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 שרד המשפטיםמ. 8ט'    
 רשם החברות .1 

בקשה לעיון או לאימות נוסח רישום בלשכה לרישום  )1( חודש אחד
 מקרקעין

 בקשה לעיון בתיק חברה )2( חודש אחד
 אגף רישום והסדר קרקעות .2 

בקשה לעיון או לאימות נוסח רישום בלשכה לרישום  )1( חודש אחד
 מקרקעין

תיק  –חלקה), של עסקאות שנסתיימו -תיק טאבו (גוש )2( לצמיתות
 פעולה

 נסח היסטורי )3( לצמיתות
 שטר )4( לצמיתות
 תיק הסדר )5( לצמיתות
 ספרי רישום )6( לצמיתות

 צת שמאי מקרקעיןמוע .3 
 מחברת בחינה )1( שנים 2

 טופס שאלון בחינה )2( לצמיתות
שנים לאחר קבלת  2

 ןהרישיו
 תיק נבחן )3(

 תיק שמאי )4( לצמיתות
 תיק ועדת ערר )5( שנים 2
 לשכה ראשית -פרקליטות המדינה .4 

 כל תיקי לשכת פרקליט המדינה, למעט: )1( לצמיתות
 חומר שאין לו ערך של מקור .א
ועות בתקנות כתעודות תיקים שתקופת החזקתם קב .ב

 שגרתיות
  פניות שהועברו לטיפול של גוף אחרג.           

 (אזרחי) תתביעה ייצוגי )2( לצמיתות
שנים ממתן פסק  10

 הדין
התייעצות משפטית בדבר תיק פלילי למעט תיק פלילי  )3(

שעורר עניין ציבורי או בדבר אישיות ציבורית ולמעט 
 דוגמאות

ניין ציבורי, או בדבר אישיות תיק פלילי שעורר ע )4( לצמיתות
 ציבורית

התייעצות משפטית בדבר תיק  תביעה אזרחית, למעט  )5( שנים 7
 תיק שעורר עניין ציבורי

התייעצות משפטית בדבר תיק  תביעה אזרחית שעורר  )6( לצמיתות
 עניין ציבורי

אישור של פרקליט המדינה לטעון בבית משפט על  )7( שנים  7
 סעיף התיישנות

 היועץ המשפטי לממשלה בהליך תה להתייצבובקש )8( שנים  7
 תיק בדבר הסתה והמרדה )9( לצמיתות

התכתבויות עם משרדי  ממשלה בנושאים בעניינים  )10( שנים 7
 מנהליים וטכניים
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התכתבות בדבר פיצוי לעובד מדינה שניזוק בעת מילוי  )11( שנים 7
 תפקידו, למעט מבחר

 תיק בדבר סכסוכי עבודה קיבוציים )12( לצמיתות
 תיק בדבר חריגות שכר )13( תלצמיתו

 התכתבות בדבר חוק חופש המידע )14( שנים 12
תיק תביעות נזיקין של תושבים פלסטינאיים ביהודה,  )15( לצמיתות

 שומרון וחבל עזה, נגד פעולות צה"ל וכוחות הביטחון
 ועדה בינמשרדית (אזרחי) )16( שנים 15
 תיק בדבר גביית מזונות, למעט דוגמאות )17( שנים 7

 ץ בפרקליטות המדינהתיק אימו )18( לצמיתות
התכתבות המתייחסת להחלטה בדבר קביעת שיפוט  )19( שנים 2

 בענייני התרת נישואין
שנים ממתן פסק  12
 דין

 

, למעט מדגם ארצי לעבודהה לבית הדיןתיק ערעור  )20(
 ומבחר

שנים ממתן פסק  12
 דין

 

 מנהלי ת דיןתיק ערעור לבי )21(

 תיק ערעור שלא הוגש לבסוף ערעור )22( שנים 2
 בקשת העברה מהרשות הפלשתינאית )23( תלצמיתו

 הסכמים לשיתוף פעולה בענייני מכס )24( לצמיתות
 הסכמי ספנות )25( לצמיתות

 מחוז -פרקליטות המדינה  .5 
שנים מסיום  5

המאסר המלא 
 האחרון

 

 , למעט דוגמאותתיק ועדת שחרורים )1(

שנים מיום מתן  3
 פסק הדין

 

 ם יליאמשיבים פורמשל פתיחה  המרצת )2(
 התביעהכשהמדינה חלק מ

שנה אחת מיום מתן 
 פסק הדין

 

 ם יליאמשיבים פורמשל ת פתיחה המרצ )3(
 כשהמדינה אינה חלק מהתביעה

 מבחרלמעט  עתירה מנהלית )4( שנים 7
 תיק מס הכנסה )5( ממתן פסק דיןשנים  7

שנים ממתן פסק  10

 הדין 

 

למעט תיק  עווןתיק פלילי בעבירה מסוג פשע, או  )6(
ול, מסירת מידע עבירה שהוא רצח או בגידה, ריג

לאויב, למעט אם ההתכתבות מתייחסת לאישיות 
 ציבורית ולמעט  מדגם ומבחר

תיק פלילי בעבירה של רצח, בגידה, ריגול, מסירת  )7( לצמיתות
 מידע לאויב

 שנים 7

 ממתן פסק דין
 תיק תביעה אזרחית )8(

 אביב-מחוז תל -אזרחיתפרקליטות  .6 
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ים ביהודה, תביעות נזיקין של תושבים פלסטינא )1( לצמיתות
שומרון  ובחבל עזה, נגד פעולות צה"ל וכוחות 

 הביטחון
תביעות נזיקין של אזרחים שנפגעו ע"י חיילי צה"ל  )2( שנים 7

ואנשי כוחות הביטחון, או שנפגעו במהלך עבודתם 
 במתקנים של מערכת הביטחון, למעט דוגמאות

 תביעות סייענים ומשתפי פעולה )3( לצמיתות
וחות הביטחון בדבר התעללות במהלך תביעות נגד כ )4( לצמיתות

 חקירה
-המחלקה הבין -פרקליטות המדינה .7 

 לאומית
 בקשות להסגרה   )1( לצמיתות
 בקשות לעזרה משפטית )2( לצמיתות
 טיפול בנושא סמכות אוניברסאלית )3( לצמיתות
 תיק בדבר העמדה לדין בישראל )4( לצמיתות
 בקשה לריצוי עונש בישראל )5( לצמיתות
 לאומיים-ר אמנות והסכמים ביןהתכתבות בדב )6( לצמיתות
-התכתבות עם מדינות שונות בנושאי החוק הבין )7( לצמיתות

 לאומי
 בקשות להחזרת ילדים שנחטפו )8( לצמיתות

בקשות להסדרת ביקורים לילדים שנחטפו לחו"ל או  )9( שנים 25
 לילדים שנחטפו לישראל

 כללי -משרד המשפטים .8 
 תיק חקיקה (ראשית) )1( לצמיתות
 עץ משפטי בענייני חקיקהתיק יו )2( לצמיתות
 תיק חקיקת משנה )3( לצמיתות
 תיק בעניין חוק עזר עירוני )4( לצמיתות
 תיק הצעת חוק פרטית של חבר כנסת )5( לצמיתות

 רשם לענייני ירושה .9 
 ןועיזבותיק ירושה, צוואה  )1( שנים 25

 צו ירושה וצו קיום צוואה )2( לצמיתות
ק החלטות הרשם לענייני ירושה בדבר העברת תי )3( שנים 3

 לטיפולו של בית משפט
 הפקדה או מסירה של צוואה בדברתיק פרט  )4( לצמיתות

אגף האפוטרופוס הכללי וכונס  .10 
 הנכסים הרשמי

 תיק ערעור לבית משפט עליון, למעט מבחר )1( שנים 10
 תיק פרט של עיזבון לטובת המדינה )2( לצמיתות

שנים,  לאחר גילוי  15
 הנעדר

 תיק גילוי נעדרים, למעט דוגמאות ומבחר )3(

שנים מסיום  7
 ההתקשרות

 תיק אישי של נציג )4(
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שנים מיום פירוק  7
 החברה

חברה, למעט חוות דעת ופסקי  חיסולתיק פרט בדבר   )5(
 ן ציבוריידין עקרוניים ולמעט תיקים בעלי עני

 שנים  3

 
צו ירושה, צו קיום צוואה  העתקים מבקשות למתן )6(

, שהוגשו לבתי משפט או לבתי ןנהל עיזבווצו למינוי מ
דין דתיים ושהועברו לטיפול בא כוח היועץ המשפטי 

 לממשלה
שנים מיום  25

 הפתיחה
 תיק בעניין קטין, למעט דוגמאות ומבחר )7(

שנים מיום שחרור  7
בעל התפקיד 

 מתפקידו

, ןתיק פיקוח על אפוטרופוס אישי או מנהל עיזבו )8(
 למעט   דוגמאות ומבחר

ים, לאחר שנ 15
 שחרור הרכוש לנעדר

תיק פרט בעניין ניהול נכסי עיזבון או נכסי נעדר  )9(
 או כספים, למעט דוגמאות ומבחר ןלעניין מיטלטלי

שנים לאחר שחרור  50
 הרכוש לנעדר

 תיק פרט בעניין ניהול נכסי עיזבון או נכסי נעדר )10(

 המחלקה לחקירות שוטרים .11 
 תיק המכיל מידע מודיעיני )1( לצמיתות

תיק חקירה שהתנהלה כנגד קצין שהיה בעת פתיחת  )2( מיתותלצ
 החקירה בדרגת סנ"צ ומעלה או עובד שב"כ

  תיק שנפתח בחשד לאחת העבירות הבאות: )3( לצמיתות
 עבירה הקשורה במותו של אדם-
 עבירת מין-
 בירת אלימות במשפחהע-
עבירה על טוהר המידות: עבירות המנויות -

חת הפרקים , ת-1977העונשין, תשל"ז  בחוק
עשיית משפט", "עבירות שוחד",  "שיבוש

ו"עבירות בשירות הציבור וכלפיו" (סעיפים 
 בלבד) 284, 280

 
 תיק מלשכת הנהלת המחלקה )4( לצמיתות
 הקשור ישירות או בעקיפין לעתירות לבג"ץ תיק )5( לצמיתות
 סיכומים של תיקי חקירה ופלטי מחשב של התיקים )6( לצמיתות
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בתום תקופת 
לפי סוג  ההתיישנות

 העבירה:
) פשע שדינו מיתה 1(

 -או מאסר עולם 
תקופת ההתיישנות 

 שנים 20היא 
) "פשע" (עבירה 2(

שנקבע לה עונש חמור 
ממאסר לתקופה של 

תקופת  -שלוש שנים)
 10ההתיישנות היא 

 שנים
) "עוון" (עבירה 3(

שנקבע לה עונש מאסר 
לתקופה העולה על 

שלושה חודשים 
 ושאינה עולה על שלוש

שנים; ואם העונש 
קנס  -הוא קנס בלבד 

העולה על שיעור 
הקנס שניתן להטיל 
בשל עבירה שעונשה 
הוא קנס שלא נקבע 

תקופת  -לו סכום)
 5ההתיישנות היא 

 שנים
) "חטא" (עבירה 4(

שנקבע לה עונש מאסר 
לתקופה שאינה עולה 

על שלושה חודשים, 
ואם העונש הוא קנס 

קנס שאינו  -בלבד 
ור הקנס עולה על שיע

שניתן להטיל בשל 
עבירה שעונשה הוא 

קנס שלא נקבע לו 
תקופת  -סכום) 

ההתיישנות היא שנה 
 אחת

תיק שנסגר ללא העמדה לדין (לאחר חקירה או ללא  )7(
חקירה), למעט תיקים העוסקים בעבירות שימוש 

, תיקים שהתנהלו כנגד קצין שהיה בעת פתיחת חבכו
בד שב"כ,  החקירה בדרגת סגן ניצב ומעלה או עו

ולמעט מבחר ומדגם מכלל התיקים (בתהליך לעיגון 
 כתקנה)
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ים ממועד נש 10
 העבירה

 

תיק שנסגר ללא העמדה לדין (לאחר חקירה או ללא  )8(
, למעט מבחר ומדגם חבכוחקירה) בעבירות  שימוש 

 (בתהליך לעיגון כתקנה)

שנים מיום  3
ההחלטה בדבר סגירת 

 התיק

 

אך מבלי שניתן בו  תיק שנסגר לאחר העמדה לדין )9(
 , למעט מבחר ומדגם (בתהליך לעיגון כתקנה)דין-פסק

שנים מיום מתן  3
 דין חלוט-פסק

 

, למעט תיק שנסתיים בהעמדה לדין וזיכוי הנאשם )10(
 מבחר ומדגם (בתהליך לעיגון כתקנה)

שנים מיום מתן  10
דין חלוט, או -פסק

שנתיים מתום תקופת 
 המאסר, לפי המאוחר

 

, למעט בהרשעה בעבירה מסוג פשעתיק שנסתיים  )11(
 מדגם ומבחר (בתהליך לעיגון כתקנה)

שנים מיום מתן  5
דין חלוט או  -פסק 

שנתיים מתום תקופת 
 מאוחרי ההמאסר, לפ

, למעט תיק שנסתיים בהרשעה בעבירה מסוג עוון )12(
 מבחר ומדגם (בתהליך לעיגון כתקנה)

רשם העמותות (לשעבר יחידה  .12 
 במשרד הפנים)

 של רשם העמותות יםתיקים ענייני )1( לצמיתות
 תיק פרט של עמותה  )2( לצמיתות

 דו"חות כספיים של עמותה )3( שנים 7
 תתיק פרט של אגודה עותומאני )4( לצמיתות
 בקשה לרישום עמותה שנדחתה )5( לצמיתות
  נהלים )6( לצמיתות

 אדם, רכש, תחזוקה חהתכתבות בנושא מינהל, כו )7( שנים 5
 מכרזים )8( שנים 5
 חזרי אגרותאגרות וה )9( שנים 5
  רישום המתייחס למשלוח דואר או קבלתו )10( שנים 2
  :הנהלת בתי הדין הרבניים  .13 
 המחלקה לטוענים רבניים )1 

 תיק פרט של טוען רבני, למעט דוגמאות )1( שנים 10
 חידוש רישיון לטוען רבני )2( שנים 10
 תיק פרט של מועמד לקבלת תעודה של טוען רבני )3( שנים 10
 ם ציוניםמחברת בחינה ע )4( שנים 2



 8 

 ריכוז תוצאות ציונים של טוען רבני, למעט דוגמאות )5( שנים 2
העתקי מכתבים יוצאים של הממונה על דיינים  )6( שנים 3

 וטוענים רבניים
 לשכת ההכוון והייעוץ )2 
חוות דעת של עובד סוציאלי, כולל תסקירים  )1( שנים 5

 וראיונות, למעט מדגם ומבחר
 רשם הפטנטים .14 
שנים מסיום תוקף  2

 ימן המסחרס

 תיק פרט בדבר סימן מסחר )1(

תיק פרט בדבר בקשה לסימן מסחר שלא אושר  )2( שנים  2
 לרישום

 תיק המרכז בתוכו את סימני המסחר )3( לצמיתות

 מחלקת מדגמים -רשם הפטנטים .15 
שנים מיום הגשת  18

 הבקשה

תיק פרט בדבר מדגם שלגביו הוענק רישום מדגם,  )1(
 למעט דוגמאות

ר בקשה למדגם שלא הוענק לגביו תיק פרט בדב )2( שנים  3
 רישום

 תועדת עיזבונו .16 
שנים לאחר החלטת  3

 הועדה
בקשה לקבלת תמיכה מועדת העיזבונות, למעט  )1(

 דוגמאות
 מחלקת חנינות .17 

 
והקלה  30-תיקי בקשות לקציבת מאסר עולם, הקלה מ )1( לצמיתות

 נוספת לאחר קציבה   

 בעונש ההקל ם: הסוגי מכל לחנינה בקשות תיקי )2( לצמיתות
 חלף מאסר ,קנסות צ, "של ,שירות עבודות ,מאסר

 משמעת באמצעי הקלה ה, נהיג רישיון שלילת ס, קנ
 פלילי רישום למחיקת בקשות תיקי )3( לצמיתות

  

  : בתי הדין השרעיים .18 
 בתי הדין )1 

 תיק היתר נישואין לאדם נשוי )1( לצמיתות
 תיק היתר נישואין לאדם שאינו נשוי )2( שנים 30

 ני יוחסיןיתיק בעני )3( תלצמיתו
 :תיק החזקת ילדים  )4( 

 אם יש בו התייחסות ליוחסין .א לצמיתות

 אם אין בו התייחסות ליוחסין .ב שנים 30

 תיק ירושה או קיום צוואה )5( לצמיתות
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 : אפוטרופסותתיק בדבר  )6( 

 , למעט של הקדשותאפוטרופסות .א שנים 30

 של הקדשות אפוטרופסות .ב לצמיתות

 תהמרת דתיק  )7( לצמיתות
, למעט מדגם ומבחר, ולמעט תעודת תיק גירושין )8( שנים 50

 הגירושין
 תעודת גירושין )9( לצמיתות

 ני מזונותיתיק בעני )10( שנים 30
 צו זמני )11( שנים 10

 , למעט דוגמאות צו חלוקת רכוש )12( לצמיתות
 תיק ווקף )13( לצמיתות

 תיק למתן פסק דין בעניין שלא פורט לעיל )14( שנים 10
 בית הדין לערעורים תיק פסק דין של )15( לצמיתות
 תיק חוזה נישואין )16( לצמיתות

 תיק מוהר )17( שנים  50
 תיק ציות )18( שנים 30
 אגרה שנתית של טוען שרעי )19( שנים 5
  הסנגוריה הציבורית .19 

 תיק לקוח המתייחס לעבירת רצח או בגידה )1( לצמיתות
והסנגור המחוזי, לרבות כל תיקי הסנגור הציבורי  )2( לצמיתות

מתויקים בסדר כרונולוגי, ם ההעתקי מכתבים יוצאי
חומר שאין לו ערך של מקור, תיקים שתקופת  למעט,

ופניות  קבועה בתקנות כ"תעודות שגרתיות" החזקתם
 שהועברו לטיפולו של גוף אחר

 
 התכתבות בנושאי חקיקה )3( לצמיתות

 התכתבות מנהלית וטכנית )4( שנים 5

 

 רשם המתווכים .20
חודשים מיום  6

 הבחינה
של מתווך  ןקבלת רישיובקשה לגשת לבחינה ל )1(

 במקרקעין
 של מתווך במקרקעין ןבקשה לקבלת רישיו )2( שנים 2
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