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  ב. משרד הפנים

 שלטון מקומי –מחוזות  – רד הפניםמש. 31

 תקופת החזקת החומר                                              סוג החומר

 ניםש 7 יק רשות מקומית בדבר מסיםת (1)

תיק רשות מקומית בדבר חופי רחצה  (2)
 שנים 5 ובריכות שחייה, למעט מבחר

 שנים 3 חוק עזר ברשות מקומית (3)

 שנים 7 מענק לרשות מקומית (4)

תיק רשות מקומית בדבר כוח אדם, שכר,  (5)
 שנים 7 פיצויים וגמלאות

תיק רשות מקומית בדבר זכויות חברי  (6)
 שנים 7 הרשות

 שנים 10 תיק רישוי עסקים (7)

תיק בדבר תביעה משפטית וסיוע משפטי,  (8)
 שנים 15 למעט מבחר

 שנים 5 תלונות על פעולות הרשות, למעט מבחר (9)
 

 מחוזות –פינוי סעד חללים )פס"ח(  – רד הפניםמש .א31

 תקופת החזקת החומר                                              סוג החומר

 שנים 7 תפיסת מקרקעין (1)

 שנים 5 הצטיידות, רכישת ציוד ואחסנה (2)

רשומה בדבר תכנון, ארגון וביצוע של  (3)
פעולת הדרכה שאינה מיועדת להעניק 

 שנים 2 תעודה, כגון יום עיון, השתלמות או כנס

 שנים 2 דין וחשבון בדבר מצבת כוח אדם (4)

העתקי דיווחים והנחיות מרשות פס"ח  (5)
שות העליונה ובתנאי שהמקור נשמר בר

 שנים 5 פס"ח העליונה

 שנים 7 הקצאה כספית לרשות המקומית (6)

שנים לאחר שהמיתקן  7 תיק בדבר מיתקנים לקליטת מפונים (7)
 הפסיק לשמש את ייעודו

 

 התכנוןמינהל  –רד הפנים מש .32

 תקופת החזקת החומר                                              סוג החומר

פרוטוקולים מישיבות ועדה מקומית  (1)
 שנים 7 לתכנון ולבנייה

רשומה בנושא משפטי בדבר בנייה בלא  (2)
 שנים 7 הריסההיתר כאשר לא הוצא צו 

 שנים 2 תיק אישור אזור בנייה (3)
 

 )נמחק( .33
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 לשכת מינהל אוכלוסין –רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול  .34

 תקופת החזקת החומר                                              סוג החומר

בקשה לאשרה או רישיון לישיבה בישראל  (1)
 –ה מכל הסוגים והארכת

שנה אחת מהיום שבו  שהמבקש לא מימש )א(
עזב המבקש את הארץ 
 –ולמי שלא נכנס לארץ 
שנה אחת מיום הגשת 

 הבקשה

שנים מיום היציאה מן  2 שנענה בשלילה )ב(
הארץ ולמי שלא נכנס 

שנה אחת מיום  –לארץ 
 הגשת הבקשה

תיק פרט בדבר אשרה או רישיון לישיבת  (2)
שמומשו  – 4ונלוויהם א/ 2ארעי מסוג א/

 שנה אחת מיום היציאה מן הארץ והוארכו

תיק פרט בדבר אשרה או רישיון לישיבת  (3)
 שנה אחת מיום היציאה מן הארץ  ביקור 

, 3, ב/2, ב/1שמומשו והוארכו, מסוג ב/
 (4עד ב/ 1)ב/ 4ב/

ומשה למעט עלייה בקשה לעלייה שלא מ (4)
ממדינות שאין בהן תיעוד לרבות 

אתיופיה, כורדיסטן, תימן, ולמעט 
 שנים 5 דוגמאות

 דרכונים

 שנים 3 בקשה להוצאת דרכון או תעודת מעבר (5)

בקשה להיכלל ברשימה של נסיעה  (6)
 חודשים 3 קבוצתית

טופס בדבר הארכת דרכון, שינוי בדרכון  (7)
 חודשים 6 ותעודת מעבר

טופס בדבר הוספת תמונה לדרכון  (8)
 שנים 3 ולתעודת מעבר

שנה מיום הוצאתו או  דרכון ישראלי תקף שלא נדרש בידי בעליו (9)
 מיום הארכתו האחרונה

דרכון או תעודת מעבר שאבדו או נגנבו  (10)
ונמצאו, כשלבעליהם ניתן מסמך נסיעה 

 עם מסירת מסמך הנסיעה האחר אחר במקומו

 עם ביטולם ודת מעבר שבוטלו או נפגמודרכון או תע (11)

בקשה להיתר יציאה לביקור בארץ  (12)
א לחוק מניעת 2המפורטת בסעיף 

-הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד
, למעט בקשה שנענתה בשלילה 1954

 חודשים לאחר השיבה ארצה 3 והיתר היציאה, ולמעט דוגמאות

בקשה להיתר כאמור, שנענתה בשלילה,  (13)
 שנה אחת מיום בקשה הבקשה וגמאותלמעט ד

 מרשם (14)

בקשה לתעודת לידה או פטירה או  )א(
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 חודשים 3 לתמצית ממרשם האוכלוסין

 חודשים 3 הודעה בדבר שינוי מען )ב(

 חודשים 3 בקשה לאיתור מען )ג(

בקשה לקבלת מידע מביקורת  )ד(
הגבולות בדבר כניסות ויציאות 

 חודשים 3 מישראל

 חודשים 3 כניסה או יציאה מישראלהודעה על  )ה(

בקשה לקבלת תמצית רישום ממרשם  )ו(
 חודשים 3 האוכלוסין

 שנה אחת   ייפוי כוח לקבלת תיעוד בשם אדם אחר )ז(

 

 

 


