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  ב. משרד המשפטים

 המשפטיםשרד מ. 23

 תקופת החזקת החומר                                              סוג החומר

 ניםש 8 צעות חוק לפרסום ברשומותה (1)

 ניםש 5 ודעות מאת הציבור לפרסום ברשומותה (2)

ות לפרסום ברשומות לפי חוק, דעוה (3)
 ניםש 5 טעונות תשלוםה

ודעות לפרסום ברשומות לפי חוק, ה (4)
 ה אחתשנ אינן טעונות תשלוםש

יק פרט בלשכת סיוע משפטי בדבר ת (5)
יוע משפטי, למעט תעודות סקבלת 

 ניםש 4 מקור שהוגשו על ידי הפונהבואישורים 

חשבון במועצת רואי ה יק פרט של רואת (6)
שבון, לרבות תיק של נבחן או מתמחה ח
 ניםש 10 לא הוסמךש

ודעת משכון ברשות רשם המשכונות ה (7)
כם משכון, תצהירים ומסמכים הסכולל 

רים, למעט הודעת משכון חנלווים א
ראה, צו, החלטה או תשלגביה ניתנה ה
פט, בית דין או רשות שמ פסק דין של בית
מגבילים את ביעור  אואחרת האוסרים 

 דעת הביטולהו נים לאחרש 2 החומר
 

 דינהמפרקליטות ה -שרד המשפטים מ .24

 החזקת החומרתקופת                                               סוג החומר

ן פסק מתנים מיום ש 12 המשפט הגבוה לצדק-יק עתירה לביתת (1)
 הדין

ן פסק מתשנים מיום  10 המשפט העליון-יק ערעור אזרחי לביתת (2)
 הדין

ן פסק מתנים מיום ש 5 המשפט העליון -יק ערעור פלילי לביתת (3)
 הדין

ן מתנים מיום ש 10 יק בקשה למשפט חוזרת (4)
 ההחלטה

תן פסק מנים מיום ש 5 ק דיון נוסףית (5)
 הדין

תן מנים מיום ש 5 המשפט העליון -יק המרצה לביתת (6)
 ההחלטה

 המשפט העליון:-יק בקשות שונות לביתת (7)

תן מנים מיום ש 3 תיק פלילי -
 ההחלטה

תן מנים מיום ש 10 תיק אזרחי -
 ההחלטה

 שנים ממתן פסק הדין 7 יק מס הכנסהת (8)

ן מתשנים מיום  3 דיןל המשפטי לממשלה להעמדה ישור היועץא (9)
 ההחלטה
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 יעתופקנים לאחר ש 3 פוי כח לנציגי היועץ המשפטי לממשלהי (10)

תן מנים מיום ש 6 לעיכוב הליכים משפטיים  הקשב (11)
 ההחלטה

יק ערר של מתלונן על החלטה שלא ת (12)
 ן ההחלטהמתנים מיום ש 3 להעמיד לדין  אולחקור 

תן מנים מיום ש 5 ן משמעתי דייק משמעת לבית ת (13)
 ההחלטה

תן מנים מיום ש 10 דין-לונה נגד עורךת (14)
 ההחלטה

חלטת הה אחת מיום שנ יק בענין חולה נפשת (15)
 מדינההפרקליט 

 ה אחתשנ פשנודעה לפרקליט המדינה על אישפוז חולה ה (16)
 

 פרקליטות המחוז –שרד המשפטים מ .25

 החומרתקופת החזקת                                               סוג החומר

תיק פלילי בעבירה מסוג פשע או עוון  (1)
למעט תיק רצח, בגידה, ריגול, מסירת 

 שנים ממתן פסק הדין 10 מידע לאויב, ותיקים שעוררו עניין ציבורי

 )נמחקה( (2)

 שנים ממתן פסק הדין 7 יק תביעה אזרחיתת (3)

ן פסק מתנים מיום ש 3 יק פלילי המתייחס לנאשם שזוכהת (4)
 הדין

ן פסק מתמיום  יםנש 3 משפט מחוזי-יק ערעור פלילי לביתת (5)
 הדין

חלטה ההנים מיום ש 2 ק דין,ספ יק פלילי או אזרחי שנסגר בלי שניתן בות (6)
 על

 ירת התיקסג ח או בגידה רצלמעט תיק על עבירה שהיא 

ן פסק מתנים מיום ש 5 יק משמעתי נגד עורך דין ת (7)
 הדין

 סק הדיןפנים מיום ש 3 רהציבויק משמעתי נגד עובד ת (8)

 יעתופקה לאחר שנ פוי כח לנציגי היועץ המשפטי לממשלהי (9)

 ירת התיקסגנים מיום ש 2 יק מדור ההוצאה לפועלת (10)
 

 מירשהנכסים האגף האפוטרופוס הכללי וכונס  –שרד המשפטים מ .26

 תקופת החזקת החומר                                              סוג החומר

יק פרט בדבר פשיטת רגל, למעט חוות ת (1)
ת ופסקי דין עקרוניים ולמעט תיקים עד
 ר ההליכיםגמ נים מיוםש 7 לי ענין ציבוריעב

 יק פרט בדבר פירוק חברה, למעט חוותת (2)
וניים ולמעט תיקים ת ופסקי דין עקרעד
 רוק החברהפי נים מיוםש 7 לי ענין ציבוריעב

תיק פרט בעניין ניהול נכסי עיזבון או נכסי  (3)
 –נעדר 

  שנים לאחר שחרור  50 שאינו כלול בפסקת משנה )ב(, למעט מדגם  )א(

 לנעדר הרכושומבחר                                                                       
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 שנים לאחר שחרור     15 לעניין מיטלטלין או כספים, למעט מדגם  )ב( 

 ומבחר                                                             הרכוש לנעדר         

העתק מבקשה למתן צו ירושה, צו קיום  (4) 
צוואה וצו למינוי מנהל עיזבון, שהוגשה 

דתי ושהועברה  לבית משפט או לבית דין
 שנים 3 לטיפול בא כוח היועץ המשפטי לממשלה

 שנים מיום הפתיחה 25 תיק בעניין קטין, למעט דוגמאות ומבחר (5)

תיק פיקוח על אפוטרופוס אישי או מנהל  (6)
 שנים מיום שחרור האפוטרופוס  7 עיזבון,

 או מנהל העיזבון מתפקידו למעט דוגמאות ומבחר

ועיזבון, למעט צו  תיק ירושה, צוואה (7)
 שנים 25 ירושה וצו קיום צוואה

 

 רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר –משרד המשפטים  .27

 תקופת החזקת החומר                                              סוג החומר

תיק פרט בדבר המצאה שלגביה הוענק  (1)
 שנים מיום הגשת הבקשה 23 פטנט, למעט פירוט הפטנט

תיק פרט בדבר המצאה שלא ניתן עליה  (2)
 שנים 7 פטנט

 אגף רישום והסדר מקרקעין –משרד המשפטים  א.27

 תקופת החזקת החומר                                              סוג החומר

שנה מיום השלמת  תיק הערת אזהרה (1)
נשוא ההערה  העיסקה
 ברישום

 

 המחלקה לחקירות שוטרים –משרד המשפטים ב. 27

 תקופת החזקת החומר                                              סוג החומר

הופסק הטיפול מחוסר תיק תעבורה שבו  1(1)
 ניםש 30 פרטים או מכל סיבה אחרת

תיק תעבורה, למעט עבירה של גרימת  1(2)
 שנים 10 מוות או עבירה שנגזר בגינה עונש מאסר

עבירת תעבורה הכרוכה בגרימת מוות או  1(3)
 שנים 30 שנגזר בגינה עונש מאסר

עבירת תעבורה שנגזר בגינה עונש מאסר  1(4)
 שנים 30 שלא קיבל חנינה

 שנים 17 עוון שלא כרוך במאסר ולא קיבל הקלה 1(5)

 שנים 25 עוון הכרוך במאסר ולא קיבל מאסר 1(6)

 שנים 30 עוון הכרוך במאסר וקיבל הקלה 1(7)

 שנים 30 עוון שלא קיבל בגינו מאסר וקיבל הקלה 1(8)

 שנים 30 פשע שנגזר בגינו מאסר וקיבל הקלה 1(9)

 שנים 30 מאסר ולא קיבל הקלהפשע שנגזר בגינו  1(10)

                                                      
ס ותיקים שיש בהם ענין ונעט תיקי פשעים חמורים: רצח, עבירות על בטחון המדינה, שוד או אלמ 1

 מהחומר.ציבורי ולמעט מבחר ומדגם 
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שע שלא נגזר בגינו מאסר ולא קיבל פ 1(11)
 ניםש 30 הקלה

 ניםש 30 שע שלא נגזר בגינו מאסר וקיבל הקלהפ 1(12)

חיקה וקיצור תקופת התיישנות מ 1(13)
 יםנש 20 בעבירות עוון ופשע שקיבלו חנינה

חיקה וקיצור תקופת התיישנות מ 1(14)
 ניםש 30 קיבלו חנינה בעבירות עוון ופשע שלא

חיקה וקיצור תקופת התיישנות מ 1(15)
 ניםש 15 בעבירות עד עוון שקיבלו חנינה

חיקה וקיצור תקופת התיישנות מ 1(16)
 ניםש 20 בעבירות עד עוון שלא קיבלו חנינה

 

 )נמחק( .28
 

 )נמחק( .29

 

 


