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 מינהל מקרקעי ישראל. 2' ל  
 מועצת מקרקעי ישראל .1 
תמלילים והקלטות מישיבות , סדרי יום, פרוטוקולים (1) צמיתותל

 המועצה

 פרוטוקולים של ישיבות ועדת פטור ממכרזים (2) לצמיתות

תמלילים והקלטות של ישיבות ועדות , פרוטוקולים (3) לצמיתות
 המשנה

תמלילים והקלטות מישיבות ועדת , פרוטוקולים (4) לצמיתות
 תקציב

טות  מישיבות ועדת תמלילים והקל, פרוטוקולים (5) לצמיתות
 ביקורת

 אגף שיווק וכלכלה .2 
למעט דיונים משפטיים ,לשיווק קרקעות תיק מכרז (1) שנים 7

 שאין בהם פסק דין חלוט

 תיק עסקה (2) לצמיתות

 נהלי האגף (3) לצמיתות
 סיכומים מדיונים (4) לצמיתות
 התקשרות עם חברות מנהלות (5) לצמיתות
 פרוטוקולים של ועדת פרויקטים (6) לצמיתות

 פרוטוקולים של ועדת הרשאות (7) צמיתותל
 תיק פרויקט (8) לצמיתות

 אגף שמאות .3 
 של ערכי קרקע בקרת שומות (1) שנים 5

 חוזי העסקה עם שמאים (2) לצמיתות

 אגף פניות הציבור וחוק חופש המידע .4 
 למעט מבחר, פניות ציבור (1) שנים 5

 י חוק חופש המידע"פניות עפ (2) לצמיתות

 מחוזות .5 
שנה לאחר הרישום  25

 בטאבו
 תיק משתכן (1)

שנה לאחר הרישום  25
 בטאבו

 (חברה/ קבלן )תיק עסקה  (2)

שנה לאחר הרישום  25
 בטאבו

 תיק פרצלציה (3)

שנה לאחר הרישום  25
 בטאבו

 תיק הפקעה (4)

 למעט תיקים בעלי עניין ציבורי, תיק מכרז (5) שנה 20
 (קיבוץ/ מושב )תיק משבצת  (6) לצמיתות

שנים לאחר הרישום  7
 בטאבו

 שטר שכירות (7)
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 האגף החקלאי .6 
 פרוטוקולים  מישיבות  האגף (1) לצמיתות

 הנחיות האגף (2) לצמיתות
 תיק ישוב (3) לצמיתות
 תיק חברה לעיבוד קרקע (4) לצמיתות
 םיפרויקטים ייחוד (5) לצמיתות
 נהלים (6) לצמיתות
תיקי התכתבות עם גופי ומוסדות בנושאים  (7) לצמיתות

 מקצועיים
 אגף תכנון ופיתוח .7 

 יוניםסיכומים מד (1) לצמיתות 
 (נהלים)הוראות אגף  (2) לצמיתות
 (סיקרי היתכנות לתכנון)  - תסקרים ופרוגראמו (3) לצמיתות
 פרוטוקולים של ועדת היגוי (4) לצמיתות

 תכנית בהפקדה (5) שנים לאחר אישורה 7
 תוכנית מאושרת (6) לצמיתות

 (ספקים)התקשרויות עם נותני שירותים  (7) שנים 7
 נושאים מבצעייםהתכתבות עם גורמי פנים וחוץ ב (8) לצמיתות
 מעקב ובקרה של תוכניות (9) לצמיתות

 


