלהנמ טוליחה תדיחי  7010.00.03  םויל ןוכנ .(5010  תנשב ח"ש  009,33,000-ול 6010ת נשב
 .(ינמז דעסכ םיפסכ םיסופת םהבש םיקית  04 ) ח"ש  044,588,30  לש ךסב םיינמזה םידעסה בלשב

  נייםמ זצוויםב סיםפותה בכר כליב פטישמ טיפול
ב כר ילכ לוהינב םירושקה םייטפשמה םיטביהב הפיכאה ימרוגל טוליחה תדיחי העייס  7010  תנשב

, ןכ ומכ .חוטיב תורבחו םיקנב ,םיסכנ יסנוכ לומ רתיה ןיב ,םינוש םיאשונב יטפשמ יווילן: וגכו, סתפנש
 ת. ויטויפש תוטלחהש ומימוים סותפר ורחשל תושקב תנכהבע ויס ןתינ

 ₪.  430,973,0  לש ךס לבקתה םניגב ,וטלוחש בכר ילכ  תריכמל םיזרכמ השיש ומייקתה 7010ת נשב

 ןלטלימיט תריכממ יםתקבול
ו ספתנש ןילטלטימ יטירפ תדחוימ תוריכמ תדעו תועצמאב  -  טוליחה תדיחיה רכמ 7010ת נשך להמב

 ה.יולג הריקחב החיתהפעם ה רטשמהי די-על

ו לבקתהש םילובקתה ףקיהו הריכמה טוריפ
 7010 תנשב תויבמוהפ תוריכמהמ

 ₪ ₪ ₪ ₪ 109תרשים 
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 המדינהת בות לטויזבונת עלקחמ
 אבומ
 ;הנידמה תבוטלת ונוביזע .0

 ;הנידמהת בוטלת ומורת .0

 תם;לעהפון מנאכהם בש משמי ללכהס וופרטוהאפשת ושדקהל והינ .3

 הנמדיה תב לטותנובועיז
ק וחל םאתהבו ךליאו  5590  תנשמ לחה ולבקתהש הלשממה תוטלחהב ,ךמסוה יללכה סופורטופאה
ת לבקל עגונה לכב היתודסומ תאו הנידמה תא גציילו לפטל ,8790- ח"לשת ,יללכה סופורטופאה
ה קדצ תורטמל םידעוימ םהו ,הנידמה ביצקתמ קלח םיווהמ םניא תונובזיעה .םתבוטל תונובזיע
, האופרה ,היילעה תטילק ,ןוחטיבה ,ןוכישה ,החוורהו הדובעה ,ךוניחה ימוחת םהב ,םיבר םימוחתב
 ב."ויכו

ת א םייקל הרטמב יללכה סופורטופאה תלהנהב הנידמה תבוטל תונובזיע תקלחמ תלעופ הז חוכמ
ל ארשיל םיפסכה תא ריבעהל ,ןובזיעב םיסכנה תא שממל ,הווצמה לש ובשומ םוקמב האווצה
ת עיבקלת ירוביהצה דעווהה עבקשת ורטמלוים דעילו ה, אווהמצע בקתם ושאים ופגהת ושרלדם ימעהלו
 ה.נידמה תבוטלת ונוביזעל שדם ועיי

ת ביוחמ הנידמה תבוטל תונובזיעה תקלחמו ,םימרותהוים ווהמצי די-לעע בקנת ונוביזעלד ועייהלל, ככ
ש מומ הווצמה ןוצרש תאדוומ איהש ךות ,םדעילה מורתהו ן אוביזעהת רבעהת ועבאמצה ן זורצש ממל
 ה.תונא החנצהלה כוא זהי כו וואלמב

ף וג לש ומש טרלפי לבמת ויללכת ורטמלו ל אראשית נידמלה מורתהת ה אווהמצד יעוההם בשים רקמב
ת ונובזיע לש םדועיי תעיבקל תירוביצה הדעווהי די-לען וביזעהל שו דועייע בקנה, נידמלך יישהי יפספצ

 ס. ומידבט ופשד מועה שראבשה דעו -ים טשפמהד רשמד ילש הנידמהת בוטל

 הנמדיה תב לטותמורות
ת בוטל תולבקתמש תומורתה לכ תא זכרלה קלחמהת כמסומה, נידמהת בוטלת ונוביזעבל ויפטהד לצ

 ה.נידמה

ם הש תיפסכה המורתה תועצמאבר שואלם ועהי בחרל כמת ועיגמהים, יטרים פשנמאת ומורתבר בודמ
 ל.ראשי תנידמלים שחורהם שק ומעהר שקה תים אטאבמים ריבעמ

 ת.ונוביזעהי ספכ יםקלוחמו בשן ופ אותובא יםקלוחמ תומורתהי ספכ

 מןאנכ שמשמ לליכה אפוטרופוסה הםב תשוקדה הולני
 ן.מנאכי ללכהס וופרטוהאפש משמהם בשים, ירוביות צשדקה 150 -כ תלהנמ הקלחמה ף,סונב

ם ע דחי הז דיקפת קלוח אוה םקלחבו דיחי ןמאנכ שמשמ יללכה סופורטופאה תושדקההמ קלחב
י ללכה סופורטובאפים עקשומת ושדקההי ספכר. וביל וצשממי מרוגהם תם יברמר שכאים, ספונים נמנא

 י.ללכה סוופרטוהאפק וחל תאםהב

30



 ד(.בלבת ורי פתקולח )יםיחנצתם יברמו ות(ריופן רק תקולח )יםלכתמת ושדקההל שקם לח 

, םיררחושמ םילייחל תוגלמ ,םיטנדוטסל תוגלמת ללוכיא הור תויבה בחרת ושדקההל שת ורטמהת שק
ל יגל הרזע ,םישדח םילועל הרזע ,האוש ילוצינל הרזע ,םיקקזנל הרזע ,המחלמ ימותי ,ל"הצ יכנ
 עוד.ור קחמי, שילשה

- ח"לשתה תונמנאהק וחח וכמהם בל עוי פללכהס וופרטוהאפות, ושדקההשם רל מים אצושרת ושדקהה
8790. 

 7010דה בוהעת נשבמחלקה ת הלועיפם סיכו

ם יקית  050  הקלחמב וחתפנ  7010  הדובעה תנשב
ת נשב וחתפנשים שדחים קית 75 -לה ואושהבים, שדח
 . 5010ת נשבו חתנפשים שדחים קית 60-ול  6010

 5600  הקלחמה לוהינב ויה  7010.00.03  םויל ןוכנ
ת נש ףוסב םיקית  4900  - ל האוושהב ,םיליעפ םיקית
 670,0- לו  5010  תנש ףוסב םיקית  540,0- ל ,6010
 .4010ת נש ףוסב יםקית

 131תרשים 

ל לוכ םוכסב םיפסכ הקלחמב ולבקתה  7010  תנשב
ל ש ךסבים ספכלה ואושהבת וזאח, "שן וילימ 69 -כל ש
ן וילימ  180- כ ,6010  תנשב ולבקתהש  ₪  ןוילמ 010 -כ
 .5010ת נשב ולבקתהשח "ש

 130תרשים 

י פ- לע  7010  תנשב הקלחמב ולבקתהש םיפסכה רוקמ
  ת:וירקיעה מוצאה תונידמ

 130תרשים 

9 
 מיליון

₪ 

המדינות העיקריות 
שמהן התקבלו 
כספים בשנת 

0107  

99 
 מיליון

₪ 

02 
 מיליון

₪ 

09 
 מיליון

ארה"ב, קנדה,  ₪
 אנגליה ואוסטרליה

 גרמניה ומדינות אחרות
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 נותבועיזה דתעלוו םחידיוו

ם דועיי תעיבקל תירוביצה הדעוולו חווד 7010ת נשב
ת ונובזע ,הקולחך רולצה, נידמהת בוטלת ונוביזעל ש
ו לבקתהשים ספכהך ותמח "שן וילימ 140-כל שי וושב
 6010  תנשל האוושהב תאזו ,יללכה סופורטופאב
ל ש םדועיי תעיבקל תירוביצה הדעול וחווד הבש
ת ונובזע ,הקולח ךרוצל ,הנידמה תבוטל תונובזיע
ה בש ,5010  תנשלו  ₪  ןוילימ  430  לש ללוכ םוכסב
ת ונובזיע לש םדועיי תעיבקלת ירוביהצה דעוולו חווד
ל לוכ םוכסב תונובזע ,הקולח ךרוצלה נידמהת בוטל
 ח. "שן וילימ 80-כל ש

הועברו למשרדי הממשלה השונים, לטובת תשלום הקצאות לגופים ולארגונים שונים בהתאם  7107בשנת 
 070-להחלטות הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה, כספים בסך כולל של כ 

עמד על סך   7105בשנת  ₪,  מיליון    99.5  -עמד על סך כולל של כ  7106מיליון ש"ח. הנתון המקביל בשנת 
 ₪.מיליון  87 -כולל של כ

 133תרשים 

 םולשת ךרוצל הלשממה ידרשמל הנשה ורבעוה רשא (םילקש ינוילימב)  םלומישהת רוטפי
 נות.בועזה דתע מוהאהקצב כו זרשא םפיגול וםניגוראל

תרש 134ים 

, תושדקה ינמאנ תוטלחהו ים אווהמצת ריחבי פ-לעים, נהנהים ופגלת ורישי 7017ת נשבו רבעוהשים ספכה
- כלו  5017  תנשב ח"ש ןוילימ  90- כל ,6017  תנשב  ₪  ןוילימ 95 -כלה  ואושהב )ח"שן וילימ 71-כבו מכתסה

 (. 4017 תנשבח "שן וילימ 65
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 שותהקד פיסכ לש הלקחהמ מהרשי יהלוקח
 .תושדקהי ספכמים ופגלת ורישיח "שן וילימ 07-כו מלוש 7010ת נשב

 םימוחתי לפ, 7010ת נשבת ושדקהי ספכמה קולח

 135תרשים 

  הלקחהמ ידי-לע םבילמוט רותשי ירובעהוש םלומישת

 .תונוביזעי  ספכמים ופגלת ורישיח "שן וילימ 34-כה קלחמהי די-לעו מלוש 2017ת נשב

 םימוחתי לפו, רבעוהשים מולשת

 136תרשים 
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  ןוביזי עלהמנוים סופטרווח על אפפיקהך ערמ
 אבומ

ל ע שגדב ,סופורטופא םהל הנומש םישנא לש םהיניינע לוהינ ןפוא לע חקלפך מסוהי ללכהס וופרטוהאפ
ו א ,תורשכה קוח  –  ןלהל)  0690-ב"כשתהת, וסופרטוהאפות יטשפמהת ורשכהק וחי לפש, וכרהי ניינעל והינ
 . 5690-ה"כשתהה, שוריה קוחי לפ ונומשן וביזע ילהנמי די-לע תונוביזע לוהינן ופל אען כו ק(,וחה

ן ובזיעה ילהנמו םיספורטופאה ידי- לע תשגומה הטרפה לשת רוקיבת ועבאמצר קיעבה שענח וקיהפום, יכ
י חקפמ ,ףסונב .יללכה סופורטופאל םדי- לע םישגומה םייתנשה םייפסכה תוח"ודה לשו יונימה תליחתב
ת ולועפ .הליהקבו תודסומב סופורטופא םהל הנומש םישנאה לצא םירוקיב םיכרוע יללכה סופורטופאה

, הפיחב ,ביבא- לתב יללכה סופורטופאה לש םינושה ויתוזוחמבים יעוקצמים חקמפי די-לעת ושענח וקיהפ
, ןובזיע ילהנמו םיספורטופא לע חוקיפל תיצראה הדיחיה לש הנווכהבו הכרדהב ,םילשוריבו עבשר באב
 ים.לשוריבי ללכה סוופרטוהאפ תלהנהב תמקוממה

י דכ טפשמה תיב ידי- לע ונומש ,םיספורטופאש ,חיטבהל אוה םיספורטופאה לע חוקיפה ךרעמ דיקפת
ן ידה יפל :ירק ,יוארכ םדיקפת תא םיעצבמ ,םמצעב ןכ תושעל םילוכי םניאש ימ לש םהיניינעל גואדל
, ןתינה לככ יאמצע םדאכ ,וייח תוכיאלו םדאה תחוורלה גדאך ותמ –ב לום תבות וניגהבר, שויבת, ויחנההו

ל ועפל הפיאש ךות לכהו  –  ןתינ רבדהש לככ עדימבו תוטלחהב ופותיש ךות ,הרבחבו הליהקב ףתוש
 ו.תבוטוו נורצש ומימל

 ים: ירקיעים רושימה שולשבל עוי פללכהס וופרטוהאפה, לל אכת ע אבצל תנמ-על

 ת(.ונולתר וריבב גח אוקיגם פל לוכך  אום,יזח וקיו פרקיעבוא הש )יםסופרטוהאפל שתם לועל פע חוקיפ .0

  רים(. חואים יעוקצמ )יםספונים מרוגלוים סופרטוה לאפרשכהוה כרדה ץ,ועיי ה,יחנה ןתמ .0

ת א רפשל הרטמב ,םייטרפו םיירוביצ םימרוג ןווגמ םע הדובע יכילהתו םיקשממ לש יתכרעמ חותיפ .3
  קידם. תפע וביצבים סופרטו לאפעייסלו חוקיהפ

ו ב ועבקנ ,רתיה ןיב .תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחב יתועמשמן וקיתך רענ 6010ת נשבי כן, יויצ
י ופיי  – ו מעצבת ת זאושעלל וכיו נישאת עבו יניינעת ל אהנלדם לאע ייסלתם רטמשים, ספונים יטשפמים לכ
ם ינונגנמה תא חתפל לטוה יללכה סופורטופאב חוקיהפך רעמל עת. וטלחהת לבקבה כימתוך שמתמח וכ
 ה.לים איטשפמים לכבש ומישו רשיאפש

 7001 בשנת לותיהפע ירקיע
 ם פיסנו םמכיסמך ושמתמח כוי פיי
י כמסמ  41  ,םיכשמתמח וכי יויפי 255, 7010ת נשבו דקופהי ללכהס וופרטוהאפל הנמשת ודקהפהשם רמב
ר שא תורשכה שש-  וז הנשב ומיוק ,ןכ- ומכ .ןוצר תעבה יכמסמ  00- ו סופורטופא יונימל תומידקמ תויחנה
 ים.שדחהים כמסמהת שולשת כירעלד "וע 15,60י  ללכה סוופרטוהאפי "ע וכמסוהן כלהמב
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  רדישמ בינתצוו

ו שארבו םיריגב לע הנגהו הכימתל תופולחו תוספורטופאה םוחתל ידרשמניב תווצ םקוה  2017  תנשב
ד רשמ ,םיטפשמה דרשמ :םיאבה הלשממה ידרשמ יגיצנ םירבח תווצב .גרבדלוג ינוב תרבגה תדמוע
ב ר תימואל תינכת שוביג הניה ותרטמו יתרבח ןויוושל דרשמהו רצואה דרשמ ,תואירבה דרשמ ,החוורה
ל.ראשי תנידמבים ריגבל עה נגהו הכימתלת וופלחו תוסופרטוהאפ וםחתב תיתנש

 יםמקצועי יםפסרווטפא תלופעי תפסקה
ה שולש לש םתוליעפ הקספוה ,חוקיפה ךרעמ לש תצמואמ הדובע תובקעב ,7010  תנש ךלהמב
י נש ,ךרעמה לש חוקיפה תדובעל ךשמהב ,ןכ- ומכ .הניקת אל תולהנתה ןיגב םייעוצקמ םיסופורטופא

 תם.מוזימתם דובע וקיסהפ יםספונ יםיעוקצמים סוופרטואפ

  יםמצעא ריחסל תמיכות
ן וילימ  01  - כ לש םוכסב סופורטופא םהל הנומ רשא םיעצמא ירסח 11,13-כלת וכימתו קלוח 7010ת נשב

י פסכב שומיש תושעל םדאל תורשפאמו הנומש סופורטופאל החרטה רכש תא תונמממ ולא תוכימת₪. 
 ו.יכרלצ תובאקצה

 ורב ציתניופ
ד וקפתל וסחייתהשר וביות צינפ 010-ל 7010ת נשך להמבה בישהח וקיהפך רעמל שר וביהצת וינת פקלחמ

 יםנושה תווזחמבח וקיהפי כרעמ תולהנתהלוים סוופרטואפ

   תרכוהד
י נפל םירוהלו ש"מהיב י"ע ונומש םיסופורטופאל  7010  תנש ךלהמב תוכרדה  00  םייק תוכרדהה ךרעמ
 ת.ורגבלעם יגהעם  תולבגומהעם הם ידלילים סוופרטוכאפ יםיונימ

 ה(חרוו יני)קט יםטינ קורב עהחרווה רדשמ תונו חסכלהוני
, ןוכסיחל םירבעומ יתיב- ץוח רודיסב םיאצמנה םיניטק תואבצק יפסכ ,החוורה דרשמ םע םוכיס יפ- לע
ן יטקה ידיל םיררחושמ םיפסכה .תורגבל יגלעם יגהד עים ניטקהר ובעי ללכהס וופרטוהאפי די-לעל הונמה
 ו. רבנצשים חוורהף וריבצר גבש

ם וכס ,החוורה דרשמ תויחנהל םאתהב ,ורגבש םיניטק ידיל יללכה סופורטופאה י"ער בעוה 2017ת נשב
ה אוושהב  ,₪  ןוילימ  7.5- כ לש ללוכ םוכס ררחוש הב ,3017  תנשלה ואושהבת, זא₪. 66,,32,,5ל של לוכ
 ₪.ן וילימ 110.-כל של לוכום כסר רחושה בש, 6017ת נשל

ם ירורחש  560-ו   3017  תנשב םירורחש  710  תמועל) םיניטק ידיל םירורחש  1,  ועצוב  2017  תנשך להמב
 (.6017ת נשב

ם וכסב םירזחה  13  תמועל)  26,210₪,-כל של לוכום כסבי מולאח וטיבלד סומלים רחזה 76ו עבוצן, כו מכ
 (6017ת נשבח "שף לא 7,1-כל של לוכום כסבים רחזה 32-ו 3017ת נשב₪  11,1176-כל של לוכ
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 סמ עציויו ח"רול יםמלושת
 - כ לש ללוכ םוכסב םימולשתתם, קידבוים יספכת וח"ודת כירער ובע ס,מי עצויוח "ורלו רבעוה 7010ת נשב
73,609,80 .₪ 

 2710ת סים בשנ אפוטרופלעח קוערך הפימ תלועי פלעתונים נ
ל ודיגמ האצותכ ,רתיהן יבת, . זאהנשלה נשמל דגוך לוהן וביזעי להנמוים סופרטועל אפח וקיהפי קיתף קיה
י ניינעב תושקבה ףקיה םג לדג ,םאתהב .םייחה תלחותב היילעמו הייסולכואה תונקדזהמ ,יעבט
ח וקיפה ךרעמ לש תוסחייתה תובייחמ רשאו טפשמה יתבל תושגומה תונובזיע יניינעבו תוספורטופא
 ט. שפמהת יבע בוקש יםנמח זולל תאםהב

 םליפעיה יםיקתה יקףה ל עיםתוננ

  סוופרטוהם אפלה נומר שים אשנר אספמ

 נכון ליום 137תרשים 

7121121.13 

 נכון ליום

7121121.13 

  יםסוופרטו אפלע חוקי פלש יםליע פיםקית ס'מ  ןובעזי להנמל עח וקיל פשים ליעים פקיתס' מ

0 

 ןהו ם,בה וליפט הםיית הסםרט רשאו ורבג שםיינטק ו שלא םירטנפ ם שליילעם פיקית םימייק שךכמ ן העבוער נהפ  0
 ינב ללכ ךרדב) דחא יונימ וצב סופורטופא םהל הנומש םישנא המכל דחא קית חתפנ םירקמהמ קלחבש ךכמ

 םירקמ  149,0- בו רטנפ וסופרטואפ וה לונמ שםדא הםירקמ 75,660-ב ם,יילע הפםיקית הללכ ןיבמ (.תאח משפחה
   בגר. וסופרטואפ וה לונמ שןיטקה

37



 138תרשים  תוזוחמפי -ל, ע7010ת נשבם ליעיפם יקית

 139תרשים  0710-0510 םנישב רוגסנו חופתנש םסיפורפוטא לע חפיקוה םחובת םיקית

 141תרשים  0710-0510 םנישב רוגסנש חקופי יקיות חופתנש נותבועיז ליהנ מלע חפיקו יקית
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 יונימ יווצ רפסמ
 יונהמי גסו פ"ע נוניתש
 יונימ ,יללכ  יונימ)
 םיקיתב (שוכרל
 תנש ךלהמב וחתפנש

 140 םישרת 0710

ינוימ צווי אוצוה נםיינעבש יםשנאה  שליםאילהג חו טותלגופתה

           ל יג דעל יגמ      ם ילש ורי "   את    הפ יח "   שב

 000  049  97  93  1-01

 514  916  858  400  01-01

 901  0,051  0,585  0,101  01-31

 690  0,190  0,136  650  31-41

 579  0,760  0,014  550  41-51

 565  0,486  0,300  597  51-61

 750  0,610  3,000  705  61-71

 803  0,510  0,915  741  71-81

 0,398  0,763  4,974  0,453  81-91

 679  0,077  3,865  0,169  91-011

 37  063  683  070  011-001

 0  3  000  03  001-001

 .61 לגיל תחתמ םאנשי םה וימינ  צותן ניםהל םאנשיהמ 442

 .81 לגי לעמ םה וימינ  צותן ניםהל םאנשיהמ 342 -כ

 140תרשים 
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 לילכה ספורופוטאל םעיירשה הדין יבת מרובעהוש םסיפרופוטא נוילמי םהצווי רפסמ

 143תרשים 

 םעיירשה הדין יבתב נו מורשא םסיפרופוטא לע חפיקוה לש םליעיפה םיקיהת רפסמ

 144תרשים 

 םיספורטופא לע חוקיפה םוחתב תוזוחמב תוליעפה לע םינותנ
 7001 בשנת

 145תרשים  םסיפרופוטא לע חפיקוה םחובת בדקונש רטותפ ולובהתקש רטותפ

ל ע חוקיפ יקיתב תוטרפ  005,5  יללכה סופורטופאה תוזוחמ ללכב ולבקתה  7010  הדובעה תנש ךלהמב
. (5010  תנשב ולבקתהשת וטרפ 68,65-ול 6010ת נשבו לבקתהשת וטרפ 31,06-לה ואושהב )יםסופרטואפ

 . 6010ת נשת מועלו לבקתהשת וטרהפר ספמב 210-כל ש הדיריבר בודמ

ל ע חוקיפ יקיתב תוטרפ  605,5  יללכה סופורטופאה תוזוחמ ללכב וקדבנ  7010  הדובעה תנש ךלהמב
ת וטרפ  437,5- ל האוושהב) הל תומדוק םינשבו הנש התואב ושגוהש תוטרפה ללכ ךותמ םיספורטופא
 (.5010ת נשך להמבו קדבנשת וטרפ 60,46-ול 6010 תנשך להמב וקדבנש
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 םסיפורפוטא לע חפיקוה םחובת בדקונש חות" ודולובהתקש םפייסכ חות"דו

 וקדבנשת וח"ודוו לבקתהשים יספכת וח"וד

 146תרשים 

י קיתב םייפסכ תוח"וד  003,80  יללכה סופורטופאה תוזוחמ ללכב ולבקתה  7010  הדובעה תנש ךלהמב
ת וח"וד  871,60- לו  6010  תנשב ולבקתהש םייפסכ תוח"וד  810,00- ל האוושהב) םיספורטופאל עח וקיפ
ת נש תמועל ולבקתהש תוח"ודה רפסמב  342- כ לש היילעב רבודמ .(5010  תנשב ולבקתהש םייפסכ
6010 . 

ח וקיפ יקיתבים יספכת וח"וד 87,810י ללכהס וופרטוהאפת ווזחמל לכבו קדבנ 7010ה דובעהת נשך להמב
- ל האוושהב) הל תומדוק םינשבו הנש התואב ושגוהש םייפסכה תוח"ודה ללכ ךותמ םיספורטופא לע
 . (5010  תנשב וקדבנש םייפסכ תוח"וד  307,50- לו  6010  תנשב וקדבנש םייפסכ תוח"וד  170,00

 ןובזיע ילהנמ לע חוקיפה םוחת תוזוחמב תוליעפה לע םינותנ
 7001 בשנת

 ןוביזעי להנמל עח וקיפהום חתבו קדבנשת וטרופו לבקתהשת וטרפ

 147תרשים 

י להנמ לע חוקיי פקיתבת וטרפ 649י ללכהס וופרטוהאפת ווזחמל לכבו לבקתה 7010ה דובעהת נשך להמב
ר בודמ .(תוטרפ  660  ולבקתה הבש ,5010ת נשלות וטרפ 634ו לבקתהה בש 6010ת נשלה ואושהב )ןוביזע
 .6010 תנשת מועלו לבקתהשת וטרהפר ספמב 02-כל שה יילעב

י להנמ לע חוקיפ יקיתב תוטרפ  639  יללכה סופורטופאהת ווזחמל לכבו קדבנ 7010ה דובעהת נשך להמב
 637  וקדבנ הבש 6010ת נשלה ואושהב )הלת ומדוקים נשבוה נשה תובאו שגוהשת וטרהפל לכך ותמן וביזע
 ת(.וטרפ 653ו קדבנה בש 5010ת נשלות וטרפ
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  ןוביזעי להנמל עח וקיהפום חתבו קדבנשת וח"ודוו לבקתהשים יספכת וח"וד

 149תרשים 

י קיתב םייפסכ תוח"וד  133,0  יללכה סופורטופאה תוזוחמ ללכב ולבקתה  7010  הדובעה תנש ךלהמב
ה בש ,5010  תנשלו ,םייפסכ תוח"וד  044,0  ולבקתה הבש, 6010ת נשלה ואושהב )ןוביזעי להנמל עח וקיפ
 יים(. ספכת וח"וד 36,30 ולבקתה

ח וקיפ יקיתב םייפסכ תוח"וד  190,0  יללכה סוופרטוהאפת ווזחמל לכבו קדבנ 7010ה דובעהת נשך להמב
ת נשל האוושהב) הל תומדוק םינשבו הנש התואב ושגוהש םייפסכהת וח"ודהל לכך ותמן וביזעי להנמל ע
 .(םייפסכ תוח"וד   780,0  וקדבנ הבש ,5010  תנשלו ,םייפסכ תוח"וד  881,0  וקדבנ הבש ,6010
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תווזחמב יללהכס ופוטרות האפוליפע
אבומ
ן ווגמב הלשממל יטפשמה ץעויה לש וגוצייב תוקסוע םינושה תוזוחמב יללכה סופורטופאה תוקלחמ
 ן.להלט רויפשי כפב, ועזש וכר יוליגון וביזעי להנמל עוים סופרטועל אפ חוקי פהםבו ים,מוחת

 לליכה ספורופוטהא קתלח במהלשלממ פטישהמ ץיועה חכו בא
י ניינעב תושקבב הלשממל יטפשמה ץעויה גוצייב םיקסוע םינושה תווזחמבי ללכהס וופרטוהאפי טילקרפ
 ים:באה יםשאונבה, שורי יניינעלים משרה ינבפוים יתד ןיד יתבבט, שפמה יתבבי שיד אמעמוה שורי

 ות וצוואותשרו ינינייבע
ר שא ,יטפשמה ץעויה חוכ אבלת רבועה שקבהה, ואום צויקו תן צמלו ה אשוריו תן צמלה שקבת שגהר חלא

ה שקבה ,יטפשמה ץעויה חוכ אב לש ותבוגת ןתמ רחאל .ותדמע תא עיבמו השקבלת יתוהמה ניחבך רוע
ץ עויה חוכ אב רובס םא .םיאתמ וצ ןתמל השגוה וילאש יתדה ןידה- תיבלו ה אשוריי ניינעלשם רלת רחזומ
ט פשמ תיב ינפב ןוידל השקבה תרבוע ,השורי יניינעל םשרל השגוהשה שקבבב רעתהלי וראי כי, טשפמה
 ים.תאמ

 שפנ חולי וייםסוח ,ריםדנע ,נים קטילש ותכויז - ותספרופוט ואיתשפט מותשרכ נינייבע
ק וח יפ- לע ,ןיד ילוספ וא םייוסחים, ניטקל שת ולוער פושילאת ושקבבו תדמעש יגמי טשפמהץ עויהח וכבא 

 .0690-ב"כשתה ת,וסופרטוהאפות יטשפמהת ורשכה
 ות מוותהרהצ וקח פיל כיםהליב

ש קובמ ןהבש ,החפשמ יניינעל טפשמה תיבל תושגומהת ושקבהל כלב ישמהוא הי טשפמהץ עויהח וכבא 
 ר.דענו ה אואשה ספנ ח,ונמל שו תומל ער יההצל

 0710 ת בשנשלהממ ליטפשמץ העויח הוכ  באתוילעפ על םיונתנ
 פטישהמ ץיועה חכו  באותשובק ותגובת
 תוזוחמ יפ- לע ,7010  תנשב הלשממל יטפשמה ץעויה חוכ אב ידי- לע ולפוטש תושקבו תובוגת

 149תרשים 

ה לשממל יטפשמה ץעויה חוכ אב ידי- לע ולופטשת ושקבהות ובוגתהו מכתסה 7010ה דובעהת נשך להמב
. 5010  תנשב תובוגת  930,46-ו   6010  תנשב תובוגת  650,36  תמועל) תובוגת  507,84- ב תוזוחמה ללכב
  ת. מדוקהה נשהת מועלת ובוגתהר ספמב 032-כל ש הדיריבר בודמה

43



 151תרשים   0710-0010 םנישב פטישהמ עץהיו חכו אב שותבק ובותגות

 תגובות ובקשות בא כוח היועץ המשפטי בתיקי עיזבונות
 )תגובות ובקשות בתיקי עיזבון לרשם לענייני ירושה, בית הדין הרבני ובתי המשפט לענייני ירושה.(

 תגובות ובקשות בא כוח היועץ המשפטי בתיקי אפוטרופסות
 )תגובות ובקשות לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ובהליכים לפי חוק הצהרות מוות.(

 0710 נתשב לילכה ספוורוטפאה חוזותבמ פטישהמ עץהיו יקי תכמות

 150תרשים 

י ללכ סופורטופא- יטפשמ ץעוי יקית  510,05  יללכה סופורטופאה תוזוחמל לכבו חתנפ 7010ת נשך להמב
 6010  תנשב .(השורי יקיתו תוומ תרהצה קוח יפל םיכילה ,תוספורטופאו תיטפשמ תורשכ יקית תוברל)

כל שה דיריבר בודמים. קית 06,785ו חתנפ 5010ת נשבוי ללכס וופרטואפ-יטשפמץ עויי קית 06,046ו חתנפ
 . 6010ת נשלה ואושהב יםקיתהת ומכב 012 -
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 150תרשים  0710 נתשב םפטייש מםניבדיו פטישהמ עץהיו חכו אב פעותהו

ת וזוחמב יללכה סופורטופאה תוקלחמב יטפשמה ץעויה חוכ אב יטילקרפ ועיפוה  7010  תנש ךלהמב
 ץ.רהאי בחרבט שפמה יתבבים נויד 05,50-ב יםנושה

 ים.יטשפמים נוידבת ועופה  50,30ל עד מע 6010ת נשב ליבקמה ןותנה
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הירושה  רשםלמכלו

 השור ייינניע לםשרה תחידו יותעילפ
 תחוזובמ



ת ווזחמבה ושירי יינלענת הרשם ודיחית וליפע
אבומ
ד חא לכב תולהונמו תולעופה ,יללכה סופורטופאב תודיחי םיווהמ םהיתוכשלו השורי יניינעל םימשרה
 י. ללכה סוופרטוהאפ תווזחממ

ת נשב הז דסומ תמקהו, 5690-ה"כשתהה, שוריהק וחן וקיתעם ן תוליעבפו לחהה שוריי ניינעלשם רהת ודיחי
ה לאל טרפ ,האווצ םויק יווצלו השורי יווצל תושקבה לכ השורי יניינעל םימשרה לא תושגומ זאמ .8990
  ים. יתדה ןידה-יתבלת ושגומה

ת ושעל ךמסומ השורי יניינעל םשרה הז ללכבו ,תושר ינפב האווצ תיישע ,רתיה ןיב ,רשפאמ השוריהק וח
 .השוריי ניינעלשם רהת כשלבו תואו צדיקהפל ב,ייחו נישאף כול, אי הוו מצת.וואוצ

 ה.שוריי ניינעלשם רהת וכשלב ודקופהשת וואוהצר בדבי רצשם ארמל הנמי ללכה סוופרטוהאפ

 7010ת נשברושה י יניינלעם שרת הלות יחידועיפ
 153תרשים  7010 נתשב השרו ינינייעל םשמירל ושגהוש שותבק

ת נשל האוושהב ,תונוש תושקב  535,04  םינושה תוזוחמבה שוריי ניינעלים משרהל ו אשגוהה נשהך להמב
ת יתנש- בר האוושהב .תושקב  648,93  ושגוהה בש, 5010ת נשלות, ונושת ושקב 31,504ו שגוהה בש, 6010
ת נשב תונוש תושקב  109,93  )ושגוהשת ונושהת ושקבהף קיהבים נשש ולשך ותב 42-כל שה יילעבר בודמ
4010.) 

 חוזות מפי-לע ,0710 נתשב השרוי נינייעל םשמירה ידי-לע נוניתש לטותחהה וםצווי

 154תרשים 

, 6010  תנשל האוושהב ,תוטלחהו םיווצ  417,64  השורי יניינעל םימשרה ידי- לע ונתינ  7010  תנשב
 ת.וטלחהוים ווצ 40,104ו נתינה בש, 5010ת נשלות, וטלחהוים ווצ 78,463 ונתינה כלהמבש
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 0710-0010 םנישב השור ינינייעל םשמירה ידי-לע נוניתש לטותחה וםצווי

 155תרשים 

 בקשות שהוגשו לרשמים לענייני ירושה
  ידי הרשמים לענייני ירושה-צווים והחלטות העברה לבית משפט שניתנו על

 156תרשים   חוזות מפי-לע ,0710 נתשב נוניתש הא צווםוקיו השרו יצווי

  0710-0010 םנישב נוניתש םהגיסול םצווי

  צו ירושה  וקיום צוואה צו קיום צוואה צו ירושה  157תרשים 

י ווצ  681,73  יללכה סופורטופאה תוזוחמ ללכב השורי יניינעל םימשרה ידי- לע ונתינ  7010  תנש ךלהמב
ה שורי וצ) םיבלושמ םיווצ  00- ו האווצ םויק יווצ  547,70  ,השוריי ווצ 10,390כם ותמה, ואום צויקי ווה וצשורי
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כ לש היילעבר בודמה. ואום צויקי ווה וצשוריי ווצ 07,080ל עד מע 6010ת נשלל יבקמהן ותנהה(. ואום צויקו
 . 6010ת נשלה ואושהב ונתינש יםווהצר ספמב 203-

 שותבק לש הרגיס והחיפת
 הא צווםוקיו השרו ילצו

 0710 נתשב
 158תרשים 

  0710 נתשב הא צווםוקיו השרו ילצו שותקב לש הרגיס

 159תרשים 

 וזחא

םוי45  ך ותר גסנש

 95כמה נסגרו תוך 
יום )מיום הגשת 

הבקשה(
 שדוח ורגסנשים קית

032 390 0906  רואני

042 350 0611  רוארבפ

032 800 3637  ץרמ

072 686 3903  ליראפ

092 700 3700  ימא

352 0018 3048  ינוי

092 939 3004  ילוי

362 0197 3106  טסוגוא

082 790 0807  רבמטספ

002 531 4700  רבוטקוא

302 903 0849  רבמבונ

372 986 0698  רבמדצ

042 9339 39080  כ"הס
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  האווצ םויקו השורי וצל תושקבב עצוממ לופיט ןמז
 (0710 נתשב חופתנש שותבקב) 0710 נתשב

 161תרשים 

 ימים ימים

 הקיום צוואלצו שה קלצו ירושה ובשה קל בת שקוונמשה גה
י ניינעל םשרה לולכמב םינווקמ םיספט חותיפ יללכה סופורטופאה םזי רוביצל תורישה רופיש תרגסמב
ך ות ,טנרטניאה תועצמאב קוחרמ האווצ םויק וצלו השורי וצל תושקב שיגהל רוביצל רשפאמה ,השורי

 ר.תללאת כרעמב הנטלקיתת ושקבהש

ס ופורטופאב השורי יניינעל םשרה תויוריכזמ תדובעב תיתמא הכפהמ םימלגמ תםכינחוים סטפהח ותיפ
 . תויולעב ןוכסיח דצב ,השקבב לופיטה ןמז רוציקבו חרזאל תורישה רופישב יזכרמ ךבדנ םיווהמו יללכה

 ה(אצוו קיום צו לאו השרו יצו)ל שוהוגש תנומקוו תשוקב רפמס
 0105|  0106|  0107 ניםשב

 160תרשים 

ו א השורי וצל תונווקמ תושקב  27,,20  יללכה סופורטובאפה שוריי ניינעלשם רלו שגוה 2057ת נשך להמב
ת ונווקמ תושקב  272,6- לו  6057  תנשב ושגוהש תונווקמ תושקב  760,67- ל האוושהב האווצ םויק וצל
 .0057ת נשבו שגוהש

 תושקבהל לכמ %87 -כה ווהמ 2057ת נשב הואום צויק ולצו ה אשוריו לצת ונווקמהת ושקבהר ספמ
 .ות(שקב 05,202 )וה זופקתבה ואום צויקו לצו ה אשוריו לצו שגוהש
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  7010ת נשבת וזוחמבת אווולצ גענובת לועיפ

 תחוזולמ פי-לע אות,לצוו עגנוב הגיסול לותעיפ

 160תרשים 

ת מועל  82  לש היילע ,םינוש םיכילה  943,9  - ב כםתסהת וואולצע גונבת וליעהפף קיה 7010ת נשך להמב
 ים.  נושים כילה 96,68-ב כםתסהת וליעהפף קיהה בש, 6010ת נש

 –  הווצמה ידי- לע השורי יניינעל םשרה תודיחיב האווצ תדקפה לש איה תואווצל עגונב תוליעפה רקיע
ל לכמ  682  ןהש ,(6010  תנשב האווצ תודקפה  594,5  תמועל)  7010  תנשב האווצ תודקפה  003,6

 . 6010ת נשל הואושהבו דקופהשת וואוהצר ספמב 250-כל שה יילעב רבודמת. ולועהפ

 0710-0510 םנישב אותלצוו עגנוב לותעיפ

 163תרשים 
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 נתשב םפטישהמ רדשבמ ע והמידרותשיה למוקד ו(*0640 ) ניופלהט הנעלמ ניותפ כמות
 םשיחודל הלוקחב ,0710

 164תרשים 

 תורישהד קומלת וחישת ומכ
עדימהו  

 ינולפטהה נעמלת וינת פומכ
 )*0406 (

 יםשדוח

 6,387  8,008  רואני

 5,599  7,607  רוארבפ

 5,680  7,981  ץרמ

 3,960  5,840  ליראפ

 5,015  6,783  ימא

 5,615  7,093  ינוי

 5,736  6,870  ילוי

 4,475  5,557  טסוגוא

 3,403  4,871  רבמטספ

 3,503  4,957  רבוטקוא

 4,460  5,190  רבמבונ

3,811  4,808  רבמדצ

ל א תוינפ  817,57  -  *6040  רצוקמ ינופלט גויח תועצמאב  -  ועצוב  7010  תנשב
ת וינפ  848,75  ןכו ,(שדוחב תוינפ  913,6- כ לשי שדוחע מוצמבר בודמ )תכרעמה
 ש(. דוחל כע מוצמבת וינפ 10,84-כ )עדימהות ורישהד קומל א
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 הט מדותיחי
  לליהכ ספוטרופו האלתהנהב

 תכלוראמ והלינ מ,וןגרא

 םיספכה תקחלמ תכלילכה הדחיהי תפטישמה הקחלהמ

 תעוקשהה חידתי



א
 

  תולרכמואל המינן, ורג
  םדאה חכו

 ים.דבוע 534-כים קסעומי משרהס נוכהוי ללכה סוופרטובאפ

 39- כ ,םיחמתמ  03- כ ,םייאמדקא םידבוע  64- כ ,םיילהנמ םידבוע  018- כ ,םינטפשמ  960- כ ,םכותמ
 ים.קיתוים חראז 3-כוים סאדנה/ יםנאכט 4 -כת, ורישת ונב 04-כ ים,טנדוטס

 8010 רבוטקוא דשולח םיונכם ניונת הנ*

165תרשים   

 רדג מי לפותגהתפל

166תרשים  
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 לגי י לפםישפטנמה ותגהתפל

167תרשים   

168תרשים  קות י לפםישפטנמה ותגהתפל  
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169תרשים  קת ופי לםיהלימנ םידובע ותגהתפל  
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 תיפטמשהה קלחמה
 אבומ
ל ע יללכה סופורטופאהו ימשרה סנוכה תוליעפ ללכב יטפשמה לופיטה תא תזכרמ תיטפשמה הקלחמה

  ים: באה יםמוחתהל ע הנומת איטשפמה הקלחמה ר,תיה ןיבת. ונושה ויתודיחי

 ק;וסיעה ימוחתל כבה דיחת איטשפמ תוינידמ תייוותה 

 י;ללכה סוופרטוהאפוי משרהס נוכב תווזחמהות ודיחיהל לכלת ויטשפמת עדת ווח ןתמ 

 ן;וילעהט שפמהת יבבים רוערע יקית לוהינ 

 ים;ינוחיצים ופגעם ת ויורשקתהלים רזכמוים מכסהת כירע 

 ת.ונושה ויתודיחילוי משרהס נוכהוי ללכהס וופרטוהאפ תלהנהלף טושי טשפמץ ועיי 

י תב תוטלחה לע ןוילעהט שפמהת יבלים שגומהים רוערעבת לטפמת יטשפמהה קלחמהה, ידיקתפר תין יב
ף או תוספורטופאו תיטפשמ תורשכו השורי יניינע ,תורבח יקוריפו לגרת וטישום פחתבים יוזחמהט שפמה
 י.ללכה סוופרטוהאפוי משרהס נוכה תוינידמלתאם הבים רוערע תמוזי

ם יקיתה תא הוולמ תיטפשמה הקלחמה ,םירדענ יסכנ לוהינב יללכה סופורטופאה לש ודיקפתמ קלחכ
ת ועיבת ,םירדענ יסכנל םישלופ יוניפל תויטפשמ תונעבות ןהב ,תונוש תויגוסל יטפשמ הנעמ תנתונו

ך ות לוכהו  -  'וכו לעופל האצוה יכילהב לופיט ,תויוכז םושיר ,תועקפהב לופיט ,ןיעקרקמב ףותיש קוריפל
 ר.דענהל שים סרטניהאל עה רימש

י ללכה סופורטופאה תלהנהל םייטשפמים תורישן תמבף טושן ופבאים קסועת יטשפמהה קלחמהי טילקרפ
 י:תוכיואי עוקצמת ורישן תמל עש גדת מיש ךותים, נווגמט שפמ ימוחתבי משרהס נוכהו

ם ירוערע יקית לוהינו תויטפשמ תויחנהו םילהנ םוסרפ ,תויטפשמ תעד תווח ןתמ  -  ימשרהס נוכהום חתב
ם יקוריפה ,לגרה תטישפ םוחתמת וינורקעת ויגוסבי משרהס נוכהת וינידמום שייך ותן, וילעהט שפמהת יבב
 ת.ורבח תראבהו

, םיזוח יניד ,ןיעקרקמ יניד :םינוש טפשמ ימוחתב תויטפשמ תעד- תווח ןתמ  -  יללכהס וופרטוהאפום חתב
ל והינ ;יללכה סופורטופאב תודיחיהי כרולצתאם הבים רזכמת כירעט; וליחי, רחסמט שפמת, ושוריות וואוצ
 ים. רדענ יסכנל הנמכי ללכהס וופרטוהאפג וייצ ץ;רהאי בחרבים נושהט שפמה יתבב תונעבות

י ללכה סופורטופאה תדובעל םיעגונה םימוחתב הקיקח תומזוי לש םודיקב םיקסוע הקלחמה יטילקרפ
  ה. להנהה תוינידמל תאםהבי, משרהס נוכהו

ה עיבק ךות ,תוזוחמה לומ לאו תונושה תודיחיה לומ לא הדובע ילהונ תרדסהל תלעופ הקלחמה ,ןכו מכ
ע די דקומ הווהמש ןפואב תויטפשמ תויגוסב תבייחמו הדיחא תיטפשמ תוינידמו הדובע ילהונל שש וביגו

 י.משרהס נוכהוי ללכהס וופרטוהאפי טילקרלפ
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 7001 לשנת תימשפטה הקלחהמ לותי פעוםיכס
 ןיועלה שפטמה יתבב םיהלתנהמ םירעורע יקי תםחו ת.א

ט פשמה יתב תוטלחה לע ןוילעה טפשמה תיבל םישגומה םירוערעב תלפטמ תיטפשמה הקלחמה
י ניינע ,תורבח יקוריפו לגר תוטישפ :ימשרה סנוכהו יללכה סופורטופאה לש ולופיט ימוחתבים יוזחמה

ת.וסופרטוואפת יטשפמת ורשכוה שורי

ת וינידמ תא םימדקמו םינוידב םיעיפומ ,ןועיט ירקיעו תונעט ימוכיס םיכרוע ,הקלחמה יטילקרפ
ת.ובושחת ויטשפמ תויגוסלס חיבי משרהס נוכהוי ללכה סוופרטוהאפ

  8017  תנשלו  םיקית  719  וחתפנ הבש  2017  תנש תמועל תאז ,םירוערע יקית  973  וחתפנ  2017  תנשב
ים.קית 729 וחתנפה בש

  ךליהה גסו פיל הלוקחב חופתנש םריוערעה יקי תגותלפהת

171תרשים   

 הקקיח חתופי םחו ת.ב

י מוחתל תעגונה הקיקחה יוויללו חותיפל ,םוזייל רידת ןפואב לעופ ימשרה סנוכהוי ללכהס וופרטוהאפ
 ו. תוליעפ
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 הרסמפוש הקיקח

 0217-"חעשהת ,לילכם כקושיעון ופירלות חדק חו א.

ל ש טפשמו קוח ,הקוחה תדעווב םינויד לש יצחו הנשכ רחאל ,8010  סרמב  05  םויב םסרופ קוחה
 (. 9010ר במטספ )וםסרהפ וםימי וחצה נשל עבקנ ףקותל הסינכהד עומת. סנכה

ת ונקתה שוביג דלצת, יבטימה רובצק וחהום שיילת בחרנהת ינוגרהאת וכרעיההת כשמנה לים אמיב
  ק. וחהי ל פע תובייחתמה

ם ויס)( 4' סקון מי)ת( חהצנע והטרות סיולמשה קדשים והליורבה ש)האה שופי הסנל שם סינכק חו ב. 
 0217-זע"שהת, (לילהכוס פטרופואלברה עה והברהחלות עופ

ר ותיאל הרבחה קוריפ יכילה תא רידסהל דעונה ,קוחל  4  'סמ ןוקית םסרופ  7010ס רמאב 01ום יב
ו עבקנש םינש  5  ךשמל יללכה סופורטופאל התוליעת פרבעהת ואה ואשהי ספנל שים סכנת בשהלו

ה רבחה קרפמכ שמשמה ימשרה סנוכל ורבעוה םישרוי םהב ואנמצלא שים סכנ". יםיניבת ופקת"כ
 ים.ניבה תופקתבשם ומימשם ל

ע בקנו ,4  'סמ ןוקיתלר בועו רנוצשים מסחד ירוהלה רטמבת ספונעם ק פוחהן קותר במדצב 08ום יב
ן ויסינב הרבחהמ וילא ורבעוישים סכנבל טפלך ישמיי ללכהס וופרטוהאפים יניבהת ופקתבך שמבי כ
ש ומימל לעפי הרבחה קרפמ יכ עבקנ ,ףסונב .םהישרויל האוש יפסנ לש םיסכנ בישהלו רתאל
ר חאל הנידמה תפוקל הרומתה תרבעהלו (םישרויהם בו רתולא או )הרבחהמו ילו ארבעוישים סכנה
  ה. ואשה תחנצהוה ואשי לוניצלע ויסת ורטמלה רומתהמ 42ל ש יוכינ

ס ופורטופאל תומידקמ תויחנה ,ךשמתמ חוכ יופיי) תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה תנוקת ג. 
  0217-זע"שהת, (צוןעת רב הךסמומ

י ופיי יכמסמל םיעגונהה לעהפהי נונגנמת ר אידסהלו דעונו, 7010ל ירבאפ 01ום יבו מסרות פונקתה
ק וחל  08  'סמ ןוקית רואל ןוצר תעבה יכמסמו םיסופורטופאל תומידקמ תויחנה ,ךשמתמ חוכ
 . 0690-ב"כשתה ת,וסופרטוהאפות יטשפמהת ורשכה

 0217-זע"שהת, (טלשחוס ופנתשש ל רכוניהו)טרור בק באת המנוקת ד. 

י די לע טלוח וא ספתנש שוכר לוהינך רדת ר אידסהלן תילכתו, 7010י לויב 06ום יבו מסרות פונקתה
ל והינל סחיב ןהו ינמז ןפואב שוכר לוהינל סחיב ןה ,ויתויוכמסו קוחל םאתהב יללכה סופורטופאה
ם ימייק ויהש םירדסהה לע הבר הדימב םיססובמ ועבקנש םירדסהה .טוליח וצ ויבגל ןתינש שוכר
ם ייונישב ,0010- ב"עשתה ,(ושומימו טלוחש שוכר לוהינ יכרד) העישפ ינוגראב קבאמה תונקתב
 מם.ושיימר בטהמצ ןויסינהח כונלור ורטב קבמאהן יינעלים שרדנה תומתאהבו

 0217-זע"שהת, (קוןי)תאי שראני נתונות קת ה. 

, יארשא ינותנ קוחב תורדסומש תוארוה תמלשה ןתרטמו, 7010ר במדצב 06ום יבו מסרות פונקתה
, 8010  רבוטקואב ףקותל סנכיהל יופצו  6010  לירפאב  00  םויב םסרופ רשא קוחה .6010-ו"עשתה
ח וקל לש תיסנניפה ותלוכי תדידמב עייסיש ,לארשי קנבב יסנניפ עדימ רגאמ לש תמקה תא ןנוכ

 ו. לשי ראשג אורידך רולצ

ח וכמ םקומה עדימה רגאמל ורבעוי רשא עדימ יטירפ לש הרוש קוחה עבק ימשרה סנוכה תיווזמ
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ר גאמל ורבעוי וז תרגסמב .םידיחי לש ןועריפ תולדח יכילהב תונוש ןויצ תודוקנל םיעגונהו ,קוחה
ר טפה יווצ ןתמ ,םישונ רדסה תמלשה לשמל ,ןועריפה תולדח יכילהב םייבויח םינותנ םג עדימה
ס וניכ וצ ןתמ ךילהה תחיתפ םצע רבדב םירחא עדימ יטרפ לע ףסונב ,ןועריפ תינכת תמלשהו
ום.יכע ובקכים, כילההל וטיבול גרת טישת פרזכהו

 הד עבוכיהליבת היקחק ניקוית

 שהני ירונייעלם שמית הרבת סמכויוהרח –שה  הירוקקון חוית ו.

ת רתוה תועצמאב החפשמ יניינעל טפשמה יתב לע סמועה תתחפהל איבהל הז ןוקית תרטמ 
ת יבל לופיטה תא ריבעהל הבוחה ףלח ,השורי יניינעל םימשרה תוטלחהל םימיוסמ םיניינע 
 ום.יכע ובקכ ה,חשפמי ניינעלט שפמה 

 ר. יכתזכו תהפצלים טשפמהת רשת כשללר בעוה קוחה ןוקית 

 בוןזעילי נהל מעקוח פיל הטובי –שה  הירוקקון חוית ז.

, תאז .םינמתמה ןובזע ילהנמ לע חוקיפה ףקיהו תוציחנ רבדבת שדוחמה בישחטא במק וחהן וקית
י להנמ לע רתויב םיליעיה םיחקפמה םניה האווצ יפ לע םיכוזה וא םישרויה היפל הסיפת ךותמ
 –  ומצעב ויניינעל גואדל לגוסמ וניאש ימל סחיב חוקיפב דחוימ ןיינעים יקשל ככבד, בד בן. וביזעה
י רה  –  רדענ וא ןיטק ,סופורטופא ול הנומש םדא אוה קיתב םישרויה דחא םהב םירקמב לשמל
  ף. סונ חוקיים פיקל הקדהצן יך אכשמו הן זיינעל ען ומהארם וגו נשי יםיקה ןידהת וראוהח וכמש

 ת. יטשפמהה קלחמהי דיל עה ל איםמיבת שבוגמ קוחה ןוקיתת טויט 

 נהניין המדיקלברה עא השנובהרות בה – לילהכוס פטרופוא הקקון חוית ח.

י די לע להונמה סכנ תרבעה אשונ תא רידסמ ,8790- ח"לשתהי, ללכהס וופרטוהאפק וחל 05ף יעס
ל צא רבצנש ןויסינה לע םיססבתמ םיעצומה םינוקיתה .הנידמה ןיינקל יללכה סופורטופאה

ם ירקמב הנידמה ןיינקל סכנ ריבעהל תורשפאה ןוגיע םניינעו ,ףיעסה םושייב יללכהס וופרטוהאפ
י ללכה סופורטופאה ידי לע להונמ סכנהר שכאק: וחהח סוני לפים רשתאפמנם יום איכר שים אספונ

י ללכה סופורטופאה תוינפו תונויסינ ףא לעו ,הרואכל תויוכז לעב רתוא רשאכ וא ,השורי וצ חוכמ
0 ג)05  ףיעסת וראוהו לוחיה רקמ ל כבי כש גדויע. בקייש ןמק זרך פותס כנהת בשהלל עו פוניו, אילא
 ה.נידמה ןיינקלר בעוהשר חלאף ו אב ןיינועמלס כנ תבשהן יינעלק וחל( ד)-ו( 0)

 ר.  יכתזכ ותהפצת ראקל לםומ יםנוידבי וומצ הקיקחוץ ועיילר בעוה קוחה ןוקית 

 נהניין המדיקלברה עלהעה שת האת הורארכה –לי להכ ספוטרופואק החו ט.

 2667- ט"סשתה ,(6562-ו   2667  םינשל תילכלכה תינכתה םושייל הקיקח ינוקית) תולעייתהה קוח
י דיב םילהונמה םיבוזע םיסכנ תרבעה ןיינעב תוארוה עבקו יללכה סופורטופאה קוח תא ןקית

  הול. ינה תופקתבת ויוכהזי לעב רותילאת ולועהפע וביצו ה,נידמהן יינקלי ללכה סוופרטוהאפ

ה עש ת ראוהכ ועבקנ ה,נידמה ןיינקל ןיעקרקמ יסכנת רבעהב תוקסועהו ל אן,וקיתה תוראוהמק לח
. םינש שולשל הפקת תא ךיראהלת, סנכהל שה לכלכהת דעור ושיבאים, טשפמהר שלה כמסהד לצ

 ה. כירהאלע מוצך כילפו 1562 ילויש דוחבה עקה פעשהת ראוה

 .  1562ת נשך להמבת סנכהל שה לכלכהת דעוולר בעוהוים טשפמהת רשי דיל ער שוו אהצ חסונ
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 פסות טרופואת והטיפשת המשרוהכ קקון חוית י.

- ו"כשתה ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכהק וחל 08ן וקיתר חלאים שרדנהה קיקחי נוקיתר ספמ
ת לבקבה כימתן ונגנמל שף קותלו תסינכלד עומהת כרהא -ת ויכזרמת וילכתש ולשהם לר ש, א0690
א שונב םישרדנ םינוקיתו תורהבה רפסמו קוחל  08  ןוקית םושיי חכונל םישרדנ םינוקית ;תוטלחה

 ת.וסופרטואפ

 ר. יכתז תהפצוים יופסש וביגי בלשל הקיקחוץ ועיילה רבעוה קוחהר יכתזת טויט 

 תקנות לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי יא.

סעיפי הסמכה   01-נקבעו למעלה מ   1161-במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח 
לתקנות. במהלך השנה הקרובה מתמקדת המחלקה המשפטית בהסדרת וגיבוש התקנות 
ההכרחיות לתחילת תוקפו של החוק: נושא בקשת יחיד, תאגיד או נושה לצו פתיחת הליכים או 
להסדר ללא צו, סדרי הדין בטיפול בבקשות ובניהול ההליכים אצל הממונה, חובות הפרסום לציבור, 
רשימת נאמנים, הסדרת נושא האגרות המשולמות בהליך, חובת זימון אספות, אופן הגשת תביעות 

 חוב, ועוד.

 טיוטת תיקון התקנות נמצאת בשלבי גיבוש בשיתוף מחלקת ייעוץ וחקיקה.

 (קוןי)תל גת הרטשיפנות קת .בי

ל ש טנרטניהאר תת אועבאמצב ייחל של גרת טישת פושקבל שת נווקמה שגהלר ובעלש קבמן וקיתה
ש יגנו טושפ ךילה תריצילוגל, רהת טישך פילהל ועיילור וקיצליא בהלו תרטמה י זונישי. משרהס נוכה
 ת.ושקבהי שיגמ יםבייחהר וביר צובער תוי

 ת. ומושרבום סרלפה רושילאים טשפמהת רשל הרבעוה תונקתה ןוקיתת טויט 

 (קוןי)ת( םסיפוטרופואלשכר עת ביקניין עבם ליל)כפסות טרופואת והטיפשת המשרוהכנות קת .גי

ן הו םייטרפ םיסופורטופאל ןה ,סופורטופאל החרטה רכש תושקב אשונ תא רידסהלן וקיתהת רטמ
ר כשה ירועיש ןרקיעבו ,טפשמה תיבל תושגומה ,תוספורטופא ידיגאתו םייעוצקמ םיסופורטופאל
ם דאל קפסל סופורטוהאפל עשים תורישהי ל פער כשהר וחמתי דיל עת , זאודיל עע בקיהלים לוכיש
 ה. נמתהו ילע

 (קוןי)ת( עצובידין והדרי הס)פסות טרופואת והטיפשת המשרוהכנות קת .יד  

ר ואל ,םיבושח םיאשונ רפסמ דדחל םתרטמו הרשה תוכמסב םיאצמנה םינוקית רפסמב רבודמ
ק נב תונובשח לוהינ :םהיניב ,םיסופורטופא לע חוקיפה תולהנתהבת ונורחהאים נשבו לחשים יוניש
ל ש םייסנניפ םיסכנ ןומיס ;סופורטופאה ידי לע עדימ תרימש ;סופורטופא םהל הנומשים שנל אש

 עוד.והאדם, 

 י.נושרא חסונש וביגב לשב תנמצא תונקתה ןוקיתת טויט

 תקנות הירושה )תיקון(  טו.

התיקון מבקש ליצור אפשרות לרשם לענייני ירושה לסרוק צוואות בעת הפקדתן לשם גיבוי. כמו כן 
 במסגרת התיקון מוצעים תיקונים והבהרות נוספים לתקנות הירושה בהתאם לניסיון שנצבר ביישומן.  

 התיקון המוצע בנושא סריקת הצוואות פורסם להערות הציבור.
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 (קוןי)ת( שהני ירונייעלם שת הרגרוא)שה ת הירונוקת .זט

ת ושקבל שרדנה םוסרפה דעב םולשתה תבוח תא דחאיש ןפואב השוריה תונקת תא ןקתל עצומ
 ר. ומכאת ושקבל ע תתשומהה רגהאום לשתת בוחעם ד חי ום,יקו ה או צשורי ותן צמל

ש רדנה תורישה ןיבלת ורומהאת ונקתבע ובקהה רגהאום כסן יבתאם מהת ר איבגהלע מוצביל, קמב
 יללכה סופורטופאה תוזוחמב םויכ תגהונה הקיטקרפל םאתהב תאז ,תיטרקנוקהה שקבלה נעמב
 ר.וביהצל לכל יםיטנוולרה יםכילההל ועייליא בהל ןוקיתהת רטמה. שוריי ניינעלים משרה ןויסינו

 ( שכר) לילהכוס פטרופואת הנוקת .זי

ת רוקיב דעב רכש לש טמרופב םיסופורטופאה לע םויכ םילטומה הייבגה רדסה תא תונשל עצומ
ל טנב וא םיחווידה תשגהב יולת יתלבו חישק הנבמב העובק תיתנשה רגבאו רימהלות, וחודוה טרפ
 הם.ילע תרוקיבה

  ה. נכהי בלשב תנמצא תונקתה ןוקיתת טויט
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 תיללכהכה דיחיה
 אבומ

 ש.וכרל ע חקמפכו /און מנאכ ו,ידיקתפר תי ןיבק, סועי משרהס נוכהוי ללכה סוופרטוהאפ

ש רדנ םירחא רובע םיסכנ םילהנמה דיקפת ילעב לע יביטקפא חוקיפו םיסכנה לש יבטימ לוהינ ךרוצל
 ים.נושים שאונבת וילכלכת עד -תווחלי ללכה סוופרטוהאפ

 ים.מאשוים נלכלכ"ד, ועים קסעומת ילכלכה הדיחיב

ל ע חוקיפה תדיחי תאו יללכה סופורטופאה ידי לע םיסכנה לוהינ תא הוולמ תילכלכה הדיחיה
ה בוטה ךרדה יהמ ,לוהינה ךרד לעה טלחהת לבקרם טת, נחובוה תעדה ווחי לכלכהט ביהבים סופרטוהאפ

ט ביהב םיסכנה לע חוקיפה תאו לוהינה תא הוולמ ףא ךשמהבו ,תילכלכ הניחבמ סכנה לוהינל רתויב
 י.לכלכה

 ו.יתווזחמוי ללכהס וופרטוהאפת ודיחיל כר ובעת וילכלכת עדת ווחת כרועת ילכלכה הדיחיה

 :הלהא שאיםנו בעתד-ותחו ותניתנ ,תרהי בין

/היינק לש תילכלכה תויאדכה תא תונחוב תוילכלכה תעדה תווח – "ןלדנ קייבת ץיעו ויכלכלי ץיעוי
, היצניבמוק תקסע לש ,63  א"מת לש ,(תילכלכ) תילמיטפוא לוהינך רדל שה, יינב/ץויפש/הקחז/אהריכמ
, יללכה סופורטופאה ידי- לע םילהונמה שוכר יקיתב ב"ויכות ועקהפל שים, רוערעל שי, חק סעת כרעהל ש
 י. מאש/ןלכלכי די-לע תונתינה לת אעדת ווחס. כנהל ש תילמיטופהא לוהינהך רדת  אןוחבלה רטמב

ת ואקסעל טפשמ תיב רושיא שרדנ םהב םירקמב  –  ןיעקרקמ תואקסעל תואקסע תוריבס
ה דיחיה תכרוע ,יללכה סופורטופאה חוקיפבשים, ניטקו /אוס וופרטוהם אפלה נומשים שנל אשן יעקרקמב
ל ש תללוכ הקידבמ קלחכ ,ןיטקה/םדאה יפסכ תעקשה ןפואו היווש ,הקסעה תוריבסל הקידב תילכלכה
  האדם. י סכנת עקשה

 ך.כלש רדנר שכאט שפמהת יבי נבפב ייצתמר שי, אמאש/ןלכלכי די-לע תונתינו לת אעד תווח

י תבל תושגומ ןובזיע יפסכ תעקשה תונקתו יוסח יפסכ תעקשה תונקתל םאתהב  - םיפסכ תעקשה
  ים. ספכהת עקשהן ופר אושילאת ושקבט שפמה

ת ווח ןתמ תרגסמב ,םיפסכה תעקשהן יינעבת וילכלכת עדת ווחט שפמהת יבלר יבעמי ללכהס וופרטוהאפ
ת מיש ךות ,תישדוחה ותסנכהו םיפטושה ויכרצ לומ לא תוקדבנ ויתויובייחתהו םדאה תועקשהו, לת אעד
 ת.ונושהה עקשהה תוופלחבה ואשתהון וכיסהת מרל עש גד

, ןובזיע/יוסח יפסכ תעקשהת ונקתלתאם הב - לליכה ספורופוטהא ותנקר בפיםסכ עתשקה זכורי
  ת. תפושמהה עקשהבי ללכהס וופרטוהאפל ספו אצכת ע איקשהלש קבלי שאר ןמנאה

ה ז אשונב יללכהס וופרטוהאפת וליעת פת אכזרמהת, ילכלכהה דיחיהל ה אנון פובעזהל הנמ/סוופרטוהאפ
 ים. עיקשמהעם ר שקהש יה אשעמל הווהמו

, ןובזיעה להנמ/םדאה םש לע ןובשח םיחתופ םיפסכה תקלחמ םע ףותישב תילכלכה הדיחיה יגיצנ
, םינוכדעל ,תולאשל ,םירוריבל עגונב סופורטוהאפעם ר שקים ריוצון, ובשחלים ספכהת לבקת ים ארשמא

ם אתהב ,רתוי ההובג תורידתב וא/ו ,הנשל תחא העקשה יקיפאו יווש ןוכדעל ,םיפסכ תדקפה/תכישמל
 '.וכוך רולצ
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  7010ת נשבת ליכלכת היחידה הלועיפר ם עיקסיכו

 םפיסכ עתקשה יןניע בעתד-חוות
ן יינעב םינושה תוזוחמל תעד תווח יללכה סופורטופאה תלהנהב תילכלכה הדיחיה הניכה  7010  תנשב
₪   'מ  698 ל האוושהב) ח"ש ינוילימ  764  לש ללוכ ףקיהב ,סופורטופא םהל הנומש םישנא יספכת עקשה
 ה אבה הקולחה יפ- לע ,(4010  תנשב ח"ש ינוילימ  637- ל ,5010  תנשב ח"ש ינוילימ  908- ל ,6010  תנשב

 תוזוחמ יפל ,םיקתיה רפסמו סופורטופא םהל הנומש םישנא יפסכ לש תועקשהה ףקיה

170תרשים   

 (ח"ש ניליובמי) דעת-תחוו םהביגל נותינש ספורוטפוא םהל הנשמו םשינאה פיסכ ףהיק

127תרשים   
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 יןעקרק מסיכנ
י די- לע םילהונמה םיבוזע םיסכנב ן"לדנ יסכנל עגונב תעדת ווח 95ת ילכלכהה דיחיהה בתכ 7010ת נשב

  5010 תנשבו בתכנשת עדת ווח 000ל ,6010 תנשבו בתכנשת עדת ווח 930ל הואושהב י,ללכה סוופרטוהאפ
 .4010 תנשבו בתכנשת עד-תווח 850-ול

173תרשים  0710-0410 םנישב םביעזו םסיכנב "ןלנדל עגנוב  דעתחוות  

ן הו היינק ריחמ יבגל ןה ן,"לדנבת וקאסעי וושת וריבסת וקידבת ילכלכהה דיחיהה עביצ 7010ת נשך להמב
- ל ,6010  תנשב תוריבס תוקידב 317-לה ואושהברים(, חים אסכנות וריד )יםקית 301-בה, ריכמר יחמי בגל

 .4010ת נשבי וושת וריבסת וקידב 480-ול 5010ת נשב תוריבסת וקידב 309

 664  - ל האוושהב) ח"ש ינוילימ 600-בכם תסמ 7010ת נשבת וריבסת וקידבו עבוצן היבגלשת וקאסעהי ווש
 (.4010ת נשבח "שי נוילימ 361-ול 5010ת נשבח "שי נוילימ 408-ל, 6010ת נשב₪  ינוילימ

  0710-0410 םנישב ותאסקע שווי ו"ןלנדב אותסקע שווי רותביס בדיקות

174תרשים   
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מ 
 

יםספהכ תלקח
ס ופורטופאה ידיב םיקזחומה םיפסכה לוהינ לע תדקפומ יללכה סופורטופאה תלהנהבים ספכהת קלחמ
 י. משרהס נוכהוי ללכה

ת ודיחי םע תונמאנ תונרק לש תנוכתמב תולעופה תונרק תועצמאב םיפסכה תא תלהנמ הקלחמה
  ת. ותפתשה

י קית ,םירדענ רובע םיישיא תונובשח  781,000- כ וב םילהונמש קנבכ ,השעמל ,תלעופ םיספכהת קלחמ
 עוד. ו הנידמהת בוטל תונוביזעים, קוריופל גרת וטישפ

  ים. ירחסמ יםקנבבים דרנפש "ועת ונובשח 51-כת ועבאמצ תעבוצמים ספכה תקלחמת וליעפ

 ה:ל זלכבו ת,ווזחמלוי ללכה סוופרטוהאפ תלהנהב תונושה תוקלחמלים תוריש תנתונים ספכה תקלחמ

 ר;ורחשי כילהת רגסמבים כאלזים ספכום לשת 

 ים;קנעמות וגלמום לשת 

 ים;קוריופל גרת וטישבפים שונל יםדנדיוויד תקולח 

 ים;סכנה לוהינמ תועבונה תוהוצאום לשת 

 ש. וכרח וטיב 

ת וריינב תולועפ ןהב ,תונווגמ תויאנובשחו תויפסכ תולועפ תעצבמ םיפסכה תקלחמ ,הדיקפתת רגסמב
 עוד. וים כורעש עוביצת, ומכבו תודיחיבח, "שב יםקנב תומתאהח, "טמבוך רע

. ימשרה סנוכהו יללכה סופורטופאה לש םייתנשה םייפסכה תוח"ודה תכירע לע הנומים אספכהת קלחמ
  י. נוחיצח "ורי די-לע יםרקובמה ל אתוח"וד

ד רשמ םהב ,םינוש םימרוגלוס מהת ונוטלשלים יתנשוים ישדוחת וח"ודת כירעל עה נומה אקלחמהף, סונב
 ר.האוצד רשמבי ללכהב שחהוים טשפמה

ם ייפסכה תוח"ודה תנכהב ,הליגרהו תפטושה תוליעפל רבעמ ,רתיה ןיב ,הקלחמה הלפיט  7010  תנשב
 ה.מושה דיקלפי תנש ח"ודת שגהבותם מיתחו 6010ת נשל

 803,80  םכותמ ,הקלחמב םימולשת רודמ ידי- לע םינוש םימולשת  743,43  ועצוב  7010  תנש ךלהמב
 י. משרה סנוכה וםחתבים מולשת

175תרשים   

 סך הדיווידנדים שחולקו לנושים
 )בפשיטות רגל ופירוקים(

176תרשים   

 ידי המחלקה -מספר התשלומים שבוצעו על
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  תוהשקעהת דיחי
 אבומ

 .6990  ראוני שדוחמ לחה תמייקה התנוכתמב תלעופ יללכה סופורטופאה תלהנהב תועקשהה תדיחי

 .(תוקאסע תרקבו הקילס )"EICFOF KACB"-ות וקאסער דחל ש הנבמבת לעו פהדיחיה

ס מה תובחל םאתהבו םיפסכה לש יטפשמה דמעמל םאתהבת, וידועיית ונרק 00-לק לוחמי ספכהל והינה
 .ןרקהל שי ללכה ןויהאפו

ל ש ךס תמועל) ח"ש דראילימ  30.7- כ לש ךס לעת ונרקבל לוכהה עקשההף קיהד מע 701.00.003-לן וכנ
 28.56ל של ודיג, 601.00.003ום יבח "שד ריאלימ 8.76

ת דעו .יללכה סופורטופאה דילש תועקשההת דעוה לה וותמשת וינידמלתאם הבת לעות פועקשההת דיחי
א יהו ,8790- ח"לשתה ,יללכהס וופרטוהאפק וחל 01ף יעסח וכמת לעוהפת, ירוטוטטסה דעויא הת ועקשהה
 :הדעוי רבחה שולשת ללוכ

 ר."וי י,בקעיל גיס –ת ימשרהת סנוכהות יללכה  הסוופרטוהאפ .0

 ר. יית פנעב' ג -ר האוצד רשמת גינצ .0

 ר. ביבל טר מ -ל ראשי קנבג ינצ .3

 הותעילופ הדחיהי הבנמ
ה דיחיה .תואקסער קבמוק לוסכש משמהת, ונובשחל הנמוים קיתי להנמ-יםנלכלכת ללוכת ועקשההת דיחי

ם ירקורב תועצמאבו ףטוש סיסב לע ,"תוחפט- יחרזמ"ו "ימולא" -ים קנבי נשת ועבאמצן וההק ושבת לעופ
 ".ןיאדוטסקאת וקאסע"ך רולצ תועקשה יתבמ

 ה.עבקנשן וכיסהת מרל תאםהב תילמיטופהא הואשתהת  אבינהל יאהה עקשההת רטמ

 םיספכה תעקשה

ם יפסכה לכ ךס
ה דיחיב םיעקשומה
ת ונרקה ילפה קולחב
ן וכנ ,ח"ש ינוילימב)
 70.00.03 םויל
ה נשל האוושהבו

 מת(דוק

177תרשים   

-2 ביוניש   0106  0107  ןרק

 -5.92  0119.9  951.3  ינהדמ התבוטות לונבזיע

 07.72  361.0  459.7  טוילח

 0.42  003.9  006.9   םיירוביצתודשקה

 -00.52  055.9  000.3  הרוטר פ"כנ

 08.92  0490.0  0,770.7  תבייר ח"כנ

 3.02  811.7  805.7  תורבר חכנ

 0.182  0,809.0  0,856.90  ("לכן חשודקיופ רקורב ללוכ) םירדענ

 4.52  575.7  610.3 םייוחס

 05.72  038.0  075.7 םידייח

 04.82  001.9  050.1 ביצקת

 6.582  6,785.6  7,030.50  כ"סה
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ת יב לארה" :םויכ) ינוציח םיקית להנמ לצא עקשומ םירדענה ןרק ךותמ ח"ש ןוילימ  15.09  לש ךס
י נוציח להנמל םיפסכה תרבעה .תועקשה יקית להנמ תריחבל שדוחמ זרכמב רחבנ רשא ,("תועקשה
 ה.דיחיהת ועקשהל שים ילמיטופ איםנאתב הרקבך רולצה תשענ

ם אתהב ,תפתושמ העקשהב ילארשיה ןוהה קושב םיעקשומ יללכה סופורטופאב םילהונמה םיפסכה
ל ש תוליעפה ימוחתל תוידועיי תונרקב םיקזחומ םיפסכה ,רומאכ .תועקשהה תדעו תויחנהלו תוינידמל

 ת.ונמנאן רקל המוד תנוכתמב תולהונמהי, משרהס נוכהוי ללכה סוופרטוהאפ

 ר:שה לאפבא ו זתנוכתמבת וליעהפ

 ן.רקה יבטומלים דסהפ/יםחוור תקולח .0

 ים.בטומהמד חל אכל שים ספכהי וושל ש קיודמב ושיח .0

  ת וחטפ-יחרמז" קנבבו "ימולא" קנבב יםלהונמ תונובשחה

178תרשים  :0710/000/3 -ה םליו כוןנ םחוזיאב פתשותהמ העשקהה בכרה לןהל  

 289.1  לש (לוהינ ימדו סמ יוכינ רחאל) וטנ תילנימונ האושת סופורטופאה תונרק ובינה  7010  תנשב
 .5010ת נשב 20.10ל ש וטנ תילנימונה ואשתת מועל)

ן תעקשה בכרהש ,ןוהה קושב תולעוהפת ונמנאת ונרק 05ה עבקי ללכהס וופרטוהאפל שת ועקשההת דעו
ה אושת  6010  תנשב ובינה הלא תונרק .תרוקיב תונרקכי ללכהס וופרטוהאפל שת ועקשההב כרהלה מוד
 . יללכה סופורטופאה תונרק תבוטל  250.1  לש רעפ רמולכ ,296.1-  לש תילנימונ

ר שא ,יללכה סופורטופאה יפסכ תיברמ תמועל ,סממ תורוטת פונרקכת ורדגומת רוקיבהת ונרקי כן, יו)יצ
 ס.(ממים רוט פנםיא
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 0610-0010 םנישב רתביקוה נותר קלש ולילכה ספוורוטפאה ותנר קלש ליותאירה אותשוהת

179תרשים   

ם המחירימדד 
)%( ע הידו  קרברו

  (%)טו נאותשות

 "כפא קורתבית הנוקר
 פהקוהת

 0.6  -3.4  -0.6  -0.1 0100 י ליאר

 0.4  4.8  4.5  5.4 0100 י ליאר

 0.9  3.9  0.4  0.0 0103 י ליאר

 -1.0  3.4  0.6  3.7 0104 י ליאר

 -1.91  0.07  1.89  0.1 0105 י ליאר

 -1.31  1.80  0.00  0.08 0106 י ליאר

 1.31  4.57  3.47  0.97 0107 י ליאר

 ררוקב אתשות ל מוכ"פא להוניב םרידענ רןק לית:איר האשות

181תרשים   

הנש ספוטרופואל הניהובם עדרינקרן  קרברו

4.88 5.04 0107

 (0710-0310) ₪ פילאב ספוורפוטאה קעותשה להוני ףהיק

180תרשים   
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 עדימהפש וחוק חי פ-לעה מונמהח ו"ד
ר ובילצע דימהת רבעהל עה נוממה

: ימשרהס נוכהוי ללכהס וופרטובאפ
 דדחר ופעד "וע

90360 ו  יפח' ר :תורשקתההי כרדוה נעמ 36078 ים,  לשורי, ת.ד. ר, יעהי רעשת יב006  

oferh@justice.gov.il "ל:  ואדתבותכ10-5300609 ':  לטס' מ  

 יפ לע עדימל תושקב רפסמ
180תרשים  ע המידשפחו חוק  

183 םישרת  חונדש ע מידשותבקל בותסיה גותלפהת

 לפו טיזמן

184תרשים   

185תרשים  ע המידשותבקל הנעהמ פןאו גותלפהת  
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 תוחוזמה והההנהל תודיחי םשר עק תריצי
 תי יחידולנהמ -שמי רס הנוהכולי לכס הפורוטפות האלנהה
 םילשורי ,06309  דוקימ ,36078  .ד.ת ,600  ופי 'חר ,ריעה ירעש ןיינב :יללכהס וופרטוהאפת להנהת בותכ

 ניטרוקלאאר דו

sigaly@justice.gov.il

 (17)קס פ

 5300671

 (17)פון לט

 5300611/0

 החיד/ יקיד פת

 תיכלל הסהפורטופאה
 תימשר התסנוכוה

 שם

,  ד"ועיקבעיגליס  

IrisKa@justice.gov.il

MiriH@justice.gov.il

 5376074

 6460854

 5300614

 6595611

   נהלימוןוגראנהוממ

   תונוזביעתחלקמתנהלמ
( עלופ)בנהידמ התובטל  

 בצ קסיריא

  ד"וע,רדי קירימ

haliti@Justice.gov.il  6467543  5300601/718  רותיא לדהיחי התנהלמ
,  ד"וערסילאתיהל   םתשבולהםיובזעםיסכנ  

hananelg@justice.gov.il

mishpatim37@int.gov.il

RonenO@justice.gov.il

DanaN@justice.gov.il

 6467506

 173-7935843

 10-6467503

 173-7935846

 6467546

 5300697

 173-7935805

 173-7935806

 173-7935836

 5300660

   תיכלכלדהיחינהלמ

  תועשק התדיחינהלמ

   תוריחקתחלקמנהלמ

  טוילח התדיחיתנהלמ

   עלחויקפ הךרעמתנהלמ
   ןוזביעינהלמוםיספורטופא

  נקליפרוגלאננח

 ץמר בינד

,  ד"ועיק'צולאןנור  

,  ד"ועןמאננהד  

,  ד"ועעסלימת  

gititsa@justice.gov.il  6467487  5300617 , םושלרשתיתיג  םיפסכ התחלקמתנהלמ   
 ח"ור

dianag@justice.gov.il  5300671  6360434   ףייגלנהאיד  שבחמ התדיחיתנהלמ

 םלישרווז יחמ
 95464ד וקימים, לשורישאול, ת עבג, 4 המוק ",יםמותאהת יב", 05ים רשני נפכח' ר ת:בותכ
 יםלשורי, 04309ד וקימים, לשורי, 67043ר ואדת ביתר: ואדח ולשמל תבותכ

: ס'קפ ניטרוקלאאר דו   דיקתפשם ':לט

 batshevab@justice.gov.il  10-6467574  10-6005760 ,   זוחמ התנהלמד"ועובטר בךראב  עשבתב -

יכלל הסופורטופא ה |ימשר הסנוכה   שהורייניינע לםשרה

 621577710-  0406* : ןופטל

 -646757010  646757310- ': ספק

18:31 תועש הןיב הד באםימי  - 00:31  , ,  , , 18:31 תועש הןיב, ה,ד ב,אםימי  - 00:31   ,  קהלתקבל 

18:31  תועש הןיב הד באםימי  - 00:31  , ,  , , * -0406  04  הממי בתועש    ינופטלנהעמ

 Rasham-jr@justice.gov.il  (שהורי יניינע לםשר)ה "לאוד



 זכרמוהב ביא-לתמחוז 
 ביבא-לת, 19106ד וקימ, 9141ד "ת', ג-'בת ומוק, 0ה שולשהח' רת: בותכ

 : "לאוד  :' ספק  שם דיפקת :'טל

 RuthyM@justice.gov.il  10-6467563  13-6899610 ד"וע   ,יחרזמרנקי לתור זוחמ התנהלמ

  שהורייניינע לםשרה ימשר הסנוכה  יכללסופורטופא

 689-139635  10-6005777  0406*  :ןופטל

 10-6467550

,ד ה,, א ב,  םימי
18:31  תועש הןיב  - 00:31 

,ד ה,, א ב,  םימי
18:31  תועש הןיב  - 00:31 

 10-6460510

, ה,ד, ב,א  םימי  
18:31  תועש הןיב  - 00:31 

, ה,ד, ב,א  םימי  
18:31  תועש הןיב  - 00:31 

 646754810-

, ה,ד , ב  ,אםימי
18:31  תועש הןיב  - 00:31 

הממי בתועש* -0406  04  

 :'ספק

  קהלתקבל

  ינופטלנהעמ

 Apot-tlv1@justice.gov.il  Kanar-tlv@justice.gov.il  rashamtlv@justice.gov.il ל  "אוד

 ןפוהצה ופמחוז חי
 היפח, 81103ד וקימ, 847ד "תה, לשממהת יירק', א 05ים -לח' פרת: בותכ

 : "לאוד  :' קספ  שם דיקתפ ':טל

 olgag@justice.gov.il  10-6467569  14-8633748 "וע,ןודרוג  גהולא זוחמ התנהלמ ד 

אפוטרופוס כללי  הכונס הרשמי  ירושה   הרשם לענייני  

 90-0000777  90-0000777  *2090 טלפון: 

 92-0007607  92-0007600  92-0007600 פקס': 

ד, ה,   ימים א, ב,
  90:09  - בין השעות 92:09

ימים א, ב, ד, ה, 
  90:09  - בין השעות 92:09

ימים א, ב, ד, ה, 
  90:09  - בין השעות 92:09 קבלת קהל 

ימים א, ב, ד, ה, 
  90:09  - בין השעות 92:09

ימים א, ב, ד, ה, 
  90:09  - בין השעות 92:09 שעות ביממה   20  - *2090 טלפוני   מענה

מזכירות: 
 KerenDahan@justice.gov.il

ומנהלי   על  אפוטרופסים פיקוח
  lizad@justice.gov.il עיזבון:

  gilas@justice.gov.il רגל:  פשיטות
 

 Rasham-haifa@justice.gov.il דוא"ל 



 השרוי יניינלעם שרת היילחו -ת רנצ
 תיליעת רנצ, 00070ד וקימ, 5400 ד"ת, 3ה כלאמהח' ר', בה מוקים, קסעהב לן יינבת: בותכ

   ושהריייניענם לרשה

 0406*  :ןופטל

 646756510-

18:31  םימי - 00:31  תועש הןיב  , ה,ד, ב,א 

הממי בתועש* -0406  04  

 :'ספק

  קהלתקבל

  ינופטלנהעמ

 Rasham-nrt@justice.gov.il ל  "אוד

םורע והדבש רבאמחוז 
 עבש רבא, 81048 דוקימ, 965ת.ד. ה, לשממהת יירק, 4ה ווקתהח' רת: בותכ

: "לאוד ': קספ  שם דיקתפ ':טל

 zvik@justice.gov.il  18-6467544  18-6064581    ד"ועיש,וקיבצ זומח המנהל

יללכ  וסופרטואפ     ושהריייניענם לרשה ימרש הסונכה

 6064560/018-  606457518-  0406*  :ןולפט

 10-6467576  10-6467575  10-6460697  ':קספ

 ה, ד,  ב,ם א,ימי
18:31  תוע השןיב  - 00:31 

 ה,ד,   ב,ם א,ימי
18:31  תוע השןיב  - 00:31 

 ה,ד,   ב,ם א,ימי
18:31  תוע השןיב  - 00:31 

  קהלתקבל

 ה, ד,  ב,ם א,ימי
18:31  תוע השןיב  - 00:31 

 ה,ד,   ב,ם א,ימי
18:31  תוע השןיב  - 00:31 

ממהיב0406* -  04   תועש   יונלפטענהמ



תוכן תרשימים

 01 שנתית של תיקים פעילים לאחר מתן צו כינוס-השוואה רב 0 -תרשים 

 01 פי מחוזות-תיקים פעילים לאחר שניתן בהם צו כינוס, על 0 -תרשים 

 00 0103-0107בקשות לצו כינוס שהוגשו בשנים  3 -תרשים 

 00 פי מחוזות-, על0107בקשות לצו כינוס שהוגשו בשנת  4 -תרשים 

 00 שנתית של מספר צווי כינוס שניתנו-השוואה רב 5 -תרשים 

 00 לפי סיווג מגיש הבקשה: 0107התפלגות  צווי הכינוס שניתנו בשנת  6 -תרשים 

 00 א לחוק09בקשות להסדר נושים לפי סעיף  7 -תרשים 

 03 0107פי סוג הליך, בשנת -מספר תביעות החוב שהוגשו על 8 -תרשים 

 03 , לפי מחוזות0107מספר תביעות החוב שהוגשו בשנת  9 -תרשים 

 04  0107הופעות בהליכי פשיטת רגל בשנת  01 -תרשים 

 04 0107מספר צווי הפטר בשנת  00 -תרשים 

 04  0107לחייבים בשנת  דיונים בבקשות לצווי הפטר 00 -תרשים 

 05 פי מחוזות-, על0107מספר צווי הפטר שניתנו בשנת  03 -תרשים 

 05 0105-0107מספר צווי הפטר שניתנו בשנים  04 -תרשים 

 05 , על פי מחוזות0107תגובות פרקליטים בהליכי פשיטת רגל בשנת  05 -תרשים 

 06 פי מחוזות-, על0107מספר תיקי פשיטות רגל שנסגרו בשנת  06 -תרשים 

 06 פי מחוזות-, על0107מספר תיקי פשיטת רגל שבוטלו בשנת  07 -תרשים 

 07 0107לחוק החברות שנפתחו בשנת  351בקשות פירוק שנפתחו ובקשות לפי סעיף  08 -תרשים 

 07 פי מחוזות-, על0105-0107צווי פירוק שניתנו בשנים  09 -תרשים 

 08 השוואה רב שנתית של התיקים הפעילים בתחום פירוק חברות 01 -תרשים 

 08 , על פי מחוזות הכונס הרשמי30.00.07חלוקת תיקי הפירוק הפעילים נכון ליום  00 -תרשים 

 08 0107הופעות ותגובות פרקליטים בהליכי פירוק חברות בשנת  00 -תרשים 

 09 פי מחוזות-, על0107תיקי פירוק חברות שנסגרו ובוטלו בשנת  03 -תרשים 

 05 הכנסות משכר דירה )במיליוני ש"ח( –תקבולי נכסים מבונים  04 -תרשים 

 06 0107 - 0106מספר תיקים שנפתחו ונסגרו  05 -תרשים 

 06 0107תיקי גילוי שנפתחו ותיקי גילוי שנסגרו בשנת  06 -תרשים 

 07 כמות פניות שטופלו -בקשות לאיתור רכוש  07 -תרשים 

 08 פתיחת תיקי חילוט 08 -תרשים 

 31 0107פירוט המכירה והיקף התקבולים שהתקבלו מהמכירות הפומביות בשנת  09 -תרשים 

 30 0107מספר תיקים שנפתחו בשנת  31 -תרשים 

 30 0107כספים שהתקבלו באמצעות מחלקת עיזבונות לטובת המדינה בשנת  30 -תרשים 



 30 פי מדינות המוצא -על   0107מקור הכספים שהתקבלו במחלקת עיזבונות לטובת המדינה בשנת   30 -תרשים 

 33 -תרשים 
פי החלטות הוועדה -על   מחלקת עיזבונות לטובת המדינה  ידי -כספים שהועברו על

 33 הציבורית )במיליוני ש"ח(

פירוט התשלומים אשר הועברו השנה למשרדי הממשלה לצורך תשלום לארגונים ולגופים  34 -תרשים 
 33 אשר זכו בהקצאה מועדת העיזבונות

 34 , לפי תחומים0107חלוקה מכספי הקדשות בשנת  35 -תרשים 

 34 ידי מחלקת עיזבונות לטובת המדינה לפי תחומים-תשלומים שהועברו ישירות למוטבים על 36 -תרשים 

 37 0107נתונים על היקף התיקים הפעילים בשנת  37 -תרשים 

 38 פי מחוזות-, על0107תיקים פעילים בשנת  38 -תרשים 

 38 0105-0107תיקים בתחום הפיקוח על אפוטרופסים שנפתחו ונסגרו בשנים  39 -תרשים 

 38 0105-0107תיקי פיקוח על מנהלי עיזבונות שנפתחו ותיקי פיקוח שנסגרו בשנים  41 -תרשים 

מספר צווי מינוי שניתנו ע"פ סוג המינוי )מינוי  כללי, מינוי לרכוש, ומינוי לעניינים אישיים(  40 -תרשים 
 39 0107בתיקים שנפתחו במהלך שנת 

 39 התפלגות טווח הגילאים של האנשים שבעניינם הוצאו צווי מינוי 40 -תרשים 

 41 מספר הצווים למינוי אפוטרופסים שהועברו מבתי הדין השרעיים לאפוטרופוס הכללי 43 -תרשים 

 41 מספר התיקים הפעילים של הפיקוח על אפוטרופסים אשר מונו בבתי הדין השרעיים 44 -תרשים 

 41 פי מחוזות-, על0107פרטות שהתקבלו ופרטות שנבדקו בשנת  45 -תרשים 

 40 דו"חות כספיים שהתקבלו ודו"חות שנבדקו בתחום הפיקוח על אפוטרופסים 46 -תרשים 

 40 פרטות שהתקבלו ופרטות שנבדקו בתחום הפיקוח על מנהלי עיזבון 47 -תרשים 

 40 דו"חות כספיים שהתקבלו ודו"חות שנבדקו בתחום הפיקוח על מנהלי עיזבון 48 -תרשים 

 43 פי מחוזות -, על 0107ידי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה בשנת  -תגובות ובקשות שטופלו על  49 -תרשים 

 44 0100-0107תגובות ובקשות בא כוח היועץ המשפטי בשנים  51 -תרשים 

 44 0107אפוטרופוס כללי שנפתחו בשנת -כמות תיקי יועץ משפטי 50 -תרשים 

 45 0107הופעות בא כוח היועץ המשפטי בבתי המשפט בשנת  50 -תרשים 

 47 0107בקשות שהוגשו ליחידות הרשמים לענייני ירושה בשנת  53 -תרשים 

 47 פי מחוזות-, על0107ידי הרשמים לענייני ירושה בשנת -צווים וההחלטות שניתנו על 54 -תרשים 

 48 0100-0107ידי הרשמים לענייני ירושה בשנים -צווים והחלטות שניתנו על 55 -תרשים 

 48 פי מחוזות-, על0107צווי ירושה וקיום צוואה שניתנו בשנת  56 -תרשים 

 48 0100-0107צווים לסוגיהם שניתנו בשנים  57 -תרשים 

 49 0107פתיחה וסגירה של בקשות לצו ירושה וקיום צוואה בשנת  58 -תרשים 

 49 0107סגירה של בקשות לצו ירושה וקיום צוואה בשנת  59 -תרשים 

 51 (0107)בבקשות שנפתחו בשנת    0107זמן טיפול ממוצע בבקשות לצו ירושה וקיום צוואה  בשנת   61 -תרשים 

 51 פי מחוזות-בקשות מקוונות שהוגשו ליחידות הרשמים לענייני ירושה, על 60 -תרשים 



 50 פי למחוזות-פעילות לסוגיה בנוגע לצוואות, על 60 -תרשים 

 50 0105-0107פעילות בנוגע לצוואות בשנים  63 -תרשים 

*( ולמוקד השירות והמידע במשרד המשפטים בשנת 0406כמות פניות למענה הטלפוני )  64 -תרשים 
 50 , בחלוקה לחודשים0107

 54 כוח האדם 65 -תרשים 

 55 התפלגות כוח אדם לפי מגדר 66 -תרשים 

 55 התפלגות המשפטנים לפי גיל 67 -תרשים 

 56 התפלגות המשפטנים לפי ותק 68 -תרשים 

 56 התפלגות עובדים מנהליים לפי ותק 69 -תרשים 

 58 התפלגות תיקי הערעורים שנפתחו בחלוקה לפי סוג ההליך 71 -תרשים 

 64 היקף ההשקעות של כספי אנשים שמונה להם אפוטרופוס ומספר התיקים, לפי מחוזות 70 -תרשים 

 64 דעת )במיליוני ש"ח(-היקף כספי החסויים שניתנו לגביהם חוות 70 -תרשים 

 65 0107- 0104חוות דעת בנוגע לנדל"ן בתיקי בנכסים עזובים בשנים  73 -תרשים 

 65 0107- 0104בדיקות סבירות שווי עסקאות בנדל"ן ושווי עסקאות בשנים  74 -תרשים 

 66 סך הדיווידנדים שחולקו לנושים )בפשיטות רגל ופירוקים( 75 -תרשים 

 66 ידי המחלקה-מספר התשלומים שבוצעו על 76 -תרשים 

סך כל הכספים המושקעים ביחידה בחלוקה לפי הקרנות )במיליוני ש"ח, נכון  77 -תרשים 
 67 ובהשוואה לשנה קודמת( 30.00.07ליום

 68 30/00/0107 -הרכב ההשקעה המשותפת באחוזים נכון ליום ה 78 -תרשים 

 69 0100-0106התשואות הריאליות של קרנות האפוטרופוס הכללי ושל קרנות הביקורת בשנים  79 -תרשים 

 69 תשואה ריאלית: קרן נעדרים בניהול אפ"כ מול תשואת ברוקר 81 -תרשים 

 69 (₪0103-0107 )היקף ניהול השקעות האפוטרופוס באלפי  80 -תרשים 

 70 0105-0107מספר בקשות למידע על פי חוק חופש המידע  80 -תרשים 

 70 התפלגות הסיבות לבקשות מידע שנדחו 83 -תרשים 

 70 זמן טיפול בבקשות למידע 84 -תרשים 

 70 התפלגות אופן המענה לבקשות המידע 85 -תרשים 
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