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 רשות הטבע והגנים. 7' ל  
 מליאת הרשות .1 

לצמיתות  כל תיקי המליאה למעט תיקים בעיניים מנהליים  (1)
 שאינם בענייני מדיניות ותקציב, וכספיים

 לשכת המנהל הכללי .2 
לצמיתות  בעניינים מנהליים ל למעט תיקים "כל תיקי המנכ (1)

 שאינם בענייני מדיניות ותקציב, וכספיים

 לשכת סגן המנהל הכללי .3 
לצמיתות  ל למעט תיקים בעניינים מנהליים "כל תיקי הסמנכ (1)

 שאינם בענייני מדיניות ותקציב, וכספיים

 חטיבת קהל וקהילה .4 
שנים מסיום  10

 החוזה
 תיקי חוזים (1)

 מחוזות הרשות התכתבות עם  (2) שנים  10
 ממשלתי ההתכתבות עם משרדי ממשלה (3) שנים 10
 התכתבות עם חטיבות הרשות (4) שנים 10

 אתר האינטרנט של הרשותהתכתבות בדבר  (5) לצמיתות
 תוכניות עבודה ופרוטוקולים (6) לצמיתות

 תיק שיווק (7) שנים 10
 למעט מבחר ומדגם, תרומות וקשרי חוץ (8) שנים 7

 חטיבת חינוך וקהילה .5 
 חינוכייםתיקי פרויקטים  (1) לצמיתות

 תיק פרויקט חוף נקי (2) לצמיתות 
 התכתבות עם גופי ממשלה וגופים אחרים (3) שנים 10
 התכתבות עם גופים ירוקים (4) שנים 10
 התכתבות עם גופים ביטחוניים (5) שנים 10
 "תיק מחוה"התכתבות עם מרכז חינוך והדרכה  (6) שנים 10
 התכתבות עם מחוזות וחטיבות (7) שנים 10
 יחידות בתוך הרשותהתכתבות עם  (8) שנים 10
 ךתיק פרט של מדרי (9) שנים 10

 חוקים ותוכניות עבודה, נהלים (01) לצמיתות
 תיקי קורסים והשתלמויות ותו תקן (11) שנים 5
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 אגף מבקרים .6 
 למעט מדגם ומבחר ,פניות ציבור (1) שנים 5
 התכתבות בנושא חניוני לילה (2) שנים 3

 תיק נהלים לאתרים (3) לצמיתות
 "בשביל הארץ"המתפרסמות בעיתון מפתח לכתבות  (4) לצמיתות
 אפיון אתרים (5) לצמיתות

 הוצאת אישורי כניסה (6) שנים  3
 שיווקאגף  .7 

 מחוזה התכתבות עם (1) שנים 10
 תיק מנויים (2) שנים 5

 תרבות ופנאי, תיק אינטרנט (3) לצמיתות
 אירועיםבדבר עריכת תיקי  (4) שנים 10

 תיק סקרים וסיכומי ישיבות (5) לצמיתות
בתנאי שהמקור מצוי , הבשל החטיתיק תקציב  (6) שנים 5

 בהנהלה
 הצעות מחיר והזמנות (7) שנים 5
 תיק תחנות מידע בסוכות ובפסח (8) שנים 5

 סקרים (9) לצמיתות
 סיכומי ישיבות (01) לצמיתות
 שיתופי פעולה (11) לצמיתות

 הנהלה -חטיבת מדע .8 
 תיק מחקר (1) לצמיתות

 למעט מבחר, ותמחוז התכתבות עם (2) שנים  10
 למעט מבחר, הממשל ימשרד התכתבות עם (3) שנים  10

 תיק פרט של שמורה (4) לצמיתות
, תיק כבישים: תיק מקצועי בנושאים מקצועיים כמו (5) לצמיתות

 תיק אקלים וכדומה
 ,בענייני כספים ומינהל התכתבות עם אוניברסיטאות (6) שנים  10

 למעט מבחר
 תוכניות עבודה (7) לצמיתות

 העתקי מכתבים יוצאים (8) שנים 7
 חייםתיק בעלי  (9) לצמיתות
 תיק צומח (01) לצמיתות
 ל"תיק קשרי חוץ ואמנות בינ (11) לצמיתות
 תיק שטחים פתוחים (21) לצמיתות
 תיק תכנון (31) לצמיתות

למעט  ,נזקי חקלאות פניות של חקלאים בדבר (41) שנים 7
 דוגמאות

 תיק מחקר (51) לצמיתות
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 אגף מידע מדעי .9 
 בסיס הנתונים (1) לצמיתות

 לניהול טכני של המאגר מנהליים המתייחסיםתיקים  (2) שנים 7
 משנה למדען הראשי .01 

 תיקי פרויקטים (1) לצמיתות
 ל"אמנות וארגונים בינ (2) לצמיתות

 י חוק  חופש המידע"פניות ציבור עפ (3) שנים  7
 מחקרים ונתונים סטטיסטיים (4) לצמיתות

 אגף פיסי וסביבה .11 
 תיקי חשבונות (1) שנים 7
 יםתיקי מכרז (2) שנים 7
 למעט מבחר ,לתכנון יםתיקי מכרז (3) שנים  7

 "תיק ממשק"פרטים על השמורה ים המכיל  יםתיק (4) לצמיתות
 היחידה הסביבתית .21 

 תיקי פרט של נחלים (1) לצמיתות
 התכתבות עם גופים בנושאים מנהליים וכספיים (2) שנים 7

 ,מאגר מידע של דגימות מעבדה של איכות המים (3) לצמיתות
 נחלים ומאגר ימיים, ממכוני טיהור שפכים

פרויקטים עבור גופים חיצוניים בנושא איכות  (4) שנים 5
 חות הסופיים"הסביבה ובתנאי שנשמרים הדו

חות ונתונים סטטיסטיים המתייחסים "דו (5) לצמיתות
 לפרויקטים בנושא איכות הסביבה

 הסיירת הירוקה .31 
 או של אזורחות של פקח "תיק דו (1) שנים 15
 התכתבות עם מוסדות וגופים (2) שנים  10

 מבצעיםתיקי  (3) לצמיתות 
 לים"ועדת מנכ (4) לצמיתות
 תביעות משפטיות (5) לצמיתות

 תיק תקציב (6) שנים 10
 העתקי מכתבים יוצאים (7) שנים 7
 תיק אישי של פקח (8) שנים  7

 שטחי אש (9) לצמיתות
 ריכוזי אוכלוסיות התכתבות בנושא (01) לצמיתות

 מתקנים צבאיים (11) שנים 5
 חות פיקוח בדבר כרייה וחציבה"דו (21) שנים 7

 קברות ומסגדיםבתי  (31) לצמיתות
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 חטיבת תכנון ופיתוח .41 
 תיק אתרים במחוז (1) לצמיתות

 הרשות חטיבות התכתבות עם  (2) שנים 7
 סיכומי פגישות (3) לצמיתות
פ "תו"ל לגבי נושאי תכנון ופיתוח "החלטות המנכ (4) לצמיתות

 "ל"מנכ
 "פ מדע"תו"החלטות החטיבה יחד עם חטיבת המדע  (5) לצמיתות
שבילי , נגישות נכים: מקצועיים כגוןתיקי נושא  (6) לצמיתות

 אופניים ורכבת למעט דוגמאות
בנושאים מנהליים  משרדי ממשלה התכתבות עם  (7) שנים 10

 וכספיים
 העתקי מכתבים יוצאים (8) שנים 7
 אגף שימור ופיתוח .51 

 תיקי שילוט במחוזות (1) לצמיתות
 תיקי פרויקטים (2) לצמיתות
 תיקי תמונות (3) לצמיתות

 החברה הלאומית לדרכים בדברהתכתבות עם  (4) שנים5
 הזמנת שילוט

התכתבות עם שמורות וגופים חיצוניים בנושאים  (5) שנים 10
 מנהליים וכספיים

 תיקי תרגומים של שלטים לשפות שונות (6) שנים 3
 הזמנות שלא בוצעו (7) שנים 2

 סיכומי פגישות וסיורים (8) לצמיתות
 סרטים שהופקו על השמורות (9) לצמיתות
 (פילים) לשילוט תבניות  (01) לצמיתות
 מפות ואיורים (11) לצמיתות

 אגף מקרקעין .61 
 תיק פרט של אתר (1) לצמיתות
 א"תמ –תוכנית מתאר ארצית  (2) לצמיתות
 מ"תמ –תוכנית מתאר מקומית התכתבות בדבר  (3) לצמיתות
 (ל"ה מנכ"מג)מדיניות גריעות והכרזות  (4) לצמיתות
 מועצת גנים ושמורות טבע (5) לצמיתות
 מנהל מקרקעי ישראלהתכתבות עם  (6) לצמיתות

 אגף ארכיאולוגיה ומורשת .71 
 תיק פרט של אתר (1) לצמיתות
 מקצועיתיק  .א לצמיתות

 תיק מנהלי .ב שנים 5

 ממצאים ארכיאולוגים (2) לצמיתות
 (אתרי מורשת עולמיים)התכתבות עם אונסקו  (3) לצמיתות



 6 

 אלבומי תמונות ושקופיות (4) לצמיתות
 נהלים (5) לצמיתות
 תוכניות ושרטוטים (6) לצמיתות

 חטיבת אכיפה ופיקוח .81 
 תיק בעניין מנהל ומשק של המשרד (1) שנים 5
שנים לאחר תפוגת  3

 תוקף ההיתר האחרון
יבוא ואחזקה של חיות בר ,היתר לסחרבדבר   יםתיק (2)

 וצמחים והיתרי מחקר

 תייםממשלתיקי פרט של גופים  (3) שנים 10
 ם ומנהלתייםיהתכתבות עם מחוז בנושאים טכני (4) שנה 5

תיקים בעניין פיקוח ואכיפה שהתעורר בהם עניין  (5) לצמיתות
 לציבור

 פרוטוקולים ונהלים –תיק בעניין מדיניות החטיבה  (6) לצמיתות
העתקי חוות דעת משפטית כאשר המקור נמצא  (7) שנים 7

 בלשכה המשפטית
 תיקים בנושאי חקיקה (8) לצמיתות

 למעט מדגם ומבחר, פניות ציבור (9) שנים 5
 אגף חקירות ומודיעין .91 

 חקירה יתיק (1) לצמיתות
 (ברירת משפט)קנסות  יתיק (2) שנים 7
 אזהרות יתיק (3) שנים 7

 התכתבות עם גורמי אכיפה (4) שנים 10
 אגף אכיפה ומבצעים .02 
שנים ממועד תפוגת  3

 תוקף אחרון
היתרים , מתן היתרים לצרכי מחקרים בנושא תיק  (1)

ערכי , היתריי סחר ואחזקה של בעלי חיים, מדעיים
 היתריי צייד וכדומה, סחר העברה, טבע מוגנים

 מבצעים יתיק (2) לצמיתות
 נהלים והנחיות מקצועיות (3) לצמיתות

 אגף ביטחון בטיחות וכיבוי אש .12 
 אירועיםבדבר עריכת תיק  (1) שנים 5
 בדיקת שבילי הליכה (2) שנים 7

 התכתבות עם מחוזות (3) שנים 10
 תוכניות עבודה (4) לצמיתות
 נהלים (5) לצמיתות
 סימון שבילים (6) לצמיתות

 תיקי בטחון (7) שנים 10
 תיקי בטיחות (8) שנים 10
 בדבר ציוד של פקחים תיקי כיבוי אש (9) שנים 10

 ל"תיק לשכת מנכ (01) לצמיתות
 ל"תיק לשכת סמנכ (11) לצמיתות
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 תעודות כניסה (21) שנים 5
 תיק גלישה וטיפוס צוקים (31) שנים 10
 תיק קורסים (41) שנים 7
 יחידת יהלום .22 

 תוכניות עבודה (1) לצמיתות
 מבצעים תיק (2) לצמיתות
 חות פעולה"דו (3) לצמיתות
 אימון והקמה (4) לצמיתות
 איסוף מידע מודיעיני (5) לצמיתות

 התכתבות עם גופים ירוקים (6) שנים 10
אתרי מעבר ואתרי פסולת , אתרי הטמנה -תיק שטח  (7) לצמיתות

 בשטחים פתוחים
 תרומות וקשרי חוץ .32 

 קשרים עם הכנסת (1) לצמיתות
 קרנות לגיוס כספים (2) לצמיתות
 קשרי חוץ (3) לצמיתות

 גופים ירוקים עםל "התכתבות בארץ ובחו (4) שנים 10
 ל"אגודות ידידים בחו (5) לצמיתות

 למעט מבחר, מכתבי תודה והערכה (6) שנים  5
אנגלית , ראיונות וכתבות בעברית -תיק תקשורת  (7) לצמיתות

 וערבית לכלי התקשורת
 מחוזות המשרד .42 
 התכתבות בנושא רכש ולוגיסטיקה (1) שנים 5

למעט , התכתבות בנושא תוכנית מתאר שסורבה (2) שנים 10
 מבחר

 התכתבות בנושא תוכנית מתאר שאושרה (3) לצמיתות
 מחקרים ונתונים סטטיסטיים (4) לצמיתות
 תצפיות של מפקחים (5) לצמיתות
 חות פעולה"דו (6) לצמיתות
 תמונות של שמורות וגנים (7) לצמיתות
 סיכומי דיון (8) לצמיתות

למשרד הראשי בנושאים התכתבות בין המחוז  (9) שנים 10
 טכניים ומנהליים

 התכתבות עם גורמי חוץ בנושאים טכניים ומנהליים (01) שנים 10
 תוכנית עבודה (11) לצמיתות
 אכיפה (21) לצמיתות
 אקולוגיה (31) לצמיתות

 אתרים בתשלום (41) שנים 7
 בטחון ובטיחות (51) שנים 5
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 למעט דוגמאות, אירועי שיווק (61) שנים 5
הרשות וגורמי חוץ  עםהתכתבות   -שטחים פתוחים (71) לצמיתות

 בדבר בקשות להכרזה על שטח פתוח כשטח אש ועוד
 העתקי הסכמים בין הרשות לגורמי חוץ (81) שנה 20

 

 


