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דבר שרת המשפטים
אני מברכת על פרסומו של דו״ח סיכום שנה 2017 של פרקליטות המדינה אשר הובא לעיוני.

הדו״ח, המסכם שנת עבודה פוריה, מפורסם זו השנה השלישית, ומציג באופן מפורט את עבודת הפרקליטות על 

כל פניה, וזאת כחלק מהרצון להנגיש לציבור הרחב מידע חשוב הנוגע לעבודת הגוף האמון על ייצוג האינטרסים 

הציבוריים של כלל אזרחי המדינה בבתי המשפט.

הדו״ח המונח לפניכם, בדומה לקודמיו מהשנים הקודמות, מהווה חלק מתהליך הגברת השקיפות השלטונית, ערך 

אשר מהווה אבן יסוד בכל שיטת ממשל דמוקרטית. השקיפות השלטונית יוצרת בקרב הציבור הבנה מעמיקה 

של האורגנים השונים במשרד, וביניהם פרקליטות המדינה, וכן מגבירה את אמון הציבור בהם. חשיפת מידע 

שקוף ומהימן מאפשר לציבור להשתתף ולהשפיע בצורה פעילה: לשאול, להתעניין ולפנות. על כן, עלינו לעודד 

ולהעצים הליכים ארגוניים המקדמים שקיפות.

כמו כן, בזכות פרסומו של הדו״ח מתאפשרת חשיפה של הציבור למספר הליכים חשובים שקודמו השנה 

בפרקליטות וביניהם - הקמת פרקליטות מחוז צפון )אזרחי( וכתוצאה מכך ייעול הטיפול בתיקים במחוז הצפון, 

התמודדות הולכת וגוברת עם פשיעה וטרור במרחב הסייבר באמצעות הגשת כתבי אישום ואכיפה אלטרנטיבית, 

הקמת תחום חקר תהליכים ובקרה כחלק מהשאיפה לייעול ושיפור תפקוד הפרקליטות והגברת האכיפה 

האזרחית ככלי משלים לאכיפה הפלילית.

אני מודה לכל האמונים על חיבור דו״ח יסודי זה, ומאחלת לקוראים קריאה נעימה.

איילת שקד 
שרת המשפטים
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דבר היועץ המשפטי לממשלה
שמחתי לקבל לעיוני את דו״ח סיכום פעילות פרקליטות המדינה לשנת 2017. דו״ח זה, הכתוב בצורה בהירה 

ומאירת עיניים, מאפשר לציבור להתרשם מעשייתה הטובה והחשובה של פרקליטות המדינה, ומהתפתחותה 

המרשימה בשנים שחלפו. יש בדו״ח לשמש כלי עזר לאלה המבקשים ללמוד על השירות הייחודי והחשוב שהיא 

נותנת לציבור, ובטוחני כי הקורא ימצא בו עניין וחידוש רב. 

בפתח הדברים, אבקש לברך את פרקליט המדינה, שותפי לדרך, על החלטתו החשובה והתקדימית לחשוף את 

הנתונים הנוגעים לעבודת פרקליטות המדינה ולהציגם בשער בת רבים, שנה אחר שנה. בכך מקיים פרקליט 

המדינה, הלכה למעשה, את משנתו לפיה על פרקליטות המדינה לפעול בשקיפות ובנגישות לציבור, מתוך 

אחריות אישית וציבורית והכרה בחשיבות איתור ליקויים ותיקונם, לשם הגברת אמון הציבור במערכת אכיפת 

החוק. פרקליט המדינה פועל במסירות אין קץ, ובכישרון רב, לחיזוק פרקליטות המדינה כגוף עצמאי המהווה את 

חוד החנית במאבק בפשע ובשחיתות השלטונית, ומעשיו נושאים פירות טובים. הוא מוביל תהליך בעל חשיבות 

לאומית של חיזוק פרקליטות המדינה לגוף יוזם, שפועל באופן אקטיבי לקידום האינטרס הציבורי ושלטון החוק, 

הגנה על נכסי המדינה והמנהל התקין, והגנה על זכויות האדם.

כן אבקש לברך את המשנים לפרקליט המדינה, את פרקליטי המחוזות, ואת מנהלי המחלקות - משרתי ציבור 

מהמעלה הראשונה, אנשי חזון ומעשה, אשר פועלים באופן יזום סדור ושיטתי, לילות כימים, לחיזוק פרקליטות 

המדינה ולשיפורה, מתוך הבנה נכונה של האינטרס הציבורי - על ההישגים המרשימים שמשתקפים מהנתונים 

בדו״ח, והדברים בבחינת “כל שמעשיו מרובין מחכמתו, חכמתו מתקיימת״. עוד אבקש להודות ליחידת הניהול 

בפרקליטות המדינה - יחידה קטנה שמביאה לשינוי גדול, שאנשיה גם עמלו על הוצאת הדו״ח, המציג את עבודת 

פרקליטות המדינה באופן יפה ומדויק. 

האתגרים המקצועיים העומדים היום בפני פרקליטות המדינה שונים לאין ערוך מאלה שעמדו בפניה אך לפני 

מספר מועט של שנים. ההתמודדות המקצועית הפכה מורכבת הרבה יותר. ריבוי ההליכים המשפטיים, ריבוי 

חומרי החקירה ומורכבותם, כמו גם השפעות המודרנה - בעיקר בתחום הראיות, מאגרי המידע והסייבר, שינו 

עד מאוד את המציאות המשפטית בה פועלת פרקליטות המדינה. 

לשמחתי פרקליטות המדינה מבינה היטב את צרכי השעה ואינה קופאת על שמריה. היא פועלת לשיפורה 

המתמיד ולהגברת איכותה. היא מיישמת תפיסה טובה של ניהול ופיתוח ארגוני, השלובה בליבת עשייתה, אשר 

מחזקת אותה ומכינה אותה לבאות. כך, לצד האוטונומיה הרחבה והחשובה הניתנת ליחידותיה השונות, פועלת 

פרקליטות המדינה להגשמת ייעודה ולהגנה על האינטרס הציבורי, כארגון אחד ומאוחד, המנוהל בצורה סדורה, 

מתוך ראיה מערכתית כוללת. מערכת אחת, בעלת תרבות ארגונית אחת, שפה אחת, ותהליכי ניהול מגובשים. 

בתוך כך, דומני כי סוד גלוי הוא שהמרכיב העיקרי בהצלחת פרקליטות המדינה, מצוי באיכותם המרשימה של 

אנשיה. מגדול ועד קטן. אלה העושים במלאכה החשובה של ביצור שלטון החוק והגנה על ערכי המדינה ונכסיה. 

אלה הנושאים בעול הכבד מאוד - המקצועי והמשפחתי - הטבוע במקצוע “פרקליט בפרקליטות המדינה״. אומני 

משפט אמיצים, ישרי דרך, הפועלים אך על פי הדין, המצפן המקצועי ועקרונות הצדק. 

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

אביחי מנדלבליט 
היועץ המשפטי לממשלה
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דבר מנכ״לית משרד המשפטים
הדיון הציבורי סביב פרקליטות המדינה מתקיים בדרך כלל מנקודת מבט צרה, בהקשרו של תיק מסוים או ביחס 

להליך משפטי הזוכה לבולטות תקשורתית. הדו"ח השנתי שמוצג לפניכם מהווה הזדמנות להיחשף לעבודת 

הפרקליטות מנקודת מבט אחרת - רחבה, כלל ארגונית ומבוססת נתונים.

לעיסוק בהיבטים הניהוליים המורכבים ובנתונים הנוגעים לעבודת הפרקליטות יש חשיבות ציבורית גבוהה, אך לא 

פחות מכך, חשיבות פנימית לארגון, על מנהליו ועובדיו. ניתוח הנתונים מאפשר למידה והפקת לקחים, ובהתאם 

נקיטת צעדי טיוב והתייעלות רוחביים, שסופם להשפיע על האופן שבו מטופל כל תיק ותיק על ידי הפרקליטות 

והפרקליטים בפרקליטות המדינה.

ניהול מבוסס נתונים חשוב לא רק לטיוב העבודה וייעולה, אלא משמש גם כלי בידי ההנהלה כדי לבחון היבטים 

הקשורים ברווחתם של העובדים. לאחרונה מוביל פרקליט המדינה את העיסוק בשאלות מורכבות הקשורות 

בגורמי הלחץ ובמשאבים הארגוניים בפרקליטות. אני מאמינה כי קידום השיח על נושאים חשובים אלה, לצד 

המעבר לניהול מבוסס נתונים, יסייע בשיפור עבודת הפרקליטות ובקידום המהלכים החשובים המפורטים בדו"ח זה.

בשולי הדברים, אך לא בשולי חשיבותם, אבקש להתייחס, כבכל שנה, למגמות המבורכות בהון האנושי בפרקליטות 

המדינה, המוצאות גם הן ביטוי בדו"ח. הגידול השנתי בייצוגן של קבוצות אוכלוסייה מגוונות הוא חלק ממגמה 

מתמשכת, חשובה ומבורכת, ואני רואה בו מפתח לחיזוק אמון הציבור בפרקליטות המדינה בפרט ובמערכת 

המשפט בכלל.

אני מבקשת לנצל את ההזדמנות ולברך את פרקליט המדינה, את הנהלת הפרקליטות ואת עובדיה על ההישגים 

בשנה החולפת, ולאחל הצלחה בהתמודדות עם האתגרים המורכבים והמתחדשים שבדרך.

אמי פלמור
מנכ״לית משרד המשפטים
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דבר פרקליט המדינה
אני שמח להציג בפניכם את דו"ח סיכום פעילות הפרקליטות לשנת 2017.

הדו"ח במתכונת זו, מפורסם זו השנה השלישית, כחלק מהליכי הנגשת מידע ופרסומו לציבור הרחב, לצד 

קידום מעבר פרקליטות המדינה לניהול מבוסס נתונים. הדו"ח מאפשר הפניית זרקור אל עבר המגמות הנתונים 

וההתפתחויות המרכזיות, כפועל יוצא של עבודת פרקליטות המדינה בשנה החולפת. 

פרסום הדו"ח נותן ביטוי לערך השקיפות בו רואה הפרקליטות ערך חשוב, כגוף האמון על ייצוג המדינה והאינטרס 

הציבורי בפני הערכאות השיפוטיות השונות. 

הדו"ח משקף בנתונים את עבודת הפרקליטות בכל שדות המשפט - הפלילי האזרחי והמינהלי; ובכל הערכאות, 

וכולל השנה, נתונים חדשים שלא פורסמו בדו"חות קודמים, בין היתר ביחס לעבודת המחלקה להנחיית תובעים, 

יחידת העררים ויחידת הסיוע לנפגעי עבירה בפרקליטות המדינה ונתונים נוספים הקשורים בניהול ההליכים 

בבתי המשפט.

נתוני הדו"ח והתמורות המוזכרות זו משקפים גם את המשך פועלה של הפרקליטות להשגת יעדיה הניהוליים 

באשר לגידול בשילוב מגוון אוכלוסיות בארגון, שיפור פיתוח ההון האנושי ורווחתו וביצועם של הליכי חקר ובקרה 

לטובת שיפור ייעול והאחדת תהליכי העבודה בין ובתוך יחידות הפרקליטות ולקידום האינטרס הציבורי. 

אבקש לשים את הדגש על שני מהלכים אסטרטגיים משמעותיים שהושלמו: 

האחד, הנהלת הפרקליטות השלימה תהליך של תכנון אסטרטגי, במהלכו תוקפו ועודכנו יעדי העל של פרקליטות 

המדינה. חמשת יעדי העל, שלאורם תפעל פרקליטות המדינה בשנים הקרובות הינם: המאבק בשחיתות 

השלטונית, פגיעה בפשיעה המאורגנת ובפירותיה ובארגוני טרור, מאבק בעבירות אלימות ומין וקידום השמירה 

על ביטחון הפרט, שמירה על נכסי המדינה וזכויותיה ושמירה על זכויות האדם והשוויון בפני החוק וקידומם.

השני, החלטה על הקמת פרקליטות מחוז צפון אזרחי )אשר הקמתה הושלמה בחודש פברואר השנה(, כחלק 

מבחינתן של רפורמות ארגוניות והקמת יחידות חדשות, ובכך השלמת מהלך ארוך שנים של הפרדה בין התחום 

הפלילי והאזרחי בפרקליטות והקמת פרקליטויות מחוז אזרחיות עצמאיות ונפרדות בכל אחד ממחוזות הפרקליטות. 

אני גאה בעובדי הפרקליטות כולם, העמלים לטובת הציבור בכל ימות השנה.

אבקש להודות מקרב לב ליחידת הניהול בפרקליטות המדינה על הובלת תהליכי העבודה המבורכים בשנה 

החולפת ועל הפקת דו"ח זה.

שי ניצן
פרקליט המדינה
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פרקליטות המדינה
פרקליטות המדינה היא הגוף המרכזי האמון על ייצוג המדינה והאינטרס הציבורי בפני הערכאות השיפוטיות 

השונות. הפרקליטות פועלת הן בשדה המשפט הפלילי והן בשדה המשפט האזרחי והמינהלי. 

בתחום הפלילי, הפרקליטות מייצגת את המדינה כמאשימה בבתי המשפט, מלווה את החקירות הפליליות 
ומובילה את המדיניות המשפטית בתחום אכיפת החוק - כל זאת בכפוף להנחיות היועץ המשפטי לממשלה 

ופרקליט המדינה. 

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

המשפטית ובביסוסה.

מבנה הפרקליטות
בראש הפרקליטות עומד פרקליט המדינה, מר שי ניצן, ולו ארבעה משנים: מר שלמה למברגר, משנה לפרקליט 
המדינה )עניינים פליליים(; גב׳ אורית קוטב, משנה לפרקליט המדינה )עניינים אזרחיים(; גב׳ נורית ליטמן, משנה 
לפרקליט המדינה )תפקידים מיוחדים(; ומר יהודה שפר, משנה לפרקליט המדינה )אכיפה כלכלית( - שפרש 

לאחרונה.

הפרקליטות מורכבת מיחידות מטה וממחוזות בפריסה גיאוגרפית. 

יחידות המטה כוללות את פרקליט המדינה, המשנים לפרקליט המדינה, יחידת הניהול בפרקליטות וכן 10 
מחלקות מקצועיות ייעודיות. מרבית יחידות המטה שוכנות בירושלים, והן הוקמו בשל הצורך למקד את עבודת 
הפרקליטות סביב התמחות נושאית מסוימת. חלק מיחידות המטה עוסקות בייצוג המדינה בבית המשפט העליון 
)בשבתו כבג״ץ ובשבתו כבית משפט לערעורים(, וחלקן בעלות מאפיינים של פרקליטות מחוז. חלק מהיחידות 
מהוות מוקדי ידע מקצועי בתחומים שונים והן מנחות את עבודת פרקליטויות המחוז השונות, בנושאים מקצועיים 

שבתחומי אחריותן. 

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

נוספת - פרקליטות מחוז תל אביב )מיסוי וכלכלה(. 
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המחלקה 
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המחלקה 
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דרום )פלילי(
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כוח האדם בפרקליטות
בפרקליטות הועסקו נכון לסוף שנת 2017 1,830 עובדים.

מתוכם, 1,000 פרקליטים, 251 עובדים מנהליים, 371 מתמחים, 88 סטודנטים, 78 בני שירות ו-42 חוקרי מח״ש. 

כמחצית מהעובדים מועסקים בפרקליטויות המחוז הפליליות.

תרשים 1 - התפלגות כוח האדם בפרקליטות בחלוקה ליחידות

48%
מחוזות פליליים

26%
לשכה ראשית

26%
מחוזות אזרחיים

תרשים 2 - התפלגות כוח האדם בפרקליטות לפי תפקיד

2%
חוקרי מח"ש

20%
מתמחים

55%
פרקליטים

14%
עובדים מינהליים

4%
שירות לאומי

5%
סטודנטים
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תרשים 3 - התפלגות מגדרית - עובדים

מתמחים

64%64%61%

36%36%39%

מנהליםפרקליטים

גבריםנשים

עובדים מינהליים

20%

80%
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תרשים 4 - התפלגות הפרקליטים לפי גיל

עד 30

148
פרקליטים

30-35

258
פרקליטים

35-40

285
פרקליטים

40-45

192
פרקליטים

45-50

118
פרקליטים

50-55

48
פרקליטים

55-60

22
פרקליטים

60-65

13
פרקליטים

טווח גילאים

תרשים 5 - התפלגות הפרקליטים לפי שנות ותק

עד 5

352
פרקליטים

5-10

259
פרקליטים

10-15

199
פרקליטים

15-20

162
פרקליטים

20-25

78
פרקליטים

25-30

22
פרקליטים

30-35

11
פרקליטים

35-40

1
פרקליטים

 שנות ותק

להורדת
קובץ מונגש
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העדפה מתקנת
שילוב בני החברה הערבית, הדרוזית והצ׳רקסית

בשנת 2017 חל גידול של כ-14% במספר בני החברה הערבית, הדרוזית והצ׳רקסית המועסקים בפרקליטות. 
נכון לסוף שנת 2017, הועסקו בפרקליטות 160 בני החברה הערבית, הדרוזית והצ׳רקסית, המהווים כ-9% מכלל העובדים.

כמחצית )82( הינם פרקליטים )כ-8% מכלל הפרקליטים( וכשליש )52( הינם מתמחים.

שילוב ישראלים יוצאי אתיופיה
נכון לסוף שנת 2017 הועסקו בפרקליטות 38 עובדים יוצאי אתיופיה המהווים כ-2% מכלל העובדים )גידול של 100% 
לעומת שנת 2016 במהלכה הועסקו בפרקליטות 19 עובדים יוצאי אתיופיה(, בהם 8 פרקליטים, 14 מתמחים, 8 עובדים 

מנהליים ו-7 סטודנטים. 

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

פרקליטים

51%

סטודנטים

עובדים מינהליים6%

10%

מתמחים

33%
תרשים 7 - מספר בני החברה הערבית, הדרוזית והצ׳רקסית שהועסקו בפרקליטות בפילוח לפני שנים

120
מועסקים

2015

140
מועסקים

2016

160
מועסקים

2017

104
מועסקים

2014



18

התפתחויות מרכזיות בשנת 2017

החלטה על הקמת פרקליטות מחוז צפון )אזרחי( 
פרקליטות מחוז צפון )אזרחי( מטפלת בהליכים האזרחיים והמנהליים שהמדינה צד להם ואשר מתקיימים 
בבתי המשפט במחוז הצפון. בנוסף היא פועלת בכלים יזומים כדי לתת מענה לסוגיות ייחודיות באזור 
הצפון ובין השאר מהלכי אכיפה משולבת ותביעות יזומות בתחום השמירה על הקרקע: קרקעות חקלאיות, 
כריה וחציבה בלתי חוקיים, שמירה על חופי כנרת, טיפול בתחנות דלק פירטיות; שמירה על אתרי קדושה 

ודת; שימוש בכלים מהמשפט האזרחי והמינהלי למאבק בפשיעה ובהפרת חוק; ועוד.

פרקליטות מחוז צפון )אזרחי( הוקמה בפברואר 2018. בכך הושלם מהלך ארוך שנים של הפרדה בין 
התחום הפלילי והאזרחי והקמת פרקליטויות מחוז אזרחיות נפרדות ועצמאיות בכל מחוז ממחוזות 
הפרקליטות. ניתן בכך גם ביטוי לחשיבות הרבה שמייחסת הממשלה משרד המשפטים ופרקליטות 
המדינה לחיזוקה והעצמתה של הפריפריה בכלל, ושל הצפון בפרט. הקמת פרקליטות מחוז אזרחית 
עצמאית נועדה לשפר המענה לצרכים המקומיים הייחודיים של תושבי האזור והידוק העבודה המשותפת 

עם היחידות המחוזיות של משרדי הממשלה השונים בצפון.

לעיון בהחלטת הממשלה על גיבוש תכנית לפיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לחיפה, 
החלטה מספר 2,262 של הממשלה מיום 08.01.2017, ראו:

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2262

הקמת תחום חקר תהליכים ובקרה 
התחום הוקם ביחידת הניהול של הפרקליטות בשלהי שנת 2017, במטרה לשפר את עבודת הפרקליטות 
באמצעות בנייה והטמעה של תהליכי חקר ובקרה עצמית של פעילותה המקצועית בנושאים מגוונים 

המצויים בליבת עבודת הפרקליטות. 

החקר מתבצע במישורים כמותיים ואיכותיים, ומבקש בין היתר, להפיק משמעויות מנתונים, לבחון הפנמה 
והטמעה של הנחיות מקצועיות וכן לבחון שאלות רחבות יותר באמצעות חקר אמפירי, שיתבצע בשיטות 

מחקר משולבות, במטרה לסייע בגיבוש מדיניות בנושאי רוחב. 

במסגרת תכנית העבודה השנתית, תתבצע במהלך שנת 2018 בקרה בתחום הפלילי ובתחום האזרחי. 
הבקרה תעסוק הן בנושאים רוחביים והן בהנחיות בנושאי ליבה, באופן יישומן ובהשלכותיהן. 

התחום נועד לשמש כלי ניהולי בידי המנהלים בפרקליטות, לעודד תרבות של בקרה וחקר גם במחוזות 
עצמם וכחלק משגרת הניהול, כחלק משיח פתוח ב״פרקליטות לומדת״, המבקשת להניע שיפור מתמיד.

1

2

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec2262
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תהליך תכנון אסטרטגי וגיבוש ייעדי על
במהלך חודש ינואר 2017 עדכן פורום ההנהלה הבכירה של הפרקליטות את התוכנית האסטרטגית 
של פרקליטות המדינה ותיקף את יעדי העל של הפרקליטות, לאור תמורות שחלו בחברה ובמשפט 

לאורך השנים. 

יעדי העל של הפרקליטות נוסחו לראשונה בשנת 2006. בחלוף כעשור מצא פרקליט המדינה הנוכחי 
לבחון מחדש את הנחות היסוד שעל פיהן פעלה הפרקליטות משך תקופה זו.

במסגרת בחינת היעדים ותיקופם נשמרו ארבעת יעדי העל כפי שנוסחו בשנת 2006, תוך שחודדו היבטים 
שונים בהם, והוסף יעד על נוסף חדש שיבטא את תפקידה של הפרקליטות כמגינת זכויות אדם וכמי 

שחובה עליה לפעול לקידום השוויון בפני החוק. 

חמשת יעדי העל שתוקפו והוגדרו הינם: 
המאבק בשחיתות השלטונית	 
פגיעה בפשיעה המאורגנת ובפירותיה ובארגוני טרור	 
מאבק בעבירות אלימות ומין וקידום השמירה על ביטחון הפרט 	 
שמירה על נכסי המדינה וזכויותיה 	 
שמירה על זכויות האדם והשוויון בפני החוק וקידומם 	 

כחלק מהתהליך עסקה הנהלת הפרקליטות גם בשאלה כיצד ניתן לקדם את יעדי העל וכיצד ניתן יהיה 
למדוד הצלחה בעמידה בהם והתוכנית האסטרטגית כולה הוצגה ליועץ המשפטי לממשלה וקיבלה את 
אישורו. מאז שוקדת הפרקליטות על יישום התכנית בכלל יחידותיה באמצעות תכניות עבודה ובקרה עליהן. 

שיפור וקיצור הליכי מכרז המאגר לגיוס פרקליטים חדשים לשורות הפרקליטות
בשנתיים האחרונות בוצעו מהלכים רבים לטובת קיצור פרק הזמן לביצועו של מכרז מאגר פרקליטים, 
המהווה בסיס לקליטתם של פרקליטים חדשים לשורות הפרקליטות. כתוצאה ממהלכים אלה, שיפורטו 
בקצרה להלן, ונועדו לייעל את הליכי המכרז ולחסוך בזמן ובמשאבים הן למועמדים והן ליחידות 
הפרקליטות השונות, קוצר פרק הזמן לביצועו של מכרז המאגר, מרגע הגשת המועמדות ועד לקליטת 

העובדים החדשים בפועל, לכ-8 חודשים )חלף שנה וחצי במכרז קודם( ואנו פועלים לקצרו עוד. 

בין היתר, לראשונה מתאפשרת הגשת המועמדות למכרז עוד בטרם סיום תקופת ההתמחות ובמקביל 
מתבצעים מבדקי נציבות שירות המדינה ומבחני ידע מקצועיים מטעם הפרקליטות. בנוסף, שלב ראיונות 
הערכה מתקיים במרוכז על ידי היחידות השונות, כך שלראשונה המועמד לא נדרש לגשת למספר רב 
של ראיונות בכל יחידה והוא מתראיין פעם אחת כאשר ציון הראיון משמש אותו בהמשך התהליך מול 
כל אחת מהיחידות בהן הוא מעוניין להתמודד. בנוסף, המראיינים עברו הכשרה מקצועית על ידי מומחים 
בתחום האבחון התעסוקתי וקיבלו הסמכה לראיין, מה שמפחית את השונות בין המראיינים ומבטיח את 

אחידות ההליך. 

כתוצאה ממהלכי התייעלות אלו התאפשרה לראשונה השנה קליטתם של פרקליטים חדשים בסמוך 
לאחר ההסמכה לעריכת דין. 

מינוי ראש תחום לטיפול בעבריינות קטינים ונוער
תחום משפט הנוער הינו תחום ייחודי ובעל מאפיינים ותפיסת עולם השונים מן ההליך הפלילי הרגיל. 
ייחודיות התחום באה לידי ביטוי גם בידע המקצועי הנדרש הנלווה אליו ובאופן שבו יש לעבוד בשילוב 
ידיים עם גורמי אכיפה, חינוך ורווחה. בשל ייחודיות זו, מצוי משפט הנוער בכל מערכת אכיפת החוק 
)משטרה, סניגוריה ובתי המשפט( בטיפולן של יחידות/גופים נפרדים וייעודיים. על רקע האמור, ומתוך 
הכרה בצורך להגביר את הקשב לתחום זה בפרקליטות, הוחלט במהלך שנת 2017 על הקמת תחום 
חדש בכפיפות למשנה הפלילי לפרקליט המדינה אשר יהיה אחראי ברמה הארצית לשיפור ההתמקצעות 

בתחום, בין היתר באמצעות הכשרה הנחיה והתווית מדיניות אחידה. 

3

4
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הפרקליטות הפלילית
הפרקליטות הפלילית מייצגת את המדינה כמאשימה בבתי המשפט, מלווה חקירות פליליות מרכזיות ומובילה את 

המדיניות המשפטית בתחום אכיפת החוק.

ככלל, מטפלת הפרקליטות רק ב-10% מהתיקים הפליליים - אלה הנוגעים בעבירות החמורות שבספר החוקים, לדוגמה, 
רצח, אונס ושוד. יתר התיקים מטופלים על ידי התביעה המשטרתית )מרביתם(, כמו גם על ידי גופי תביעה נוספים.

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

בפרקליטות )דוגמת המחלקה הכלכלית(, כבר משלב החקירה. 

הנתונים שיפורטו להלן, ביחס לשנת 2017 כוללים גם את נתוני פרקליטות מחוז תל אביב )מיסוי וכלכלה(. נתונים אלה 
לא נכללו בדו״חות שפורסמו בשנים 2015-2016.

טיפול בתיקים הממתינים לבירור דין )מב״ד(
מרבית עבודת המחוזות הפליליים מתמקדת בטיפול בתיקי החקירה שמועברים מהמשטרה לפרקליטות. תיקים אלה 
נבחנים בקפידה, עד לקבלת החלטה באשר להגשת כתב אישום, גניזת החשדות באחת מעילות הגניזה הקבועות בחוק, 

או סגירת התיק בהליך של הסדר מותנה.

תרשים 8 - מספר תיקי החקירה שהועברו מהמשטרה למחוזות הפרקליטות הפליליים בשנים האחרונות 

2015

37,272

2014

39,287

2013

36,126

2017

35,076

2012

32,331

2011

29,030

2016

34,026
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תרשים 9 - מספר תיקי הפרקליטות שנפתחו בשנים האחרונות*

2017

29,561

2015

29,712

2014

32,483

2013

28,916

2012

27,757

2011

24,010

2016

29,497

*תיקי הפרקליטות נפתחים על סמך תיקי החקירה המועברים מהמשטרה לטיפול הפרקליטות. אולם, תיק פרקליטות יכול שיכיל יותר 
מתיק חקירה אחד, ויכול שיוגש בקשר אליו יותר מכתב אישום אחד. כך למשל, בשנת 2017 הועברו לפרקליטות 35,076 תיקי חקירה 

ונפתחו 29,561 תיקי פרקליטות. 

תרשים 10 - התפלגות תיקי הפרקליטות שנפתחו בפרקליטות לפי העבירה המרכזית שנכללה בהם

מבין התיקים שהועברו לטיפול הפרקליטות בשנת 2017, כ-39% עסקו בעבירות אלימות, כ-15% בעבירות מין, וכ-11% 
בעבירות הונאה.

אלימות

39%

מין

15%

רכוש

7%

הונאה

11%

הסדר הציבורי

4%

סמים

4%

נשק ואמל"ח

3%

הגנת הפרטיות

3%

תעבורה

2%

עבירות המתה

2%

בטחון המדינה

2%

אחר *

6%

עבירות נגד המוסר**

1%

כלכלי

1%

* אחר - הגנה על הציבור, חסרי ישע וקטינים, סביבה ובעלי חיים, פגיעה בחירות וקניין רוחני.
** עבירות נגד המוסר - עבירות המנויות על סימן י לחוק העונשין )זנות ותועבה(.

 

להורדת
קובץ מונגש
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תרשים 11 - התפלגות תיקי הפרקליטות שנפתחו לפי העבירה המרכזית שנכללה בהם בחלוקה למחוזות

 מין הסדר הציבורי הונאה
 כלכלי

 סמים רכוש
 תעבורה הגנת הפרטיות בטחון המדינה עבירות המתה

 ארגוני פשיעה
והלבנת הון

 אחר
 נשק ואמל"ח

 אלימות

 עבירות נגד המוסר

מחוז

דרום

39% 2%8% 2%4% 2%

14% 2%7% 1% 1%5% 12%

מחוז

חיפה

38% 2%6%7% 5% 1% 1%

14% 2%11% 2% 1%3% 7%

מחוז

צפון

37% 5%6% 1%5% 2% 1%

15% 3%11% 4%5% 4%2%

מחוז

תל אביב

15% 2%3%5%5% 1%

37% 20% 3% 2%1% 5%1%

מחוז

מרכז

18% 3%2%3%8% 1%

42% 9% 3% 3%3% 4%1%

מחוז

ירושלים

15% 2%3%2%5% 1%

40% 12% 4% 2%2% 5%8%

 מיסוי
וכלכלה

1%

10% 3% 5%

74% 7%

להורדת
קובץ מונגש
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בשנים האחרונות הפרקליטות שמה לה כמטרה מרכזית לצמצם את מלאי התיקים הממתינים להכרעה בכלל ובפרט את 
מלאי התיקים הממתינים להכרעה תקופה של למעלה משנתיים, ובין שנה לשנתיים. 

נכון לסוף שנת 2017 נותרו בפרקליטות רק 141 תיקים הפתוחים למעלה משנתיים ואשר טרם התקבלה בהם החלטה 
סופית )כולם בשלבי טיפול מתקדמים(. מתוך תיקים אלו, ב-107 תיקים התעכבה קבלת ההחלטה הסופית מסיבות 

שאינן תלויות בפרקליטות )לדוגמה: השלמות חקירה, הליכים להוצאת תעודת חיסיון, הליכי הסדר מותנה ועוד(. 

תרשים 12 - מלאי תיקי הפרקליטות הממתינים להכרעה למעלה משנתיים

708

116

1,201

139 *141

סוף דצמבר
2014

סוף דצמבר
2013

סוף דצמבר
2015

סוף דצמבר
2016

סוף דצמבר
2017

*מתוכם 104 תיקים מעוכבים בשל סיבות שאינן תלויות בפרקליטות
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כ-70% מהתיקים שנפתחו בפרקליטות בשנת 2017 על בסיס תיקי החקירה שהועברו מהמשטרה טופלו בתוך כחודש 
ממועד קבלתם )כ-20,623 תיקים(.

*הפילוח של אחוז התיקים שטופלו נעשה ביחס לתיקי פרקליטות שטופלו בתוך חודש מאחר שפרק הזמן הזה מייצג את 
הטיפול בתיקים הממתינים לבירור דין )תיקי מב״ד( שהתקבלו במסגרת הליך מעצר ואת הליך ניתוב התיקים שהועברו 
מהמשטרה לפרקליטות. פילוח של אחוז התיקים שטופלו בתוך שנה יתאפשר רק ב-1.1.2019 - בחלוף שנה ממועד 
קבלת אחרון התיקים לטיפול. בשנת 2016 91% מהתיקים שנפתחו בפרקליטות בשנה זו טופלו בתוך שנה ממועד קבלתם.

תרשים 13 - התפלגות תיקי הפרקליטות שנפתחו בשנת 2017 וטופלו בתוך חודש לפי סוג התיק

18%

תיקי מב"ד שהתקבלו לטיפול
במסגרת הליך מעצר

50%

תיקים שיועדו לגניזה 
על ידי המשטרה

32%

תיקי מב"ד

תרשים 14 - התפלגות תיקי הפרקליטות שנפתחו בשנת 2017 וטופלו בתוך חודש לפי סטטוס התיק

20%

 הועברו לטיפול 
גוף תביעה אחר

11%

הוגש כתב אישום

1%

אחר

68%

 נגנזו ללא הגשת
כתב אישום
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הליכים שיפוטיים
בכ-38% מהתיקים שהועברו מהמשטרה לטיפול הפרקליטות בשנת 2017 )11,306 תיקים(, המליצה המשטרה לסגור 
את התיקים )לגנוז אותם( מכיוון שסברה שלא התגבשה תשתית ראייתית מספקת להעמדה לדין פלילי. בשל העובדה 
שהתיקים המועברים לפרקליטות מהמשטרה הם בגין עבירות שאין בסמכות המשטרה להכריע בהן, התיקים הללו 
מועברים לעיון ראשוני של פרקליט. במרבית התיקים )כ-99%(, מאשר הפרקליט את המלצת המשטרה לגניזת התיק 

ובפחות מ-1% מהתיקים הללו מוגש כתב אישום. 

2% נוספים מהתיקים שהועברו לטיפול הפרקליטות בשנת 2017 הינם תיקים שהועברו לשם בדיקתם במסגרת של 
הליך לחקירת סיבות מוות. 

כתבי אישום שהוגשו במחוזות הפרקליטות 
בשנת 2017 הוגשו על ידי פרקליטויות המחוז הפליליות 4,236 כתבי אישום ב-3,909 תיקי פרקליטות )תיקים שנפתחו 

בשנת 2017 או בשנים קודמות(*. 

מחצית מכתבי האישום הוגשו לבתי משפט השלום. 

תרשים 15 - כתבי אישום שהוגשו בחלוקה לערכאות השיפוטיות

שלום

מחוזי51%

38%

תעבורה

נוער4%

7%

*תיק פרקליטות יכול שיכיל יותר מכתב אישום אחד.
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תרשים 16 - התפלגות כתבי אישום שהוגשו לפי העבירה המרכזית שנכללה בכתב האישום 

מתוך כתבי האישום שהוגשו בשנת 2017, עבירות האלימות הן בעלות הנפח המשמעותי ביותר של כתבי האישום 
)30%( ולאחר מכן עבירות המין )17%( וההונאה )8%(. 

אלימות

30%

מין

17%

רכוש

7%

הונאה

8%

בטחון המדינה

5%

הסדר הציבורי

3%

כלכלי

4%

תעבורה

3%

אחר*

3%

עבירות נגד המוסר

1%

סמים

7%

נשק ואמל"ח

6%

עבירות המתה

5%

הגנת הפרטיות

1%

* אחר - הגנה על הציבור, ארגוני פשיעה והלבנת הון, חסרי ישע וקטינים, סביבה ובעלי חיים, פגיעה בחירות וקניין רוחני.

להורדת
קובץ מונגש
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תרשים 17 - התפלגות כתבי אישום שהוגשו לפי העבירה המרכזית שנכללה בכתב האישום בחלוקה למחוזות

 מין הסדר הציבורי הונאה
 כלכלי

 סמים רכוש
 תעבורה הגנת הפרטיות בטחון המדינה עבירות המתה

  ארגוני פשיעה 
והלבנת הון

 אחר

 נשק ואמל"ח
 אלימות

 עבירות נגד המוסר

פמ״מ

פמ״צ

פמת״א

 מיסוי
וכלכלה

פמ״ד
34% 8%8% 7%1% 5% 1%

17% 5% 2%8% 2%2%

13% 3%3%1%5%8% 1%

36% 8% 2% 7%10% 2%2%

פמ״י
2%15% 2%3%6% 1%

34% 6% 6% 3%4% 1%17%

21% 3%1%7%6% 1%

26% 11% 2% 6%7%

6%

1%2%

1%15%

4%

6%8%

5%34% 3% 3%

4%

10% 1%

5%1%

24% 2%14% 4%1%

2%23% 1%7% 3%

1%

16%

2%

4%

16% 1%

4%

73% 2%

פמ״ח

להורדת
קובץ מונגש
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הופעות בדיונים
בשנת 2017 הופיעו פרקליטי פרקליטויות המחוז הפליליות בכ-88,127 דיונים בבתי משפט השלום והמחוזי ברחבי הארץ.

תרשים 18 - חלוקת הדיונים בהתאם לסוג ההליך

 פלילי - הליכים פלילים
בערכאה ראשונה

70%

 פלילי - הליכים פלילים
בערכאות ערעור

6%

אחר

2%

 וועדות שחרורים
ועתירות אסירים

22%
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תוצאות ההליכים השיפוטיים בערכאה ראשונה
בשנת 2017 הסתיימו בבתי המשפט כ-5,673 הליכים שיפוטיים שהתנהלו כנגד כ-7,899 נאשמים. אין המדובר בהכרח 

בהליכים שהוגשו לבית המשפט בשנת 2017. 

כ-82% מהנאשמים הורשעו הרשעה מלאה או חלקית*.
לגבי 7% נקבע כי הם ביצעו את העבירה אך הם לא יורשעו )“אי הרשעה**״( ו-3% זוכו באופן מלא. 

*הרשעה חלקית - מצבים בהם הנאשם הורשע בחלק מסעיפי העבירה שיוחסו לו בכתב האישום וזוכה מחלקם האחר או שחלקם האחר 
נמחק/שונה. 

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

תרשים 19 - התפלגות תוצאות ההליכים השיפוטיים

הרשעה

82%
 קביעה בדבר ביצוע
עבירה, ללא הרשעה

7%

זיכוי

3%
חזרה מכתב אישום

4%

 הפסקת/התליית
הליכים

3%

אחר

1%

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

תרשים 20 - אחוז הנאשמים שההליך השיפוטי בעניינם הסתיים במסגרת הסדר טיעון

ביחס ל-76% מבין הנאשמים שהורשעו הרשעה מלאה או חלקית או שההליך השיפוטי בעניינם הסתיים באי הרשעה, 
הוצג לבית המשפט הסדר טיעון. 

24%
ללא הסדר טיעון

76%
הסדר טיעון
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86% מהסדרי הטיעון הוצגו לבית המשפט בשלב שלאחר הגשת כתב האישום ובטרם שמיעת הראיות בתיק. 

תרשים 21 - התפלגות הסדרי הטיעון שהוצגו לפי שלב קבלתם בהליך השיפוטי

1%

לפני הגשת כתב אישום

86%

אחרי הגשת כתב אישום 
ולפני הוכחות

12%

במהלך פרשת התביעה

1%

לאחר סיום פרשת התביעה 
ולפני הכרעת דין

תרשים 22 - התפלגות הסדרי הטיעון שהוצגו לפי שלב קבלתם בהליך בבתי משפט השלום

1%

לפני הגשת כתב אישום

91%

אחרי הגשת כתב אישום 
ולפני הוכחות

7%

במהלך פרשת התביעה

1%

לאחר סיום פרשת התביעה 
ולפני הכרעת דין

תרשים 23 - התפלגות הסדרי הטיעון שהוצגו לפי שלב קבלתם בהליך בבתי המשפט המחוזיים 

81%

אחרי הגשת כתב אישום 
ולפני הוכחות

17%

במהלך פרשת התביעה

2%

לאחר סיום פרשת התביעה 
ולפני הכרעת דין
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תרשים 24 - פילוח הסדרי טיעון לפי סוג עבירה
האחוז המוצג הוא אחוז הנאשמים שההליך השיפוטי כנגדם הסתיים במסגרת הסדר טיעון מבין הנאשמים שהורשעו בהרשעה מלאה או 

חלקית או שההליך השיפוטי כנגדם הסתיים באי הרשעה )76%(,  בפילוח לפי סוגי עבירה.

*אחר - הגנה על הציבור, חסרי ישע וקטינים, 
סביבה ובעלי חיים, פגיעה בחירות וקניין רוחני.

83%
אלימות

76%
מין

82%
הונאה

77%
הסדר ציבורי

85% 85%
סמים נשק ואמל"ח

77%
הגנת הפרטיות

66%
עבירות המתה

66%

ארגוני פשיעה
והלבנת הון

80%
אחר*

82% 89%74%
בטחון המדינה תעבורהעבירות נגד המוסר

77%
כלכלי

להורדת
קובץ מונגש
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תוצאות ההליכים השיפוטיים - ערכאת הערעור
בשנת 2017 הוגשו לבתי המשפט המחוזיים ברחבי הארץ 2,782 ערעורים פליליים. ערעורים אלו הוגשו הן ביחס לתיקים 
שנוהלו בערכאה הראשונה על ידי יחידות הפרקליטות )580( והן ביחס לתיקים שנוהלו בערכאה הראשונה על ידי יחידות 
התביעה המשטרתית או יחידות אחרות )2,202(. לבית המשפט העליון הוגשו בתקופה זו 597 ערעורים פליליים ביחס 

לתיקים שנוהלו בערכאה ראשונה על ידי יחידות הפרקליטות.

בסך הכל הוגשו בשנת 2017 3,379 ערעורים לבית המשפט העליון ולבתי המשפט המחוזיים. 

87% מהערעורים הוגשו על ידי הנאשמים ולא על ידי המדינה.

50% מהערעורים עסקו בעבירות אלימות )24%(, מין )15%( והמתה )11%( 

24%
אלימות

15%
מין

11%
עבירות המתה

ערעורים לבית המשפט העליון
במהלך שנת 2017 הוגשו לבית המשפט העליון 597 ערעורים על תיקים שניהלה הפרקליטות בבתי המשפט המחוזיים. 

10% מהערעורים הוגשו על ידי המדינה, ו-90% הוגשו על ידי הנאשמים.

70% מהערעורים נסובו על גזר הדין )קולת העונש או חומרתו(

תרשים 26 - סיבות הערעור בערעורים מטעם הנאשמיםתרשים 25 - סיבות הערעור בערעורים מטעם המדינה

85%
על גזר הדין

5%
 על

הכרעת הדין

10%
 על הכרעת הדין

+גזר הדין

60
ערעורים

4%
 על

הכרעת הדין

28%
 על הכרעת הדין

+גזר הדין

68%
537על גזר הדין

ערעורים
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תוצאות פסקי הדין בערעורים
במהלך שנת 2017 התקבלו פסקי דין ב-679 ערעורים שנשמעו בבית המשפט העליון.

110 מתוכם הוגשו על ידי המדינה ו-569 הוגשו על ידי הנאשמים.

תרשים 27 - פסקי הדין בערעורים שהוגשו מטעם המדינה

נדחה

30%
נמחק

8%
התקבל חלקית

14%
התקבל

48%

תרשים 28 - פסקי הדין בערעורים שהוגשו מטעם הנאשמים

נדחה

53%
נמחק

9%
התקבל חלקית

19%
התקבל

19%

להורדת
קובץ מונגש
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ערעורים לבתי המשפט המחוזיים
במהלך שנת 2017 הוגשו לבית המשפט המחוזיים 580 ערעורים על תיקים שניהלה הפרקליטות בבתי משפט השלום. 

19% מהערעורים הוגשו על ידי המדינה, ו-81% הוגשו על ידי הנאשמים.

75% מהערעורים נסובו על גזר הדין. 

תרשים 30 - סיבות הערעור בערעורים מטעם הנאשמים

74%
על גזר הדין

3%
 על

הכרעת הדין

23%
 על הכרעת הדין

+גזר הדין

467
ערעורים

תרשים 29 - סיבות הערעור בערעורים מטעם המדינה

77%
על גזר הדין

3%
 על

אי הרשעה

10%
 על

הכרעת הדין

10%
 על הכרעת הדין

+גזר הדין

113
ערעורים

תוצאות פסקי הדין בערעורים
במהלך שנת 2017 התקבלו פסקי דין ב-571 ערעורים שנשמעו בבתי המשפט המחוזיים. 108 מתוכם הוגשו על ידי 

המדינה ו-463 הוגשו על ידי הנאשמים.

תרשים 31 - פסקי הדין בערעורים שהוגשו מטעם המדינה

נדחה

50%
הוחזר לבית 
משפט קמא

5%
התקבל חלקית

15%
התקבל

29%
נמחק

1%

תרשים 32 - פסקי הדין בערעורים שהוגשו מטעם הנאשמים

נדחה

59%
נמחק

6%
התקבל חלקית

21%
התקבל

14%
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תיקים שנסגרו במחוזות הפרקליטות ללא הגשת כתב אישום
בשנת 2017 נסגרו במחוזות הפרקליטות 25,742 תיקים )מדובר בתיקים שנפתחו בפרקליטות בשנת 2017 או בשנים 
קודמות(. 4,714 תיקים )18%( הועברו לטיפול גוף תביעה אחר )בעיקר לתביעה המשטרתית( וכ-21,028 תיקים )82%( 

נגנזו במחוזות הפרקליטות מבלי שהוגש בהם כתב אישום. התיקים שנגנזו יוחסו לכ-29,108 חשודים. 

תרשים -33 התפלגות הטיפול בתיקי פרקליטות שנסגרו ללא הגשת כתב אישום

 הועברו לטיפול
גוף תביעה אחר 

18%
נגנזו ללא 

הגשת כתב אישום 

82%

תרשים 34 -התפלגות עילות הסגירה בתיקי פרקליטות שנסגרו ללא הגשת כתב אישום 

מבין החשודים שהתיקים שנפתחו בעניינם נגנזו ללא הגשת כתב אישום )כ-29,108 חשודים בכ-21,028 תיקים(*, 59% 
מהחשדות נגנזו בעילה של חוסר ראיות, 21% בעילה של נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין ו-12% מחוסר אשמה. 

חוסר ראיות

הנסיבות אינן מצדיקות 59%
הגשת כתב אישום

21%

 עבריין
לא נודע )על"ן(

3%
חוסר אשמה

12%

 אין עבירה
פלילית

3%
אחר**

2%

*תיק פרקליטות יכול שיכיל יותר מחשוד אחד.
**אחר - החשוד אינו בר עונשין, התיישנות, מות החשוד, עבריין נמלט, הסדר מותנה או צירוף לתיק אחר.
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אכיפה כלכלית
כחלק מהמאמצים במלחמה בפשיעה המאורגנת, שמה לה הפרקליטות בשנים האחרונות כיעד מרכזי, להביא לגידול 
משמעותי בשיעור הכספים והרכוש הנתפשים זמנית והמחולטים באופן סופי או נשללים מהעבריין בדרך אחרת בצו שיפוטי. 

בחילוט סופי הכוונה היא להעברה של רכוש )הקשור לעבירה או רכוש בשווי רכוש שהולבן( לקניינה של המדינה, במטרה 
להגיע לתוצאה צודקת יותר, לעקר את הכדאיות שבפשיעה, למנוע המשך ביצוען של עבירות נוספות תוך שימוש ברכוש 

ולהגביר את ההרתעה. 

לטובת העמידה ביעד זה, הוקמו במחוזות הפרקליטות בשנים האחרונות חוליות אכיפה כלכלית. חוליות האכיפה מונות 
לפחות 3 פרקליטים: פרקליט בעל מומחיות בתחום הפיסקאלי, פרקליט בעל מומחיות בתחום הלבנת הון, ארגוני פשיעה 

וחילוט ופרקליט בעל מומחיות בתחום האזרחי מנהלי.

בשנת 2017 שווי הרכוש שנתפס בשלבי החקירה הראשונים על ידי המשטרה )בתיקים שבליווי הפרקליטות( עמד על 
704 מיליון ₪ 

תרשים 35 - שווי הרכוש שנתפס על ידי המשטרה בשנים 2014 – 2017 )במיליוני שקלים(

771

20162015

570

2014

307

2017

704
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תרשים 36 -היקף בקשות החילוט שהוגשו לבתי המשפט בשנים 2012 - 2017 )במיליוני ₪(

במסגרת ההליך השיפוטי, מגישה הפרקליטות לבתי המשפט בקשות חילוט לשלילת רכוש מן העבריינים, לצמיתות. 
בשנת 2017 עמד היקף הרכוש שחילוטו התבקש על 244 מיליון ₪.

2016

228

2015

543

2014

169

2013

106

2012

235

2017

244

מאחר שתיק פלילי כלכלי על פי רוב מלווה על ידי הפרקליטות משך תקופה ארוכה ומאחר שהתקופה החולפת בין מועד 
התפיסה לבין מועד הגשת כתב אישום עשויה לעיתים להימשך אף מספר שנים, לא קיימת התאמה בין היקף הרכוש 
שנתפס באותה השנה לבין הרכוש שהתבקש חילוטו באותה השנה )לא פעם הרכוש שחילוטו התבקש נוגע לתפיסות 

משנים קודמות(. 
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 תרשים 37 -
היקף הסכומים שנלקחו מעבריינים בתום ההליך המשפטי בשנים 2014 - 2017 )במיליוני ₪(, לפי סוג הנטילה

שיעור הכספים והרכוש שנלקחו מהעבריינים בתום ההליך המשפטי מורכב מנתוני החילוט הסופי שבית המשפט אישר 
בסוף ההליך, גובה עיקולי המס והקנסות שהושתו על הנאשמים ומסכומים נוספים כגון השבה לקורבנות עבירה. 

בשנת 2017 עמד סכום זה על 234 מיליון ₪ במצטבר )84 מיליון ₪ קנסות; 100 מיליון ₪ עיקול מס ו-50 מיליון ₪ 
חילוט סופי( 

קנסות

עיקולי מס

חילוט סופי

2016
171
186

272

2017
84
100

50

2015
8

415
77

2014
12

131
51
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מאחר שתיק פלילי כלכלי ממוצע מתנהל בבית המשפט על פי רוב מספר שנים, לא קיימת התאמה בין היקף הרכוש 
שחילוטו התבקש על ידי הפרקליטות בשנה מסוימת לבין היקף הרכוש הסופי שחולט באותה השנה בהחלטת בית 
המשפט. מניתוח הנתונים, נכון לשנת 2017 עדיין מנוהלים בבית המשפט תיקים משנים קודמות בהיקף של מאות מיליוני 
שקלים. הפרקליטות מנהלת מעקב אחר אחוזי האפקטיביות של בקשות החילוט ונמצא כי בממוצע כ-70% מסך הרכוש 
שנתבקש חילוטו נלקח בהחלטה שיפוטית מן העבריין בין בחילוט סופי ובין בקנס, פיצוי קרבנות, או עיקולי מס. 30% 
הנותרים אינם בהכרח מושבים לנאשמים אלא מועברים לצדדים שלישיים הגוברים על פי הדין והפסיקה על זכותה של 

המדינה כמחלטת )כגון: נושים מובטחים, בן/בת זוג ועוד(.

כלל הנתונים )תפוסים, היקף החילוט שהתבקש והיקף הסכומים שנלקחו בתום ההליך(, כפי שמשתקפים בנתוני הפרקליטות מתעדכנים 
מעת לעת, לעיתים רטרואקטיבית, לאור עדכונים המתקבלים ממשטרת ישראל, רשות המיסים, והפרקליטים המלווים ועל כן תתכן שונות 

בין הנתונים המתפרסמים עתה לבין נתונים שפורסמו בעבר.
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המחלקה להנחיית תובעים
המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה הינה מחלקה ארצית ועיקר עיסוקה בשני תחומים 
מרכזיים: האחד, הנחיית התביעה בתחום התכנון והבניה. השני, הנחיית התביעה העירונית והממשלתית )ביחס לתחום 

זה המחלקה מצויה עדיין בשלב ההקמה והנחת התשתיות לצורך ההפעלה השוטפת(.

המחלקה משמשת בית מקצועי לכלל התובעים הפליליים הפועלים מכוח הסמכה מאת היועץ המשפטי לממשלה: כ-200 
תובעים ב-130 ועדות לתכנון ובניה, כ-300 תובעים ב-20 גופי תביעה מדינתיים - משרדי ממשלה ותאגידים סטטוטוריים 
וכ-300 תובעים ב-255 גופי תביעה ברשויות המקומיות, תובעים אשר מהווים חלק מהותי וחשוב במערך התביעה הכללי.

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

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

אלפי תיקים נוספים מטופלים ע״י כלל התובעים בוועדות המקומיות, ברשויות המקומיות ובמשרדי הממשלה.

במהלך שנת 2017 הוגשו מעל 3,000 כתבי אישום בתחום התכנון והבניה ברחבי הארץ ע״י כלל התובעים בתכנון ובניה*.

*לרבות כתבי אישום שהוגשו בתיקי חקירה מדינתיים.

תרשים 38 -התפלגות כתבי אישום בתחום תכנון ובנייה לפי מחוזות

ירושלים

50%

צפון

28%

מרכז

9%

דרום

7%

תל אביב

3%

חיפה

3%

תרשים 39 - התפלגות סך הקנסות בתיקי תכנון ובניה בחלוקה לשנים )במיליוני שקלים(

40

20162015

57

2017

59



42

תרשים 40 - התפלגות תיקי חקירה מדינתיים בתחום התכנון והבניה בחלוקה לפי שנים ומחוזות*

2014 
2015 
2016 
2017 

צפון

83
65
65

59

מרכז

50
37

31
54

ירושלים

23
19

51
33

דרום

137
29

79
249

סה״כ

293
150

226
395

*תיקי חקירה מדינתיים הם תיקים המטופלים על ידי המחלקה להנחיית תובעים.

להורדת
קובץ מונגש
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המחלקה לחקירות שוטרים
המחלקה לחקירות שוטרים )מח״ש( הינה מחלקה בפרקליטות המדינה, גוף עצמאי, חיצוני ובלתי תלוי במשטרה, שבו 
משרתים חוקרים, פרקליטים ועובדי פרקליטות. מדובר במחלקה ייחודית, המתאפיינת בשילוב דיסציפלינות מקצועיות 
שונות )עבודת פרקליטות, חקירות, מודיעין(. בסמכות מח״ש לחקור חשדות לעבירות שבוצעו בידי שוטרים ואשר העונש 
בצדן עולה של שנת מאסר אחת. מח״ש מוסמכת לחקור גם אזרחים החשודים בביצוע עבירה יחד עם אנשי משטרה וכן, 
חשדות הנוגעים לביצוע עבירות על ידי אנשי שירות הביטחון הכללי במהלך תפקידם בכפוף להחלטת היועץ המשפטי 

לממשלה )ולמעט תלונות נחקרים(.

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

בערכאות השונות )בתי משפט שלום ומחוזי(.

תרשים 41 - התפלגות ההחלטות בתיקים שטופלו במח״ש בשנת 2017

במהלך 2017 התקבלו במח״ש החלטות לגבי כ-641 תיקים שבהם נחקרו שוטרים באזהרה )בחלק מהתיקים נחקרו 
למעלה משני שוטרים בכל תיק(. ב-122 תיקים, המהווים 19% מהתיקים שהתקבלה בהם החלטה, הוחלט על הגשת כתב 
אישום, ב-14 תיקים )2%( הוחלט על גניזת התיק בכפוף לעמידה בתנאי הסדר מותנה וב-113 תיקים )18%(, הוחלט על 

העמדה לדין משמעתי והעברת הטיפול למחלקת המשמעת במשטרת ישראל. 

2%
הסדר 
מותנה

18%
דין משמעתי

19%
דין פלילי

16%
חוסר אשמה

30%
חוסר ראיות

15%

נסיבות הענין אינן
מצדיקות העמדה לדין
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תרשים 42 - התפלגות תוצאות ההליכים השיפוטיים

בשנת 2017 התקבלו בבתי המשפט ברחבי הארץ 103 פסקי דין בתיקי מח״ש*. 

 85% מהתיקים הסתיימו בהרשעה מלאה או חלקית, או בקביעה שהעבירה בוצעה, ללא הרשעה )“אי הרשעה״(.
3% מהתיקים הסתיימו בזיכוי. 

11% מהתיקים הסתיימו בהחלטה אחרת )העברת התיק למישור המשמעתי, עיכוב הליכים, ביטול אישום בהסכמה ועוד(. 

11%

החלטה אחרת

3%

זיכוי

1%

התליית ההליכים

85%

הרשעה מלאה/חלקית

*אין המדובר בהכרח בהליכים שיפוטיים המתייחסים לכתבי אישום שהוגשו בשנת 2017
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יחידת הסייבר
יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה עוסקת בתיקים פליליים הנחקרים ברובם ביחידת הסייבר הארצית של המשטרה; 
בתיקים בעבירות מידע הנחקרים ברשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים ובתיקים הנחקרים ביחידה 105 שנועדה 

לטפל בחשיפה ובחקירה של עבירות כלפי קטינים ברשת. 

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

נתוני תקשורת, נתוני מיקום וכדומה[(. 

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

תיקים פליליים
במהלך שנת 2017 חל גידול במספר התיקים בהם טיפלה היחידה - 49 תיקים, לעומת 19 תיקים בשנת 2016. בין מגמות 
הפשיעה עמן התמודדה יחידת הסייבר במהלך שנת 2017 ניתן לציין פעילות עבריינית ב״דארקנט״ ולהצביע על שימוש 

הולך וגובר במטבעות קריפטוגרפיים, בראשם הביטקוין, על מנת להעביר תמורה כספית בגין ביצוע עברות פליליות. 

תרשים 43 - התפלגות התיקים שטופלו ביחידת הסייבר לפי סטטוס הטיפול

הוגש כתב אישום

29%

 נגנז ללא הגשת
כתב אישום

27%

טרם התקבלה החלטה

26%

נשקלת הגשת כתב 
אישום, בכפוף לשימוע

16%

נחתם הסדר מותנה

2%
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תרשים 44 - התפלגות התיקים שטופלו ביחידת הסייבר לפי סעיף העבירה העיקרי עליו נסוב התיק

25%

ייצור פרסום והחזקה 
של חומרי תועבה 

פדופיליים

23%

 עבירות מין
באמצעות 
האינטרנט

20%
 עבירות על 

חוק המחשבים

12%
 גניבה מרמה והונאה

באמצעות מחשב

10%
 הגנת

הפרטיות

6%
"חוק

הסרטונים"*

4%

סחיטה 
)מקוונת( 
באיומים

*חוק הסרטונים - עבירה לפי סעיף 3א)5א( לחוק למניעת הטרדה מינית התשנ״ח - 1998

אכיפה אלטרנטיבית
אכיפה אלטרנטיבית היא שורה של פעולות משפטיות-טכנולוגיות לצמצום הנזק העלול להיגרם כתוצאה מפעילות 
אסורה המבוצעת במרחב המקוון. ברמה המעשית, האכיפה האלטרנטיבית כוללת מגוון רחב של טכניקות לצמצום 
החשיפה אל הפרסום או התוכן האסור, וזאת בין היתר באמצעות הסרת תוכן, חסימת משתמשים, סינון תוצאות חיפוש, 

הגבלת גישה לתוכן ועוד. 

האכיפה האלטרנטיבית משמשת ככלי אכיפה חלופי לאכיפה הפלילית ה״קלאסית״, כאשר לא ניתן לזהות באופן פרסונלי 
את מבצע העבירה, לאתרו או להביאו לדין; וככלי אכיפה משלים לאכיפה הפלילית ה״קלאסית״, כאשר החשוד נחקר 

ועומד למשפט, בבחינת מהלך של הפסקת המשך ביצוע העבירה. 

בשנת 2017 חלה עלייה של מאות אחוזים בהיקף הבקשות להסרת תכנים, ביחס להיקפן בשנת 2016. 

תרשים 45 - מספר התכנים שהסרתם התבקשה בפילוח לפי שנים

12,351
בקשות הסרה

2017

2,241
בקשות הסרה

2016
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כ-99% מבין 12,351 התכנים האסורים שהסרתן התבקשה נגעו לעברות טרור והסתה. פעילות היחידה בתחום ההסתה 
לאלימות או לטרור מתבצעת במסגרת צוות בין-משרדי הכולל שותפים מצה״ל, משטרת-ישראל, משרד החוץ, שירות 

בטחון כללי והמשרד לעניינים אסטרטגיים וגורמי ביטחון נוספים.

יתרת הפעילות )כ-1%( התמקדה בעברות של פגיעה בפרטיות, הפרת הוראות איסור פרסום סטטוטוריות, הפרת צווי 
איסור פרסום שיפוטיים, פרסומים בעלי גוון מיני המבזים או משפילים אדם ולשון הרע. 

תרשים 46 - התפלגות התכנים שהסרתן התבקשה לפי סוג התוכן הפוגעני

 עבירות המזוהות
עם ארגון טרור

73%

עבירות הסתה

26%

אחר*

1%

*אחר - פגיעה בפרטיות, “חוק הסרטונים״, הפרת איסור פרסום, פרסום שירותי זנות ועוד

תרשים 47 - התפלגות התכנים המפרים לפי תוצאות הטיפול

תכנים שלא הוסרו

12%
תכנים שהוסרו חלקית

3%
תכנים שהוסרו

85%
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תרשים 48 - פילוח מספר הבקשות להסרת תכנים לפי חודש

95

ינואר

728

מאי

846

מרץ

2,020

יולי

1,072

ספטמבר

706

נובמבר

566

פברואר

937

יוני

662

אפריל

1,632

אוגוסט

670

אוקטובר

2,420

דצמבר

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

עבירה ולפרקליטים במחוז בתיקים המתנהלים בו. 

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

במהלך שנת 2017 התקבלו ביחידת הסיוע הארצית לנפגעי עבירה 656 פניות באמצעות המייל )פניות רבות נוספות 
התקבלו באמצעים אחרים דוג׳ פניות טלפוניות וכד׳(. יש לציין שרוב הפונים מחוץ למשרד המשפטים נוהגים לפנות 

בעיקר בדרכים אחרות, אך על כך לא נוהל מעקב.

תרשים 49 - פילוח הפניות שהתקבלו במייל לפי זהות הפונה

מרבית הפניות שהתקבלו באמצעות המייל ביחידת הסיוע הארצית לנפגעי עבירה )71%( הגיעו מתוך יחידות משרד 
המשפטים )פרקליטויות המחוז, יחידות המטה ומחלקת ייעוץ וחקיקה(.

   

משרד 
המשפטים

משרדי 
ממשלה

 ארגוני 
נפגעיםסיוע אחר*

71% 7% 6% 5% 11%

*אחר - פניות מהכנסת, פניות משותפי תפקיד בחו״ל, פניות כלליות מעו״ד פרטיים שמייצגים נפגעי עבירה, פניות מהנהלת בתי המשפט, 
פניות מהאקדמיה ועוד.
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תרשים 50 - פילוח הפניות שהתקבלו בדואר אלקטרוני על פי סוג/מהות הפנייה 

הפניות סווגו הן על פי זכויות ספציפיות כפי שהן מוגדרות בחוק זכויות נפגעי עבירה, והן על פי סוגיות נבחרות בתחום. 21% 
מהפניות נגעו לסעיף 77 לחוק העונשין שעניינו פיצוי לנפגע עבירה; 17% מהפניות נגעו לסעיפים 8, 10 ו-11 לחוק זכויות 
נפגעי עבירה שעניינם הזכות לקבלת מידע על ההליך הפלילי ו-10% מהפניות נגעו לעניינים הקשורים להליכי חקיקה. 

 הזכות 
לפיצוי

הכשרות 
והרצאות

חקיקה

 צדק 
מאחה

 הזכות 
להבעת עמדה

עיון והעתקת 
חומרים

 הזכות 
לקבלת מידע

 תסקיר 
נפגע עבירה

סיוע וליווי 
נפגעים

אחר*

 הזכות 
להגנה

21%

4%

17%

3%

10%

2%

7%

2%

7%

22%

5%

*אחר - סוגיות רוחביות ופרטניות בשאלות משפטיות או בשאלות מדיניות שאינן בגדר הזכויות או הסוגיות שסווגו. 
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יחידת העררים
יחידת העררים בפרקליטות המדינה הינה יחידת מטה אשר אחראית על הטיפול בעררים הפליליים המוגשים על ידי 
נפגעי עבירה על החלטות סגירת תיקים ואי פתיחה בחקירה של כלל גופי החקירה וגופי התביעה במדינת ישראל. כמו 
כן, היחידה מטפלת בעררים המוגשים על ידי חשודים בנוגע לשינוי עילת סגירה שנקבעה ביחס לחשדות כנגדם, בתיקים 

המטופלים ביחידות הפרקליטות השונות ובמחלקה לחקירת שוטרים. 

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

וניירות עבודה אודות נושאים שבתחום טיפולה ועוד.

במהלך שנת 2017 נפתחו ביחידת העררים 2,367 תיקי ערר.

תרשים 51 – התפלגות תיקי הערר שנפתחו בפילוח לפי שנים

2,007
1,772 1,805

2,367

2014 2015 2016 2017

בשנת 2017 התקבלו החלטות ב-1,742 עררים על סגירת תיקים שטופלו על ידי היחידה )מדובר בתיקים שנפתחו ביחידה 
בשנת 2017 או בשנים קודמות(. בכ-8% מהתיקים, שהם כ-140 תיקים, שונתה החלטת הסגירה המקורית.

תרשים 52 - תוצאות ההחלטות בתיקי ערר שהוגשו בגין סגירת התיק )1,697 עררים(

דחיית הערר

90%
דחיית הערר בכפוף לשינוי 

ההחלטה המקורית*

3%
העברה לטיפול 
לגורם מוסמך**

2%
קבלת הערר***

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

מכתב אזהרה.
** העברה לטיפול גורם מוסמך - במקרים בהם הערר הוגש ליחידת העררים בטרם הוגש והתקבלה התייחסותו של הגוף הסוגר.

*** קבלת הערר - 4% קבלת הערר - השלמת חקירה. 1% קבלת הערר - הגשת כתב אישום. 0.4% קבלת הערר- העמדה לדין משמעתי 
או הסדר מותנה. 
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בשנת 2017 התקבלו החלטות ב-46 עררים על עילת הסגירה שטופלו על ידי היחידה. ב-19% מתוכם התקבל הערר 
ושונתה עילת הסגירה בהתאם לבקשתו של הפונה.

ב-7% נוספים, בחינת הערר הובילה לשינוי עילת הסגירה )ואולם לא לעילת הסגירה המבוקשת על ידי הפונה(, או להותרת 
עילת הסגירה המקורית על כנה ושינוי סעיף העבירה.

תרשים 53 - תוצאות ההחלטות בתיקי ערר שהוגשו בגין עילת סגירת התיק )46 עררים(

דחיית הערר

46%
 דחיית הערר בכפוף לשינוי

עילת הסגירה או סעיף העבירה

7%
העברה לטיפול 
לגורם מוסמך**

28%
קבלת הערר -

שינוי עילה

19%
בשנת 2017 ממוצע הימים לטיפול בתיק מאז פתיחתו ביחידת העררים ועד לקבלת החלטה סופית עמד על כ-5 חודשים 

)161 ימים(.

 תרשים 54 -
ממוצע הימים לקבלת החלטה בתיק ממועד פתיחתו ביחידת העררים ועד לקבלת החלטה סופית בפילוח לפי שנים

191
ימים

2015

167
ימים

2016

161
ימים

2017

204
ימים

2014



 03
הפרקליטות 
האזרחית
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הפרקליטות האזרחית
הפרקליטות האזרחית פועלת כנאמן הציבור בייצוג המדינה בעניינים אזרחיים ומינהליים, לשם הגנה על זכויות הציבור, 

שלטון החוק וסדרי מינהל תקינים, שמירה על נכסי המדינה והקופה הציבורית וקידום האינטרס הציבורי.

הפרקליטות האזרחית מגשימה את ייעודה באמצעות:

הבאת האינטרס הציבורי בפני בית המשפט - בתיקים בהם 
קיים אינטרס ציבורי או זכות של מדינת ישראל העלולים להיות 

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

)“התייצבות יועץ״(. 

ייצוג המדינה ועובדי הציבור 
בהליכים אזרחיים ומינהליים, 

 כבא-כוח היועץ המשפטי
של הממשלה.

מיקוד מאמצים בנושאים 
אסטרטגיים נבחרים בהתאם 

לתוכניות העבודה ויעדיי 
ההנהלה, למען קידום שלטון 

החוק והאינטרס הציבורי 
ושמירה על הקופה הציבורית.

שימוש אפקטיבי וייזום בכלים 
אזרחיים ומינהליים לטיפול 

בייעדי האכיפה האסטרטגיים 
)“אכיפה משולבת״(.

הגשת תביעות בעניינים 
 ציבוריים חשובים ובסכומי

כסף גבוהים.
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עבודת המחוזות האזרחיים - ערכאה ראשונה
פרקליטויות המחוז האזרחיות עוסקות בייצוג המדינה בכל הערכאות בתחומי המחוז )בתי המשפט לתביעות קטנות, בתי 
משפט השלום, בתי משפט לענייני משפחה, בתי הדין האזוריים לעבודה, בתי משפט לעניינים מינהליים ובתי המשפט 

המחוזיים( ובכל סוגי ההליכים האזרחיים והמינהליים בהם נדרש ייצוג של רשויות המדינה.

תיקי פרקליטות שנפתחו
בשנת 2017, נפתחו במחוזות האזרחיים של הפרקליטות כ-22 אלף תיקי פרקליטות.

תרשים 55 - תיקי פרקליטות שנפתחו בפרקליטות האזרחית בשנים האחרונות 

2017

22,142

2016

21,382

2015

20,283

2014

20,252

תרשים 56 - התפלגות תיקי הפרקליטות שנפתחו בחלוקה לערכאות השיפוטיות

מחוזי

46%

עבודה

8%

שלום

25%

משפחה

21%
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תרשים 57 - התפלגות התיקים שנפתחו במהלך שנת 2017 לפי מהויות התביעה

פרקליטויות המחוז האזרחיות עוסקות במגוון רחב של נושאים והליכים בהתאם למאפיינים הדמוגרפיים הייחודיים של 
כל מחוז ומחוז. תיקי הפרקליטות האזרחית מחולקים באופן גס לשמונה מהויות תביעה מרכזיות - נזיקין, מקרקעין, קצין 

תגמולים, עבודה, חיובים, מיסים, מינהלי ומעמד אישי.

מעמד אישי
19%

מקרקעין
12%

קצין תגמולים
6%

מינהלי
17%

נזיקין
13%

מסים
10%

שונות
7%

חיובים
9%

עבודה
7%
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תרשים 58 - התפלגות תיקי הפרקליטות שנפתחו לפי מהויות תביעה בחלוקה למחוזות 

מחוז

צפון

14% 15% 7%9%

20% 13% 2%20%

מחוז

חיפה

15% 11%12% 4%10%

16% 16% 8%8%

מחוז

מרכז

30% 7%17% 17%

14% 12% 3%

מחוז

תל אביב

15% 5%17% 5%10%

8% 11% 11%18%

מחוז

ירושלים

13% 3%10% 11%6%

39% 7% 7%4%

מחוז

דרום

34% 7%11% 2%9%

11% 11% 9%7%

קצין תגמולים

מקרקעין

מעמד אישי

מסים

נזיקין

שונות

עבודה

מינהלי

חיובים

להורדת
קובץ מונגש
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אחת ממשימותיה של הפרקליטות האזרחית היא להתייצב, בשם היועץ המשפטי לממשלה, בהליכים משפטיים אזרחיים 
ומינהליים המתנהלים בפני בתי המשפט אשר המדינה איננה צד להם. המדובר בעמדות רוחב המוגשות בשם היועץ 
המשפטי לממשלה, במקרים ייחודיים בהם מצא לנכון היועץ להתייצב, או לבקשת בתי המשפט המעוניינים לקבל את 

עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה בטרם יפסקו בסוגיה חדשנית או עם השלכת רוחב. 

בהתאם לפקודת סדרי הדין )התייצבות היועץ המשפטי לממשלה( היועץ המשפטי לממשלה רשאי להתייצב ולהשמיע דברו 
בהליכים אלה, אם ראה כי זכות של מדינת ישראל או זכות ציבורית או עניין ציבורי מושפעים או כרוכים בהליך המתנהל. 

בפועל, היועץ המשפטי לממשלה מתייצב באמצעות פרקליטויות המחוז האזרחיות, בעשרות הליכים בשנה ובכך 
משמיע את עמדתו, בשם הציבור וכנאמנו, לקידום ושמירה על האינטרס הציבורי או בשאלות משפטיות מורכבות 
שהחקיקה והפסיקה טרם עסקו בהם. בשנת 2017 התייצבו יחידות הפרקליטות האזרחית, בשם היועץ המשפטי 

לממשלה, ב-55 תיקים.

תרשים 59 - התפלגות התייצבויות היועץ המשפטי לממשלה בשנת 2017 בפילוח לפי מהות התביעה 

מעמד אישי
18%

תובענות ייצוגיות
26%

מקרקעין
11%

עבודה
15%

נזיקין
5%

חיובים
20%

סדר דין אזרחי
5%
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המחלקה האזרחית
המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה אחראית על ייצוג המדינה בהליכים המתנהלים בבית המשפט העליון במגוון 
תחומי המשפט האזרחי. המחלקה מייצגת את המדינה הן בהליכי ערעור שונים המוגשים נגד המדינה והן בהליכי ערעור 

אותם יוזמת המדינה בבית המשפט העליון. 

בנוסף, המחלקה האזרחית מייצגת את היועץ המשפטי לממשלה בהתייצבותו בהליכים בעלי חשיבות ציבורית אשר 
המדינה אינה צד להם. 

כמו כן, המחלקה האזרחית הינה יחידת המטה של פרקליטות המדינה בתחום האזרחי העוסקת בקביעת מדיניות משפטית 
וגיבוש הנחיות מקצועיות, ריכוז סוגיות בעלות השלכות רוחב העולות בתיקים אזרחיים והנחיית מחוזות הפרקליטות. 

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

ערעורים אזרחיים
ערעור בזכות על הליך שהתנהל בבית 

המשפט המחוזי כערכאה ראשונה.

רשות ערעור אזרחי
זוהי למעשה בקשה להתיר לערער בשני מצבים:

ערעור על החלטה אחרת שאיננה פסק דין.	 
ערעור “בגלגול שני״: ערעור על פסק דין שני 	 

שניתן באותו הליך )ההליך נדון בבית משפט 
ולאחר מכן בבית  דיונית  השלום כערכאה 

המשפט המחוזי כערכאת ערעור(.

דיון נוסף אזרחי
בקשה לדיון נוסף בהרכב מורחב של שופטי 
בית המשפט העליון בהליך שכבר ניתנה בו 

פסיקה על ידי בית המשפט העליון.

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

החלטות רשם בית המשפט העליון ועוד. 
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במהלך שנת 2017 טופלו במחלקה האזרחית כ-551 הליכים בבית המשפט העליון. כ-90% מההליכים הוגשו נגד המדינה. 

תרשים 60 - התפלגות ההליכים שהוגשו לבית המשפט העליון בפילוח לפי סוג ההליך 

34%

בקשות שונות

28%

רשות ערעור אזרחי

2%

דיון נוסף אזרחי

36%

ערעור אזרחי

תרשים 61 - התפלגות ההליכים שהוגשו לבית המשפט העליון בפילוח לפי המגיש

89%
נגד המדינה

11%
ביוזמת המדינה
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תרשים 62 - התפלגות ההליכים המרכזיים שהוגשו לבית המשפט העליון )למעט בקשות שונות( בפילוח לפי מהות התביעה

נזיקין
15%

מקרקעין
32%

חיובים
14%

מעמד אישי
15%

שונות*
6%

קצין תגמולים
3%

תובענות ייצוגיות
8%

אגרות
4%

אזרחי-פלילי
3%

*בפרק העוסק במחוזות הפרקליטות האזרחיים, מהויות התביעה "אזרחי - פלילי" ו"אגרות" מצויות תחת "שונות".
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תרשים 63 -  התפלגות ההליכים בהם ייצגה המחלקה את היועץ המשפטי לממשלה בפילוח לפי מהות התביעה*

נזיקין
8%

מקרקעין
8%

חיובים
28%

מעמד אישי
28%

שונות
8%

תובענות ייצוגיות
20%

*מדובר בכלל התיקים בהם היה היועץ המשפטי לממשלה צד בהליכים שיפוטיים אזרחיים בבית המשפט העליון ולאו דווקא בהתייצבויות 
יועץ על פי פקודת סדרי הדין )התייצבות היועץ המשפטי לממשלה(. 
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אכיפה אזרחית
אכיפה אזרחית היא שם כולל לפעילותה האקטיבית והיזומה של פרקליטות המדינה לשימוש בכלים מתחום המשפט 
האזרחי והמנהלי בשלושה תחומים: אכיפת חוק, הגנה על קניין הציבור וזכויותיו וסיוע למשרדי הממשלה ביישום מדיניות 

ורגולציה.

בתחום אכיפת החוק פועלת הפרקליטות במספר דרכים מרכזיות: הגשת תביעות להטבת הנזק כתוצאה מהליכים 
פליליים, ליווי הליכים מנהליים ופעולות רגולציה ונקיטת מבצעי-אכיפה בהם מאוגדים גורמים מתחומים שונים לפעול 

במסגרת סמכותם כנגד גורם עברייני או תופעה פלילית )‘שולחנות עגולים׳(.

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

או פיצוי בגין הפרתו ועוד. 

בתחום הסיוע להגשמת מדיניות ממשלתית ורגולציה פועלת הפרקליטות בדומה לתחומים האחרים, באמצעות הליכי 
תביעה רגילים, ולצידם לווי הפעלת סמכויות שבחוק, כגון שלילת רישיונות, הוצאת צווים או דרישת תיקון מפגעים. למשל, 
תביעות לסילוק יד מחופים שמטרתן סיוע בהגשמת מדיניות הממשלה לשמירת חופי הרחצה נקיים מפולשים ותביעות 
לדרישת סעד כספי וסעד של ביטול חוזה כנגד בעלי נחלות שמטרתן סיוע בהגשמת מדיניות הממשלה )במקרה זה 

רשות מקרקעי ישראל(, בנוגע לייעודן של קרקעות חקלאיות. 

היחידה לאכיפה אזרחית מובילה פעילות זו במשותף עם מחוזות הפרקליטות ברחבי הארץ ומהווה יחידת מטה ויחידה 
מבצעת גם יחד. 

לצד אלו, אחראית היחידה לאכיפה אזרחית לניהול מערך מיקור החוץ בפרקליטות המדינה ולכלל התהליכים והפעולות 
ביחס למשרדי עורכי הדין הפרטיים והתיקים המנוהלים על ידם - בחירת עורכי הדין, התקשרות עמם, הקצאת תיקים, 
פיקוח שוטף על פעולתם ותשלום שכרם. ניהול מערך מיקור החוץ נועד לאפשר למחוזות הפרקליטות האזרחית למקד 

מאמצים ולטפל במקצועיות בתיקים שלטוניים ומשמעותיים על ידי הפרקליטים.

בשנת 2017 הוגשו על ידי היחידה לאכיפה אזרחית ועל ידי מחוזות הפרקליטות האזרחיים 273 תביעות יזומות )גידול של 
68% ביחס לשנת 2016( בהיקף של 701,958,933 ש״ח.

תרשים 64 - התפלגות התביעות היזומות שהוגשו במחוזות האזרחיים ועל ידי המחלקה לאכיפה אזרחית לפי נושאים

נזיקין

74%
מקרקעין

20%
חוזים, חיובים 

וקניין רוחני

6%
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בשנת 2017 התקיימו 33 מבצעי אכיפה אזרחית משולבת.

מבצעי האכיפה המשולבת מבוצעים ככלל לאחר “שולחנות עגולים״ המנוהלים על ידי הפרקליטות בהשתתפות גורמי 
אכיפה רבים. בשנת 2017 ניתן לראות גידול במבצעי האכיפה כלפי גורמים עבריינים ותופעות פשיעה, לצד פעילות 

יזומה בעיקר בתחום המקרקעין בדגש על אכיפה במושבים.

תרשים 65 - פריסת מבצעי האכיפה האזרחית המשולבת

אוהד
אור   יהודה
ביר - הדאג ' 

בית   דגן
גינוסר

דקל
זכרון   יעקוב

חולון
חוף   נהריה

חורה
חיפה  , מכמורת

ירושלים
כפר   חב"ד

כפר   מנדא
מג'דל   שמס

מירון
נווה   עובד
נחשולים

סכנין
עמיעוז

צומת   ביל"ו
רהט

רחובות
רמת   הגולן

שובה
תל–אביב תל אביב

חיפה

נצרת

ירושלים

באר שבע

לוד
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תרשים 66 -
 סכומי ההליכים היזומים בתביעות שהוגשו על ידי המחוזות האזרחיים והיחידה לאכיפה אזרחית בשנים 2014-2017 )במיליוני ₪(

201620152014 2017

270
400 400

701

תרשים 67 -
סכומי הזכיות בתביעות יזומות שנפסקו לטובת המדינה בתביעות שהוגשו על ידי היחידה לאכיפה אזרחית בשנים 2014-2017 )במליוני ₪(*

201620152014 2017

90
58

75
100

*מאחר שתיק אזרחי ממוצע מתנהל בבית המשפט משך מספר שנים, הרי שסכומי הזכייה בשנה מסויימת מתייחסים גם להליכים 
שהוגשו בשנים קודמות.
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מחלקת הבג״צים
מחלקת הבג״צים אחראית על ייצוג משרדי הממשלה, רשויות שלטוניות נוספות והיועץ המשפטי לממשלה בהליכים 

המתנהלים בבית המשפט העליון בתחומי המשפט המינהלי והחוקתי. 

רוב ההליכים שבטיפול מחלקת הבג״צים הם עתירות המוגשות ישירות לבג״ץ וערעורים על פסקי דין והחלטות של בתי 
המשפט לעניינים מינהליים.

בנוסף, המחלקה מטפלת בהליכים מגוונים נוספים - בקשות רשות ערעור על פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים )בעיקר 
בתחום של עתירות אסירים ובתיקים הנוגעים לרשות האוכלוסין אשר התבררו קודם לכן בבתי הדין לעררים ולביקורת 
משמורת(; היא מעורבת בטיפול בהליכים אזרחיים ופליליים המעוררים שאלות חוקתיות ומינהליות; כמו גם בהנחיה 
מקצועית של יחידות הפרקליטות בטיפולן בתיקים מינהליים וחוקתיים המתנהלים בפני בתי המשפט לעניינים מנהליים.

מחלקת הבג״צים, כבאת כוח היועץ המשפטי לממשלה, מייצגת את הממשלה ורשויות מדינה אחרות הפועלות למימוש 
מדיניותן במסגרת הדין ומסייעת לבית המשפט בעשיית משפט צדק. במילוי תפקידה האמור פועלת מחלקת הבג״צים 
בשירות הציבור, למען שלטון החוק, לעשיית משפט צדק והגנה על האינטרס הציבורי, תוך שמירה על כבוד האדם, על 

חירות הפרט, על השוויון בפני החוק, על הגינות המנהל ותקינות פעולותיו.

בשנת 2017 נפתחו במחלקת הבג״צים 2,896 תיקים. 

תרשים 68 - התפלגות ההליכים השיפוטיים שנפתחו בשנת 2017 לפי סוג ההליך

בג"צים

84%

 הליכים 
פרוצדוראליים

4%
 בקשות רשות ערעור 

בעתירות אסירים

5%
ערעורים ובקשות רשות ערעור 

על החלטות בתי המשפט 
לעניינים מינהליים

7%
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תרשים 69 - התפלגות העתירות לבג״ץ לפי נושאים

עניינים הקשורים 
באיו"ש

ענייני מינהל 
אוכלוסין

טענות למאוימות 
באיו"ש על רקע חשדות 

לשת"פ עם ישראל
מעצרים 
מינהליים

מקרקעין 
ותכנון ובניה

25% 23% 16% 7% 3%

 חינוך
ובריאות

שלטון מקומי 
ושירותי דת

חוקתיות 
חוקים

עתירות נגד 
החלטות בהליכים 

פליליים אחר*

2% 2% 2% 1% 19%

*אחר - תכנון ובניה, שירות בצה״ל, רשויות מקומיות, אסירים, משפט פלילי, מקרקעין, מניעות פגישה עם עו״ד, מינויים ועוד.

מתוך 84% מהתיקים שהינם עתירות לבג"ץ, 25% הן עתירות בעניינים שונים הקשורים לאזור יהודה ושומרון ו23% הן 
עתירות בעניין מעצרים מנהליים.

פילוח העתירות לבג״ץ אשר התקבלו לטיפול במחלקת הבג״צים במחצית הראשונה של שנת 2017 )1,217 עתירות( 
העלה כי 91% מהעתירות התמקדו בעניין פרטי )פגיעה באינטרס אישי של העותר או אינטרס שבתחום אחריותו או טיפולו 
מקום בו העותרת הינה רשות ציבורית(. 9% מהעתירות סווגו כעתירה ציבורית, עתירה אשר במסגרתה העותר אינו מצביע 

על פגיעה בעניין אישי שלו אלא תוקף החלטה או נורמה שאינם נוגעים אליו באופן קונקרטי מיוחד.

תרשים 70 - התפלגות הליכי הערעור על החלטות בתי המשפט לעניינים מינהליים לפי נושאים 

 מקרקעין 
ותכנון ובניה

25%

מינהל אוכלוסין

23%
מכרזים

12%

חינוך

5%

אחר*

35%

*אחר - רישוי כלי ירייה, דיור ציבורי, חופש המידע ועוד
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עתירות לבג״ץ שהסתיימו בשנת 2017
במהלך שנת 2017 הסתיימו כ-2,000 עתירות לבג״ץ שהתנהלו בבית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה 

לצדק  והיו בטיפול המחלקה )אין המדובר בהכרח בהליכים אשר החלו בשנת 2017(.

תרשים 71 - התפלגות העתירות לבג״ץ שהסתיימו בשנת 2017 לפי התוצאה האופרטיבית עבור העותר

ניתן כל הסעד שהתבקש

14%

הסעד שהתבקש ניתן באופן חלקי 
או שניתן סעד אחר

27%

הסעד שהתבקש נדחה כולו

59%

כ-36% מהעתירות לבג״ץ מתייתרות עוד בטרם הגשת תגובת המדינה לבית המשפט. מרבית המקרים מסוג זה מתרחשים 
בעקבות בחינת התיקים על ידי המחלקה אל מול גורמי המדינה הרלוונטיים, גיבוש עמדת המדינה ביחס לעתירה ולאחר 
מכן הצגת עמדת המדינה לעותר. במקרים אלה העתירה נמחקת בין אם בשל הגעה להסכמה בין המדינה לבין העותר 

ובין אם בשל החלטת העותר לחזור בו, לאור עמדת המדינה, מן העתירה ולא להביאה להכרעה שיפוטית. 

תרשים 72 - התפלגות העתירות לבג״ץ שהסתיימו בשנת 2017 לפי השלב הדיוני בו הסתיימה העתירה

 אחרי מתן צו 
על תנאי

5%

לאחר הדיונים 
הראשוניים ולפני
מתן צו על תנאי

13%

במהלך הדיונים 
הראשוניים בבית 

המשפט

27%

בטרם הגשת תגובה על 
ידי המדינה

36%

לאחר הגשת תגובה 
ראשונה ולפני דיון 

ראשוני

19%
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המחלקה למשפט העבודה
המחלקה מרכזת ומנחה את תחומי הפעילות השונים של משפט העבודה והביטחון הסוציאלי.

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

כך, המחלקה מייצגת את המדינה, באחד משני כובעיה הנ״ל, בהליכי הסכסוכים הקיבוציים החשובים והמרכזיים ביותר 
במשק. בשנה האחרונה למשל, טיפלה המחלקה הן בסכסוך הקיבוצי של עובדי חברת חשמל והן בזה של עובדי נמלי 
חיפה ואשדוד. בשני המקרים, ייצוג המדינה היה בכובעה כריבון המבקש לבצע את מדיניות הממשלה ולאפשר, בין היתר, 
את פתיחת השוק הרלבנטי לתחרות, שתהיה לתועלת אזרחי המדינה. התנגדות ארגוני העובדים, שהם מהחזקים במשק, 
הצריכה מהמחלקה ניהול הליכים משפטיים מורכבים וארוכים בפני מספר ערכאות, והכל על מנת לאפשר לריבון את 

יכולת משילותו לרווחת האינטרס הציבורי.

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

אזרחית. 

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

ובסוגיות עקרוניות מתחום משפט העבודה והביטחון הסוציאלי. 

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

אופיו הציבורי של משפט העבודה והביטחון הסוציאלי והסוגיות העולות במסגרתו. 

המחלקה, כיחידת מטה, מתווה דרך ומדיניות ומנחה את מחוזות הפרקליטות ומשרדי הממשלה בתחומי עיסוקה.

במהלך שנת 2017 נפתחו בערכאות השונות 324 תיקים, בהליכים המרכזיים המצויים בטיפול המחלקה.

תרשים 73 - התפלגות ההליכים המרכזיים שנפתחו בבית משפט בשנת 2017 לפי סוג וטופלו על ידי המחלקה
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המחלקה הפיסקאלית
המחלקה הפיסקאלית בפרקליטות המדינה היא יחידת מטה האחראית על תחום המיסים, בהיבט האזרחי ובהיבט 
הפלילי. חלק ניכר מתיקי המס שבטיפול המחלקה הם בעלי השלכות רוחב משמעותיות, הן מבחינת האופן בו הם חלים 

על החייבים והעוסקים במשק והן מבחינת היקפם הכספי.

המחלקה הפיסקאלית אחראית על ייצוג המדינה בבית המשפט העליון בתיקי מס אזרחיים ופליליים ובעתירות לבג״ץ 
המעוררות שאלות בתחום המיסוי. כן מעורבת המחלקה בעתירות מנהליות, בתובענות ייצוגיות, ובתביעות שונות שמוגשות 
נגד רשות המיסים, או בתביעות שמערבות שאלות מיסוי וגביה מינהלית - בפרט בתיקים בהם מתבקשת עמדת היועץ 

המשפטי לממשלה בענייני מס. 

במהלך שנת 2017 נפתחו בבית המשפט העליון 156 תיקים, בהליכים המרכזיים המצויים בטיפול המחלקה. 111 תיקים 
בהליכים אזרחיים ומנהליים )71%( ו45 תיקים בהליכים פליליים )29%(.

89% מההליכים הוגשו נגד המדינה. 

תרשים 74 - התפלגות ההליכים המרכזיים שנפתחו בבית משפט בשנת 2017 לפי סוג
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במהלך שנת 2017 התקבלו פסקי דין ב-76 הליכים אזרחיים ומנהליים, ב-97% מההליכים עמדת המדינה התקבלה על 
ידי בית המשפט העליון באופן מלא או חלקי.

תרשים 75 - התפלגות תוצאות ההליכים בפסקי הדין בערעורים אזרחיים ומנהליים שטופלו במחלקה

נדחה
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התקבל חלקית

12%
התקבל

85%
בשנת 2017 התקבלו פסקי דין והחלטות ב-39 תיקים פליליים שטופלו על ידי המחלקה הפיסקאלית, ב-92% מתוכם 

עמדת המדינה התקבלה באופן מלא או חלקי על ידי בית המשפט. 

תרשים 76 - התפלגות פסקי הדין וההחלטות השיפוטיות שהתקבלו בהליכים פליליים שטופלו במחלקה
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