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דבר שרת המשפטים

אני מברכת על פרסומו של דו"ח סיכום שנה 2016 של פרקליטות המדינה אשר הובא לעיוני.

ומציג באופן מפורט את עבודת היחידות השונות  זו השנה השנייה,  הדו"ח, המסכם שנת עבודה פוריה, מפורסם 

בפרקליטות על כל פניה, וזאת כחלק מהרצון להנגיש לציבור הרחב מידע חשוב הנוגע לעבודת הגוף האמון על ייצוג 

האינטרסים הציבוריים של כלל אזרחי המדינה.

הפרס  בירושלים.  המוענק אחת לשנתיים, בטקס שהתקיים  הענקתי את פרס השקיפות השלטונית  לאחרונה  רק 

מוענק לרשויות ציבוריות ועובדי ציבור אשר התבלטו בהנגשת מידע על עבודתו לציבור הרחב ופועלים באופן יוצא 

דופן על מנת לקדם את ערכי השקיפות ברשות. 

גם הדו"ח המונח לפניכם, הינו חלק מתהליך חשוב של הגברת השקיפות השלטונית, ערך אשר מהווה אבן יסוד בכל 

שיטת ממשל דמוקרטית. ברור כי עלינו להכיר בחשיבות הליכים ארגוניים המקדמים שקיפות, ולשאוף להעצימם על 

ידי הענקת כלים ורוח גבית לאלו הפועלים לקידומה. בזכות השקיפות, הציבור מודר פחות ויכול לשאול ולהבין יותר, 

דבר הנודעת לו חשיבות רבה כאשר עסקינן בגוף אשר מייצג את האינטרס של כולנו בבתי המשפט ברחבי הארץ.

כמו כן, בזכות פרסומו של הדו"ח מתאפשרת חשיפה של הציבור למספר הליכים חשובים בפרקליטות וביניהם –

הקמת פרקליטות מחוז מרכז )אזרחי( וכתוצאה מכך ייעול הטיפול בתיקים האזרחיים הנידונים במחוז מרכז, שיפור 

היכולת של מדינת ישראל בהתמודדות עם פשיעה וטרור במרחב הסייבר על ידי הקמתה של יחידת הסייבר, שיפור 

להנחיית  המחלקה  הקמת  על  ההחלטה  בזכות  לממשלה  המשפטי  היועץ  מוסמכי  התובעים  בעבודת  המקצוענות 

תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה וכמובן קידום פרויקט הנחיות פרקליט המדינה – פרויקט חשוב העוסק 

בהתוויית מדיניות התביעה והליכי העבודה בפרקליטות, עד אחרון הפרקליטים.

אני מודה לכל האמונים על חיבור דו"ח יסודי זה, ומאחלת לקוראים קריאה נעימה.

איילת שקד

שרת המשפטים
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דבר היועץ המשפטי לממשלה

בדו"ח זה מוצגים נתונים על עבודת פרקליטות המדינה בשנה האחרונה, בצורה בהירה ומאירת עיניים, אשר מאפשרת 

לציבור להתרשם - באופן המבוסס על נתונים - מעשייתה הטובה והחשובה, ובטוחני כי הקורא בדו"ח ימצא בו עניין 

וחידוש רב. 

אני מברך את פרקליט המדינה, את המשנים לפרקליט המדינה, את פרקליטי המחוזות ואת מנהלי היחידות - אנשי 

על   - ולשיפורה  לחיזוק פרקליטות המדינה  כימים,  לילות  ושיטתי,  יזום סדור  באופן  פועלים  ומעשה, אשר  חזון 

ההישגים המרשימים שמשתקפים מהנתונים בדו"ח. כן, כמובן, אבקש להודות לאלה אשר עמלו על הוצאת הדו"ח, 

ובראשם יחידת הניהול, על ההצגה היפה והמדויקת של הדברים. 

זו היא  ולהציגם לציבור. החלטה תקדימית  ברכה מיוחדת נתונה לפרקליט המדינה על ההחלטה לחשוף הנתונים 

דוגמה אחת - מני רבות - לתפיסתו של פרקליט המדינה לפיה על פרקליטות המדינה לפעול בשקיפות ובנגישות 

לציבור, מתוך אחריות אישית וציבורית והכרה בחשיבות איתור ליקויים ותיקונם, לשם הגברת אמון הציבור במערכת 

אכיפת החוק. זאת לצד פעילותו, במסירות אין קץ, ובכישרון רב, לחיזוק פרקליטות המדינה כגוף עצמאי המהווה את 

חוד החנית במאבק בפשע ובשחיתות השלטונית. אני תקווה כי הנתונים המוצגים בדו"ח ימחישו לציבור את פועלה 

החשוב של פרקליטות המדינה והתפתחותה בשנים שחלפו, יסייעו בהכרת פעילותה הענפה והאינטנסיבית, ואף יוכלו 

לשמש כלי עזר לאלה המבקשים ללמוד על השירות הייחודי הניתן לציבור.

אף על פי שהדו"ח מוקדש לסקירת פועלה של פרקליטות המדינה כארגון בשנת 2016, אבקש לייחס מספר מילים 

דווקא לאנשים הפועלים בה. שנים הרבה אני מכיר את הפרקליטים בפרקליטות המדינה. מיום שסיימתי את לימודיי 

בפקולטה למשפטים במסגרת מסלול העתודה הצבאית והתגייסתי לתפקידי משפט בצה"ל, ועד היום בו סיימתי 

את כהונתי כפרקליט הצבאי הראשי, למעלה מעשרים וחמש שנים, הייתי יוצא ונכנס תדיר במשרדי הפרקליטים. 

בהמשך, מטבע הדברים, מאז שהתחלתי כהונתי כיועץ משפטי לממשלה, הפכו פגישותיי עם הפרקליטים לעניין של 

יום ביומו. היכרות ארוכת שנים וקרובה זו, לימדה אותי כי הפרקליטים בפרקליטות המדינה הם משרתי ציבור, ישרים 

ומקצועיים, הממלאים את תפקידם החשוב על פי המצפן המקצועי ועקרונות הצדק, ללא מורא וללא פניות, ועמלים 

על ביצור שלטון החוק והגנה על ערכי המדינה ונכסיה. 

הפרקליטים פוקדים את לשכתי כאשר הם בקיאים היטב בעובדות העניין הנדון ובדין החל עליו, ואף במהלך הדיון 

שוקדים על הסוגיות, ומקיימים שקלא וטריא, תוך הבעת עמדתם המקצועית – גם )ואולי נכון יותר לומר בפרט( 

כאשר היא נוגדת את דעת משתתפי הדיון האחרים ואף כמובן את דעתי שלי – באופן עצמאי וברור, והכל מתוך 

מחויבות עמוקה לאינטרס הציבורי. אני מברך על התנהלות זו, הנובעת מהערכים עליהם מושתתת עבודתנו במערכת 

שלטון החוק, המאפשרת לי לקבל החלטות מושכלות יותר, והדברים בבחינת "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם".  

המינהלי  הצוות  של  עבודתם  ללא  בדו"ח  המפורטים  מהנתונים  העולים  להישגים  להגיע  ניתן  היה  שלא  כמובן 

בפרקליטות המדינה, המהווה בעיניי חלק משמעותי וחשוב מבניין הכח. 

לסיום, אבקש להודות לכל אחת ואחד מכם, עובדי פרקליטות המדינה, על ההשקעה הרבה, האמונה בארגון ובפועלו, 

והעשייה הטובה "שלא על מנת לקבל פרס". יישר כוחכם.

אביחי מנדלבליט
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דבר מנכ"לית משרד המשפטים

זו השנה השנייה בה מתפרסם דו"ח שנתי מפורט אודות פעילות פרקליטות המדינה. הדו"ח שלפניכם הוא תוצר של 

הטמעת עקרון האחריות כלפי הציבור מצד רשויות התביעה ואכיפת החוק, ויש בו כדי לתרום תרומה משמעותית 

למימוש חובתה של פרקליטות המדינה להביא בפני הציבור נתונים אודות פעילותה במקרים המאפשרים זאת.

כדי שתהיה בידי הפרקליטות היכולת להציג תמונת מצב מפורטת כמו זו המופיעה בדו"ח, נדרשה השקעה משמעותית 

הכלים  שיפור  היא  המידע  מערכת  של  המרכזית  תכליתה  למעשה,  בארגון.  ובהטמעתן  המידע  מערכות  בשדרוג 

השיח  וקידום  השקיפות  הגברת   – נוספת  חשובה  לתכלית  משמשת  היא  אך  המדינה,  פרקליט  שבידי  הניהוליים 

הציבורי על עבודת הפרקליטות.

נוגעים  ועובדיה,  פרקליטיה  מחוזותיה  פעילותה,  תחומי  שלל  על  המדינה,  פרקליטות  בניהול  הטמונים  האתגרים 

במתח שבין ניהול מערכת אכיפת חוק יעילה והוגנת לבין הצורך בהקצאת המשאבים המתאימים לכל תיק ותיק, 

בהתאם למאפייניו ומורכבותו. היכולת לשקף בפני הציבור את המורכבות הזו חשובה מאוד נוכח השיח הציבורי 

המתמיד סביב תיקים מתוקשרים בפרט ועבודת הפרקליטות בכלל.

שמחתי לגלות כי הדו"ח כולל גם נתונים מפורטים אודות ההון האנושי בפרקליטות ומאפייניו, ומציג מגמת עליה 

בגיוון התעסוקתי, המעידה על מחויבות מצד פרקליטות המדינה לדגל שנושא משרד המשפטים – דגל ההעסקה 

השוויונית והגיוון התעסוקתי, המהווה מפתח להגברת אמון הציבור במערכת המשפט הישראלית ובעבודת רשויות 

המדינה כולן.

לצד מהלכים חיצוניים של ביקורת על עבודת הפרקליטות, פועלת הפרקליטות באופן עצמאי ויזום, מתוך הבנה כי 

קיימת ציפייה ציבורית לשיפור מתמיד. כיחידה הבולטת והגדולה מבין יחידות המשרד, תפקידה של הפרקליטות 

ועידוד שקיפות.  יעילות  ידע, הגברת  ופיתוח תהליכים לשימור  ניהול מתקדמים  לשמש דוגמה להטמעה של כלי 

אין ספק כי קידום השיח הציבורי הנוגע לעבודת הפרקליטות, באמצעות הנגשת המידע המופיע בדו"ח, יסייע בכך 

ויאפשר למידה ושיפור מתמידים.

יחידת הניהול  ואת  אני מברכת על פרסום הדו"ח ומבקשת לנצל את ההזדמנות כדי לברך את פרקליט המדינה 

בפרקליטות על הצעדים המשמעותיים שנעשו בשנים האחרונות בתחום ניהול ההון האנושי וטיוב תהליכי העבודה 

בפרקליטות.

בברכה,
אמי פלמור
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דבר פרקליט המדינה

אני שמח להציג בפניכם את דו"ח סיכום פעילות הפרקליטות לשנת 2016.

הדו"ח במתכונת זו מפורסם זו השנה השנייה, מתוך כוונה להפוך את פרסומו למסורת קבועה, במסגרת תהליך רחב 

אותו מקדמים פרקליטות המדינה ומשרד המשפטים - הנגשה לציבור של מידע שימושי רב הקשור בעבודתנו. 

פרסום המידע שופך אור על עבודת הפרקליטות, כגוף האמון על ייצוג המדינה והאינטרס הציבורי בפי הערכאות 

השיפוטיות השונות, ועל מגמות ותופעות חברתיות המשתקפות בתמורות החלות בעבודת הפרקליטות, אשר מקבלות 

ביטוי בנתונים המוצגים בדו"ח. 

גם בשנה החולפת המשיכה פרקליטות המדינה להשקיע משאבים רבים בקידום המעבר לתהליך של ניהול מבוסס 

נתונים. החטיבה האזרחית של פרקליטות המדינה נמצאת כיום בעיצומו של תהליך הטמעה של מערכת ממוחשבת 

חדשה לניהול תיקים, ויחידות המטה של פרקליטות המדינה עוברת אף הן בהדרגה לעבודה במערכת החדשה, לאחר 

שהשלמנו בשנים האחרונות את הטמעת המערכת במחוזות הפליליים.

תהליך זה, המתבצע בהובלת יחידת הניהול בפרקליטות המדינה תוך הירתמות מלאה של מנהלי היחידות בפרקליטות 

המדינה מאפשר לשפר באופן משמעותי את המגוון והדיוק של הנתונים המוצגים בדו"ח זה, הכולל השנה לראשונה 

נתונים על עתירות בהן מייצגת הפרקליטות בתחום המינהלי, נתונים רבים ומגוונים יותר בתחום האזרחי, והעמקה 

והצגה של נתונים מדויקים יותר בתחום הפלילי. 

אבקש להודות גם השנה מקרב לב ליחידת הניהול בפרקליטות המדינה על הובלת התהליכים המפורטים לעיל, ועל 

הפקת הדו"ח. 

שי ניצן

פרקליט המדינה
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24תרשים 14 - התפלגות תיקי הפרקליטות שנפתחו בשנת 2016 וטופלו בתוך כחודש, לפי סטטוס הטיפול 

25תרשים 15 - כתבי אישום שהוגשו בחלוקה לערכאות השיפוטיות   

25תרשים 16 - התפלגות כתבי אישום שהוגשו לפי העבירה המרכזית שנכללה בכתב האישום   

26תרשים 17 - התפלגות כתבי אישום שהוגשו לפי העבירה המרכזית שנכללה בכתב האישום, בחלוקה למחוזות   

27תרשים 18 - חלוקת הדיונים בהתאם לסוג ההליך   

28תרשים 19 - התפלגות תוצאות ההליכים השיפוטיים שהסתיימו, לפי תוצאות ההליכים   

28תרשים 20 - אחוז הנאשמים שההליך השיפוטי בעניינם הסתיים במסגרת הסדר טיעון   

29תרשים 21 - התפלגות הסדרי הטיעון שהוצגו לפי שלב קבלתם בהליך השיפוטי   

29תרשים 22 - התפלגות הסדרי הטיעון שהוצגו לפי שלב קבלתם בהליך בבתי משפט השלום   

29תרשים 23 - התפלגות הסדרי הטיעון שהוצגו לפי שלב קבלתם בהליך בבתי המשפט המחוזיים   

30תרשים 24 - התפלגות הערעורים שהוגשו לבתי המשפט בשנת 2016 בחלוקה לערכאה הדיונית ולגוף המטפל בערכאה ראשונה  

30תרשים 25 - התפלגות הערעורים שהוגשו בשנת 2016 בחלוקה לפי מגיש הערעור   

31תרשים 26 - התפלגות הערעורים שהוגשו לבית המשפט העליון בשנת 2016 לפי מגיש הערעור   

31תרשים 27 - התפלגות הערעורים שהוגשו לבית המשפט העליון בשנת 2015 לפי מגיש הערעור   

32תרשים 28 - התפלגות ערעורי המדינה שהוגשו לבית המשפט העליון בשנת 2016 לפי סיבת הערעור   

32תרשים 29 - התפלגות ערעורי המדינה שהוגשו לבית המשפט העליון בשנת 2015 לפי סיבת הערעור   
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תוכן תרשימים

33תרשים 30 - התפלגות ערעורי הנאשמים שהוגשו לבית המשפט העליון בשנת 2016 לפי סיבת הערעור   

33תרשים 31 - התפלגות ערעורי הנאשמים שהוגשו לבית המשפט העליון בשנת 2015 לפי סיבת הערעור   

34תרשים 32 - התפלגות תוצאות פסקי הדין שהתקבלו על ידי בית המשפט העליון בשנת 2016 בערעורי המדינה   

34תרשים 33 - התפלגות תוצאות פסקי הדין שהתקבלו על ידי בית המשפט העליון בשנת 2015 בערעורי המדינה   

35תרשים 34 - התפלגות תוצאות פסקי הדין שהתקבלו על ידי בית המשפט העליון בשנת 2016 בערעורי נאשמים   

35תרשים 35 - התפלגות תוצאות פסקי הדין שהתקבלו על ידי בית המשפט העליון בשנת 2015 בערעורי נאשמים   

36תרשים 36 - התפלגות הערעורים שהוגשו לבתי המשפט המחוזיים בשנת 2016 לפי מגיש הערעור   

36תרשים 37 - התפלגות הערעורים שהוגשו לבתי המשפט המחוזיים בשנת 2015 לפי מגיש הערעור   

תרשים 38 - התפלגות הערעורים שהוגשו לבתי המשפט המחוזיים בשנת 2016 בתיקים שנוהלו בערכאה ראשונה על ידי 
הפרקליטות, לפי מגיש הערעור   

37

תרשים 39 - התפלגות הערעורים שהוגשו לבתי המשפט המחוזיים בשנת 2015 בתיקים שנוהלו בערכאה ראשונה על ידי 
הפרקליטות, לפי מגיש הערעור   

37

תרשים 40 - התפלגות ערעורי המדינה שהוגשו לבתי המשפט המחוזיים בשנת 2016 בתיקים שנוהלו בערכאה ראשונה על ידי 
הפרקליטות, לפי סיבת הערעור   

38

תרשים 41 - התפלגות ערעורי המדינה שהוגשו לבתי המשפט המחוזיים בשנת 2015 בתיקים שנוהלו בערכאה ראשונה על ידי 
הפרקליטות, לפי סיבת הערעור   

38

תרשים 42 - התפלגות ערעורי הנאשמים שהוגשו לבתי המשפט המחוזיים בשנת 2016 בתיקים שנוהלו  בערכאה ראשונה על ידי 
הפרקליטות, לפי סיבת הערעור   

39

תרשים 43 -התפלגות ערעורי הנאשמים שהוגשו לבתי המשפט המחוזיים בשנת 2015 בתיקים שנוהלו  בערכאה ראשונה על ידי 
הפרקליטות, לפי סיבת הערעור   

39

40תרשים 44 - תוצאות פסקי הדין בערעורי המדינה שהתקבלו בשנת 2016 בתיקים שנוהלו בערכאה ראשונה על ידי הפרקליטות  

40תרשים 45 - תוצאות פסקי הדין בערעורי המדינה שהתקבלו בשנת 2015 בתיקים שנוהלו בערכאה ראשונה על ידי הפרקליטות  

41תרשים 46 - תוצאות פסקי הדין בערעורי נאשמים שהתקבלו בשנת 2016 בתיקים שנוהלו בערכאה ראשונה על ידי הפרקליטות  

41תרשים 47 - תוצאות פסקי הדין בערעורי נאשמים שהתקבלו בשנת 2015 בתיקים שנוהלו בערכאה ראשונה על ידי הפרקליטות  

42תרשים 48 - התפלגות הטיפול בתיקי פרקליטות שנסגרו ללא הגשת כתב אישום   

42תרשים 49 - התפלגות עילות הסגירה בתיקי פרקליטות שנסגרו ללא הגשת כתב אישום   

43תרשים 50 - שווי הרכוש שנתפס על ידי המשטרה בשנים 2012 – 2016  )במליוני ₪(   

44תרשים 51 - היקף בקשות החילוט שהוגשו לבתי המשפט בשנים 2012 - 2016 )במליוני ₪(   

45תרשים 52 - היקף הסכומים שנלקחו מעבריינים בתום ההליך המשפטי בשנים 2012 - 2016 )במליוני ₪(, לפי סוג הנטילה   

46תרשים 53 - היקף הסכומים שנלקחו מעבריינים בתום ההליך המשפטי בשנים 2012 – 2016 ]במיליוני ₪[   

47תרשים 54 - התפלגות התיקים שטופלו ביחידת הסייבר לפי סטטוס הטיפול   

48תרשים 55 - התפלגות התכנים המפרים את החוק שהועברו לטיפול יחידת הסייבר לפי סטטוס הטיפול   
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תוכן תרשימים

48תרשים 56 - התפלגות התכנים המפרים לפי סוג התוכן הפוגעני   

49תרשים 57 - התפלגות ההחלטות בתיקים שטופלו במח"ש בשנת 2016   

50תרשים 58 - תוצאות ההליכים בבתי המשפט   

53תרשים 59 - תיקי פרקליטות שנפתחו בפרקליטות האזרחית   

54תרשים 60 - התפלגות התיקים שנפתחו בחלוקה לערכאות השיפוטיות   

55תרשים 61 - התפלגות התיקים שנפתחו במהלך שנת 2016 לפי מהויות התביעה   

55תרשים 62 - התפלגות התיקים לפי מהויות תביעה בחלוקה למחוזות   

56תרשים 63 - התפלגות התייצבויות היועץ בשנת 2016 על פי מהויות התביעה   

57תרשים 64 - התפלגות התביעות שנפתחו בפרקליטויות המחוז האזרחיות בפילוח לפי משרדי הממשלה הנתבעים ביותר   

58תרשים 65 - התפלגות ההליכים שהוגשו לבית המשפט העליון וטופלו במחלקה האזרחית  לפי המגיש   

59תרשים 66 - התפלגות ההליכים שהוגשו לבית המשפט העליון לפי סוג   

59תרשים 67 - התפלגות ההליכים שהוגשו לבית המשפט העליון ביוזמת המדינה על פי סוג   

60תרשים 68 - התפלגות התביעות היזומות שהוגשו במחוזות האזרחיים ועל ידי המחלקה לאכיפה אזרחית לפי נושאים   

61תרשים 69 - פריסת מבצעי האכיפה האזרחית המשולבת 

תרשים 70 - סכומי ההליכים היזומים בתביעות שהוגשו על ידי המחוזות האזרחיים והיחידה לאכיפה אזרחית בשנים 2014 - 2016 
62)במליוני ₪(   

תרשים 71 - סכומי הזכיות בתביעות יזומות שנפסקו לטובת המדינה בתביעות שהוגשו על ידי היחידה לאכיפה אזרחית בשנים 
201462 - 2016 )במליוני ₪(   

63תרשים 72 -  סכומי הזכייה שנפסקו לטובת המדינה בבוררות ים המלח 

64תרשים 73 - התפלגות ההליכים השיפוטיים שנפתחו בשנת 2016   

65תרשים 74 - התפלגות העתירות לבג"ץ בשנת 2016 לפי נושאים   

65תרשים 75 - התפלגות העתירות לבג"ץ שהסתיימו בשנת 2016 לפי תוצאת ההליך   

66תרשים 76 - התפלגות העתירות לבג"ץ שהסתיימו בשנת 2016 לפי התוצאה האופרטיבית עבור העותר   

66תרשים 77 - התפלגות העתירות לבג"ץ שהסתיימו בשנת 2016 לפי השלב הדיוני בו הסתיימה העתירה   

67תרשים 78 - התפלגות ההליכים המרכזיים שנפתחו בבית משפט בשנת 2016 לפי סוג   

68תרשים 79 - התפלגות ההליכים המרכזיים שנפתחו בבית משפט בשנת 2016 לפי סוג   

69תרשים 80 -  התפלגות תוצאות ההליכים בפסקי הדין בערעורים אזרחיים שהוגשו על ידי המדינה   

69תרשים 81 - התפלגות תוצאות ההליכים בפסקי הדין בערעורים אזרחיים שהוגשו נגד המדינה   
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פרקליטות המדינה
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פרקליטות המדינה היא הגוף המרכזי האמון על ייצוג המדינה והאינטרס הציבורי בפני הערכאות השיפוטיות 
השונות. הפרקליטות פועלת הן בשדה המשפט הפלילי והן בשדה המשפט האזרחי והמינהלי. 

בתחום הפלילי, הפרקליטות מייצגת את המדינה כמאשימה בבתי המשפט, מלווה את החקירות הפליליות 
ומובילה את המדיניות המשפטית בתחום אכיפת החוק – כל זאת בכפוף להנחיות היועץ המשפטי לממשלה 

ופרקליט המדינה. 

והאינטרס  השונים  הממשלה  גופי  את  המייצג  המרכזי  הגורם  היא  הפרקליטות  והמינהלי,  האזרחי  בתחום 
הציבורי בפני בתי המשפט וכן משתלבת הפרקליטות בכלל פעילותה של הרשות המבצעת, כשותפה בגיבוש 

המדיניות המשפטית ובביסוסה.

מבנה הפרקליטות
בראש הפרקליטות עומד פרקליט המדינה, מר שי ניצן, ולו ארבעה משנים: מר שלמה למברגר, משנה לפרקליט 
המדינה )עניינים פליליים(; גב' אורית קוטב, משנה לפרקליט המדינה )עניינים אזרחיים(; מר יהודה שפר, 
משנה לפרקליט המדינה )אכיפה כלכלית(; וגב' נורית ליטמן, משנה לפרקליט המדינה )תפקידים מיוחדים(.

הפרקליטות מורכבת מיחידות מטה וממחוזות בפריסה גיאוגרפית. 

יחידות המטה כוללות את פרקליט המדינה, המשנים לפרקליט המדינה, יחידת הניהול בפרקליטות וכן 9 
מחלקות מקצועיות ייעודיות. מרבית יחידות המטה שוכנות בירושלים, והן הוקמו בשל הצורך למקד את 
נושאית מסוימת. חלק מיחידות המטה עוסקות בייצוג המדינה בבית  עבודת הפרקליטות סביב התמחות 
המשפט העליון )בשבתו כבג"ץ ובשבתו כבית משפט לערעורים(, וחלקן בעלות מאפיינים של פרקליטות 
מחוז. חלק מהיחידות מהוות מוקדי ידע מקצועי בתחומים שונים והן מנחות את עבודת פרקליטויות המחוז 

השונות, בנושאים מקצועיים שבתחומי אחריותן. 

שתים עשרה פרקליטויות המחוז מחולקות בחלוקה גיאוגרפית בהתאם לפריסת בתי המשפט: צפון )נצרת(, 
חיפה, תל אביב, מרכז )מקום מושבה בתל-אביב(, ירושלים ודרום )באר שבע(. בראש כל פרקליטות מחוז 
עומד/ת פרקליט/ת מחוז. ככלל, בכל מחוז קיימות שתי פרקליטויות מחוז: פרקליטות פלילית האמונה על 
ייצוג המדינה כמאשימה בתיקים הפליליים שהתרחשו בשטחה ושהטיפול בהם הוא בסמכות הפרקליטות; 

ופרקליטות אזרחית האמונה על ייצוג המדינה כתובעת וכנתבעת בהליכים אזרחיים.
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פרקליט המדינה
יחידת 
הניהול

משנה לפרקליט 
המדינה

)תפקידים מיוחדים(

משנה לפרקליט 
המדינה 

)אכיפה כלכלית(

משנה לפרקליט 
המדינה

)עניינים פליליים(

היחידה לאכיפה 
אזרחית 

פרקליטות מחוז 
צפון

פרקליטות מחוז 
חיפה )אזרחי(

פרקליטות מחוז 
ת"א )אזרחי(

פרקליטות מחוז 
מרכז )אזרחי(

פרקליטות מחוז 
ירושלים )אזרחי(

שלוחת אשקלון
)אזרחי(

פרקליטות מחוז 
דרום )אזרחי(

המחלקה 
הפלילית

המחלקה 
הכלכלית

המחלקה 
הפיסקאלית

המחלקה 
הבינלאומית

 המחלקה למשפט 
העבודה

היחידה לעיכוב 
הליכים

יחידת העררים

יחידת הסייבר
)בהקמה(

משנה לפרקליט 
המדינה

)עניינים אזרחיים(

המחלקה 
האזרחית

מחלקת 
הבג"צים

המחלקה 
לחקירות שוטרים

המחלקה להנחיית 
תובעים מוסמכי 

היועמ"ש

פרקליטות מחוז 
ת"א

)מיסוי וכלכלה(

פרקליטות מחוז 
חיפה )פלילי(

פרקליטות מחוז 
ת"א )פלילי(

פרקליטות מחוז 
מרכז )פלילי(

פרקליטות מחוז 
ירושלים )פלילי(

שלוחת אשקלון
)פלילי(

פרקליטות מחוז 
דרום )פלילי(
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כוח האדם בפרקליטות
בפרקליטות מועסקים כ-1800 עובדים. 

 מתוכם, כ-1000 פרקליטים, כ-250 עובדים מינהליים, כ-350 מתמחים, כ-100 סטודנטים, 
כ-70 בני/בנות שירות וכ-40 חוקרי מח"ש. 

מחצית מהעובדים מועסקים בפרקליטויות המחוז הפליליות.

תרשים #01 התפלגות כוח האדם בפרקליטות בחלוקה ליחידות

50%
מחוזות פליליים

29%
מחוזות אזרחיים

21%
לשכה ראשית

תרשים #02 התפלגות כוח האדם בפרקליטות לפי תפקיד

התפלגות כוח האדם בפרקליטות לפי תפקיד

2%
חוקרים

19%
מתמחים

55%
פרקליטים

14%
עובדים מינהליים

4%
שירות לאומי

6%
סטודנטים

התפלגות כוח האדם 
בפרקליטות 

בחלוקה ליחידות
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תרשים #03 התפלגות כוח האדם בפרקליטות לפי מגדר 

תרשים #04 התפלגות הפרקליטים לפי גיל

התפלגות כוח האדם בפרקליטות לפי מגדר

הפרקליטות היא גוף צעיר יחסית. 
נכון לסוף שנת 2016, כמחצית מהפרקליטים היו בני פחות מ-39 שנים.

התפלגות הפרקליטים לפי גיל

עד 30

105
פרקליטים

30-35

239
פרקליטים

35-40

295
פרקליטים

40-45

206
פרקליטים

45-50

126
פרקליטים

50-55

53
פרקליטים

55-60

26
פרקליטים

60-65

17
פרקליטים

טווח גילאים

הנהלה

50%50%

פרקליטים

66%

34%

מתמחים

66%

34%

עובדים מינהליים

79%

21%

גבריםנשים
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תרשים #05 התפלגות הפרקליטים לפי ותק

התפלגות הפרקליטים לפי ותק

שנות ותק

עד 5

268
פרקליטים

15-20

175
פרקליטים

5-10

288
פרקליטים

25-30

220
פרקליטים

20-25

77
פרקליטים

10-15

20
פרקליטים

30-35

8
פרקליטים

35-40

2
פרקליטים
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שילוב בני מיעוטים
בשנת 2016 חל גידול של כ- 16% במספר בני המיעוטים המועסקים בפרקליטות. 

נכון לסוף שנת 2016, הועסקו בפרקליטות 140 בני מיעוטים, המהווים כ- 8% מכלל העובדים.
כמחצית מבני המיעוטים )65( הינם פרקליטים )כ-6% מכלל הפרקליטים( וכשליש מבני המיעוטים 

)49( הינם מתמחים )כ- 13% מכלל המתמחים(.

תרשים #06 התפלגות בני מיעוטים בקרב העובדים ביחידות השונות

תרשים #07 מספר בני המיעוטים שהועסקו בפרקליטות בשנים 2014 - 2016

התפלגות בני מיעוטים 
בקרב העובדים 
ביחידות השונות

47%
פרקליטים

6%
12%סטודנטים

עובדים מינהליים

35%
מתמחים

מספר בני המיעוטים שהועסקו בפרקליטות בשנים 2014 - 2016

120
מועסקים

2015

140
מועסקים

2016

104
מועסקים

2014
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התפתחויות מרכזיות בשנת 2016

פרקליטות מחוז מרכז )אזרחי( הינה פרקליטות מחוז חדשה אשר התפצלה ממחוז תל אביב )אזרחי( 
והמינהליים  האזרחיים  בהליכים  מטפלת  המחוז  פרקליטות   .2016 אפריל  בחודש  פעילותה  והחלה 

שהמדינה צד להם והמתקיימים בבתי המשפט במחוז המרכז. 
הסיבות להקמת פרקליטות המחוז החדשה כללו, בין היתר, את התאמת עבודת הפרקליטות למאפיינים 
הייחודיים של מחוז מרכז וליעדי משרדי הממשלה במחוז, התאמת הפרקליטות למבנה מערכת בתי 

המשפט ושיפור היעילות והשירות לאזרח. 
מקומיות  מועצות  ערים,  של  רב  מספר  וכולל  בדרום  רחובות  ועד  בצפון  מנתניה  משתרע  המחוז 
ומועצות אזוריות. בתחום המחוז תשעה בתי משפט, בהם בית המשפט המחוזי אשר מקום מושבו בלוד, 
שישה בתי משפט שלום )נתניה, כפר סבא, פתח תקווה, רמלה, ראשון לציון ורחובות( ושני בתי משפט 

לענייני משפחה )פתח תקווה וראשון לציון(. 

הקמת פרקליטות מחוז מרכז )אזרחי(

יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה היא יחידת מטה בתחומי הסייבר והסיגינט 
)סיגינט – איסוף מידע וראיות מאותות דיגיטליים ]האזנות סתר, נתוני תקשורת, נתוני מיקום וכדומה[(. 
ובתיקים  היחידה עוסקת בתיקים פליליים הנחקרים ברובם ביחידת הסייבר הארצית של המשטרה 

בעבירות מידע הנחקרים ברשות למשפט טכנולוגיה ומידע. 
בנוסף היחידה מלווה פרקליטים מיחידות הפרקליטות השונות בתיקים שהתעוררו בהם שאלות מתחום 
עבירות המחשב, הראיות הדיגיטליות, האזנות סתר, נתוני תקשורת וכד' ומתווה את המדיניות בתחום 

הסייבר והסיגינט. 
משימה נוספת של יחידת הסייבר היא אכיפה אלטרנטיבית כלפי עבירות ביטוי במרחב המקוון: הסרת 
תכנים אסורים, הגבלת הגישה אליהם דרך תוצאות החיפוש במנוע החיפוש, חסימת גישה אל תכנים, 
השעיה או הרחקה של משתמשי אינטרנט )ראו על כך, בהמשך(. תהליך ההקמה של יחידת הסייבר 
בפרקליטות המדינה החל בחודש ספטמבר 2015, לאחר עבודת מטה של פרקליטות המדינה בשיתוף 

מחלקת ייעוץ וחקיקה )פלילי( וביחד עם מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה. 
הקמת היחידה נבעה מהצורך בריכוז מאמץ בהתמודדות עם הפשיעה והטרור במרחב הסייבר, לאחר 
שזוהתה מגמת עלייה חדה בפשיעת הסייבר, הן מבחינה כמותית והן מבחינה איכותית: פשיעה נגד 
בסיוע  ופשיעה  הממוחשב  למרחב  במלואה  שהועתקה  מחשב  באמצעות  פשיעה  מידע,  ונגד  מחשב 

מחשב המושלמת במרחב הפיזי. 

יחידת הסייבר )בהקמה(
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הקמת המחלקה החדשה מהווה הרחבת הפעילות של המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, שעסקה בהנחיית 
התובעים בתחום התכנון והבנייה. 

המחלקה במתכונתה החדשה תהיה אחראית, בין היתר, על הסמכת והכשרת התובעים הפועלים מכוח 
הסמכת היועץ המשפטי לממשלה )כגון תובעים עירוניים, תובעים ממשרדי ממשלה שונים, תובעים 
בתאגידים סטטוטוריים ועוד(; ועם איושה המלא גם על הנחייתם של תובעים אלה, תוך גיבוש תורה 

ותפיסת הפעלה אחודה. 
ההחלטה על הקמת המחלקה התקבלה בשנת 2016, והיא משקפת את החשיבות הרבה שרואים היועץ 
מקצועיות  מידה  אמות  בהקניית  המדינה  ופרקליט  המשפטים  משרד  מנכ"לית  לממשלה,  המשפטי 

ואחידות, במתן כלים ובהנחיה רציפה לתובעים הפועלים מכוח הסמכת היועץ המשפטי לממשלה. 

החלטה על הקמת המחלקה להנחיית תובעים 
מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה

פרקליט  ובידי  הפרקליטות  הנהלת  בידי  וחיוני  מרכזי  כלי  מהווה  המדינה,  פרקליט  הנחיות  מוסד 
המדינה בהתוויית מדיניות התביעה בהיבטים משפטיים, נורמטיביים, הגדרה של הליכי ודרכי עבודה, 

הגדרת סמכויות, וכדומה. 
ההנחיות משמשות את כלל התובעים ולעיתים אף את גופי החקירה ויחידות אכיפה נוספות לטובת 
קבלת החלטות בהיבטים מקצועיים. בכך, מקדמות ההנחיות הכרעות מיטביות בסוגיות ודילמות שונות 
בעדכונן של  הצורך  את  לבחון  נועד  המדינה,  פרקליט  הנחיות  פרויקט  אחידה.  תביעתית  ומדיניות 
הנחיות פרקליט המדינה הקיימות )כ-160 במספר(, לעדכנן בהתאם, וכן לגבש ולנסח הנחיות חדשות. 
מאז החל הפרויקט, בחודש ספטמבר 2015, פורסמו כ-30 הנחיות פרקליט מדינה חדשות בשורה ארוכה 
הנחיות שעניינן  אלו,  בין  נושאים, מרביתן בתחום העיסוק של החטיבה הפלילית בפרקליטות.  של 
מדיניות העמדה לדין, מדיניות ענישה לפי סוגי עבירות, התווית שיקולי מדיניות ביישום הוראות חוק, 
אופן הטיפול בראיות חסויות וחומרי חקירה, חלוקת סמכויות, נהלי עבודה, רישום, פיקוח ובקרה ועוד. 
במקביל, מתבצעת עבודת מטה רחבת היקף לעדכון ההנחיות הקיימות ועשרות הנחיות נוספות מצויות 
ריבוי  לאור  ופרסום.  סופי  אשרור  לפני  ביותר,  מתקדמים  בשלבים  חלקן  וכתיבה,  גיבוש  בתהליכי 
ציבורית,  ושקיפות  גיבושה של מדיניות תביעתית שתקיים אחידות  וההיבטים המצדיקים  הנושאים 
פרויקט עדכון וכתיבת ההנחיות צפוי להימשך ואף להתרחב. בנוסף, בחודשים האחרונים החל פרויקט 

עדכון הנחיות פרקליט המדינה גם בתחום האזרחי.

ניתן לעיין בהנחיות פרקליט המדינה באתר האינטרנט של פרקליטות המדינה:

www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Pages/Guidelines.aspx

פרויקט הנחיות פרקליט המדינה

www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Pages/Guidelines.aspx


סיכום שנה 2016סיכום שנה 2016
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מחוזות הפרקליטות הפליליים מייצגים את המדינה בערכאה ראשונה בבית המשפט השלום והמחוזי )לפי 
חומרת העבירה(, בערעורים לבית המשפט המחוזי, בוועדות שחרורים ובעוד מגוון נושאים. בנוסף, מקום בו 
מתנהלת במשטרה חקירה מורכבת או רגישה, מלווים הפרקליטים במחוזות הפרקליטות, כמו גם ביחידות 
נוספות בפרקליטות )דוגמת המחלקה הכלכלית ופרקליטות מחוז ת"א מיסוי וכלכלה(, את התיק כבר משלב 

החקירה. 

מרבית עבודת המחוזות הפליליים מתמקדת בטיפול בתיקי החקירה שמועברים מהמשטרה לפרקליטות. 
תיקים אלה נבחנים בקפידה, עד לקבלת החלטה באשר להגשת כתב אישום, גניזת החשדות באחת מעילות 

הגניזה הקבועות בחוק, או סגירת התיק בהליך של הסדר מותנה.

הפרקליטות הפלילית מייצגת את המדינה כמאשימה בבתי המשפט, מלווה חקירות פליליות מרכזיות ומובילה 
את המדיניות המשפטית בתחום אכיפת החוק.

שבספר  החמורות  בעבירות  הנוגעים  אלה   – הפליליים  מהתיקים  ב-10%  רק  הפרקליטות  מטפלת  ככלל, 
החוקים, דוג' רצח, אונס ושוד. יתר התיקים מטופלים על ידי התביעה המשטרתית )מרביתם(, כמו גם על 

ידי גופי תביעה נוספים.

עבודת המחוזות הפליליים – ערכאה ראשונה

טיפול בתיקים הממתינים לבירור דין )מב"ד(

מספר תיקי החקירה שהועברו מהמשטרה למחוזות הפרקליטות הפליליים 
בשנים 2011-2016

תרשים #08 מספר תיקי החקירה שהועברו מהמשטרה למחוזות הפרקליטות הפליליים בשנים 2011-2016

2016201520142011 20132012

37,272
39,287

36,12632,331

29,030

34,959
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מספר תיקי הפרקליטות שנפתחו בשנים 2011-2016*

תרשים #10 התפלגות התיקים שנפתחו לפי סימול העבירה

התפלגות התיקים שנפתחו לפי סימול העבירה

אלימות

40%

מין

14%

רכוש

8%

הונאה

13%

הסדר הציבורי

5%

סמים

4%

נשק ואמל"ח

3%

הגנת הפרטיות

3%

תעבורה

2%

עבירות המתה

2%

בטחון המדינה

1%

אחר*

5%

תרשים #09 מספר תיקי הפרקליטות שנפתחו בשנים 2011-2016*

*אחר- ארגוני פשיעה והלבנת הון, הגנה על הציבור, הגנת הפרטיות, חסרי ישע וקטינים , סביבה ובעלי חיים, עבירות בנשק, עבירות נגד המוסר, 
   פגיעה בחירות, קניין רוחני.

*תיקי הפרקליטות נפתחים על סמך תיקי חקירה המועברים מהמשטרה לטיפול הפרקליטות. אולם, תיק פרקליטות יכול ויכיל יותר מתיק חקירה 
אחד ויכול שיוגש בקשר אליו יותר מכתב אישום אחד. כך למשל, בשנת 2016 הועברו לטיפול הפרקליטות 34,026 תיקי חקירה ונפתחו בפרקליטות 

על בסיסם 29,479 תיקי פרקליטות.

2016201520142011 20132012

29,712
32,483

28,91627,757

24,010

29,497
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מחוז

צפון

36% 4%8% 2%6% 1%

14% 2%11% 2%5% 8%

התפלגות תיקי הפרקליטות שנפתחו לפי העבירה המרכזית שנכללה בהם 
בחלוקה למחוזות

מחוז

דרום

41% 4%10% 3%6% 2%

11% 2%10% 1%4% 6%

מחוז

חיפה

41% 5%8% 3%6% 1%

14% 2%11% 1% 6%

תרשים #11 התפלגות תיקי הפרקליטות שנפתחו לפי העבירה המרכזית שנכללה בהם בחלוקה למחוזות

מחוז

ירושלים

39% 1%15% 3%7% 3%

14% 3%6% 2%2% 5%

מחוז

מרכז

42% 4%10% 2%4% 1%

17% 2%6% 2%4% 6%

מחוז

תל אביב

40% 1%19% 1%4% 1%

12% 4%4% 4%6% 4%

2%

 סמים רכוש מין הסדר הציבורי הונאה

 אחר תעבורה הגנת הפרטיות בטחון המדינה עבירות המתה נשק ואמל"ח

 אלימות
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מלאי תיקי הפרקליטות הממתינים להכרעה למעלה משנתיים

בשנים האחרונות הפרקליטות שמה לה כמטרה מרכזית את צמצום מלאי התיקים הממתינים להכרעה 
בכלל ובפרט את מלאי התיקים הממתינים להכרעה תקופה של למעלה משנתיים, ובין שנה לשנתיים. 

43 תיקים הפתוחים למעלה משנתיים ואשר טרם התקבלה  נותרו בפרקליטות רק   2016 נכון לסוף שנת 
בהם החלטה סופית )כולם בשלבי טיפול מתקדמים(. ב-96 תיקים נוספים התעכבה קבלת ההחלטה הסופית 

מסיבות שאינן תלויות בפרקליטות. 

תרשים #12 מלאי תיקי הפרקליטות הממתינים להכרעה למעלה משנתיים

708

סוף דצמבר

2016
סוף דצמבר

2015
סוף דצמבר

2014
סוף דצמבר

2013

116

1,201

139
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כ-72% מהתיקים שנפתחו בפרקליטות בשנת 2016 על בסיס תיקי החקירה שהועברו מהמשטרה, טופלו 
בתוך כחודש ממועד קבלתם )כ-21,100 תיקים(.

התפלגות תיקי הפרקליטות שנפתחו בשנת 2016 וטופלו בתוך כחודש, לפי סוג התיק

15%

תיקי מב"ד שהתקבלו לטיפול
במסגרת הליך מעצר

55%

תיקים שיועדו לגניזה 
על ידי המשטרה

30%

תיקי מב"ד

תרשים 13 # התפלגות תיקי הפרקליטות שנפתחו בשנת 2016 וטופלו בתוך כחודש, לפי סוג התיק

התפלגות תיקי הפרקליטות שנפתחו בשנת 2016 וטופלו בתוך כחודש, לפי סטטוס הטיפול

תרשים 14 # התפלגות תיקי הפרקליטות שנפתחו בשנת 2016 וטופלו בתוך כחודש, לפי סטטוס הטיפול

67%

נגנזו ללא הגשת 
כתב אישום

21%

הועברו לטיפול גוף 
תביעה אחר

11%

הוגש כתב אישום

1%

אחר



אלימות

33%

נשק ואמל"ח

6%

מין

15%

עבירות המתה

5%

סמים

7%

בטחון המדינה

2%

הונאה

9%

כלכלי

3%

רכוש

6%

תעבורה

2%

הסדר הציבורי

6%

אחר*

6%
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הליכים שיפוטיים
בכ-40%  מהתיקים שהועברו מהמשטרה לטיפול הפרקליטות בשנת 2016, סברה המשטרה לאחר סיום 
החקירה, כי אין די ראיות להעמדה לדין פלילי, אך הסמכות להכריע בתיקים אלה היא של הפרקליטות 

שכן העבירות שיוחסו בהם לחשודים הן עבירות המצויות בסמכות הטיפול של הפרקליטות.

כתבי אישום שהוגשו
בשנת 2016 הוגשו בפרקליטות כ-4500 כתבי אישום בכ-3300 תיקי פרקליטות )תיק פרקליטות יכול לכלול 
האישום  מכתבי  שליש  השלום,  משפט  לבתי  הוגשו  האישום  מכתבי  מחצית  אחד(.  אישום  מכתב  יותר 

שהוגשו עסקו בעבירות אלימות. 

תרשים 15 # כתבי אישום שהוגשו בחלוקה לערכאות השיפוטיות

התפלגות כתבי אישום שהוגשו לפי העבירה המרכזית שנכללה בכתב האישום 

שלום
50%

מחוזי
37%

תעבורה
4%

נוער
9%

כתבי אישום שהוגשו 
בחלוקה לערכאות 

השיפוטיות

תרשים #16 התפלגות כתבי אישום שהוגשו לפי העבירה המרכזית שנכללה בכתב האישום 
*אחר- ארגוני פשיעה והלבנת הון, הגנה על הציבור, הגנת הפרטיות, חסרי ישע וקטינים , סביבה ובעלי חיים, עבירות בנשק,  

  עבירות נגד המוסר, פגיעה בחירות, קניין רוחני.

מתוך כתבי האישום שהוגשו בשנת 2016, עבירות האלימות הן בעלות הנפח המשמעותי ביותר של כתבי 
האישום )33%( ולאחר מכן עבירות המין )15%( וההונאה )9%(.
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התפלגות כתבי אישום שהוגשו לפי העבירה המרכזית שנכללה בכתב האישום
בחלוקה למחוזות

תרשים #17 התפלגות כתבי אישום שהוגשו לפי העבירה המרכזית שנכללה בכתב האישום בחלוקה למחוזות

 אלימות

 נשק ואמל"ח

 הונאה

 כלכלי

 רכוש

 תעבורה

 מין

 עבירות המתה

 סמים

 בטחון המדינה

 הסדר הציבורי

 אחר

41% 11%7% 2%7% 1%

13% 8%4% 1%2% 3%

מחוז

חיפה

מחוז

ירושלים

38% 3%8% 3%5% 3%

12% 4%3% 5%12% 3%

37% 5%6% 5%6% 2%

14% 5%4% 2%5% 8%

מחוז

צפון

30% 9%7% 2%7% 2%

15% 6%9% 5% 8%

מחוז

מרכז

מחוז

תל אביב

22% 2%18% 2%7% 3%

17% 6%14% 3% 6%

מחוז

דרום

35% 6%6% 2%7% 3%

16% 4%7% 4%4% 6%
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הופעות בדיונים
בשנת 2016 הופיעו פרקליטי פרקליטויות המחוז הפליליות בכ-89,000 דיונים בבתי משפט השלום והמחוזי 

ברחבי הארץ. 

פלילי - הליכים פלילים 
בערכאה ראשונה

70%

וועדות שחרורים 
ועתירות אסירים

23%
ערעור- הליכים פלילים 

בערכאות ערעור

5%
אחר

2%

חלוקת הדיונים 
בהתאם לסוג ההליך

תרשים #18 חלוקת הדיונים בהתאם לסוג ההליך
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תוצאות ההליכים השיפוטיים בערכאה ראשונה
נאשמים. כ-6500  נגד  שהתנהלו  שיפוטיים  הליכים  כ-4900  המשפט  בבתי  הסתיימו   2016  בשנת 

84% מהנאשמים הורשעו הרשעה מלאה או חלקית*.
לגבי 6% נקבע כי הם ביצעו את העבירה אך הם לא יורשעו )"אי הרשעה"( ו-3% זוכו באופן מלא.  

ביחס ל-77% מבין הנאשמים שהורשעו הרשעה מלאה או חלקית )84%( או שההליך השיפוטי בעניינם 
הסתיים בקביעה כי הם ביצעו העבירה אך ללא הרשעה )6%( הוצג לבית המשפט הסדר טיעון. 

85% מהסדרי הטיעון הוצגו לבית המשפט בשלב שלאחר הגשת כתב האישום ובטרם שמיעת הראיות בתיק. 

תרשים #19 התפלגות תוצאות ההליכים השיפוטיים שהסתיימו, לפי תוצאות ההליכים

חזרה מכתב אישום

3% זיכוי

3% הפסקת הליכים / 
התליית הליכים

3%

אחר

1%

הרשעה

קביעה בדבר ביצוע 84%
עבירה, ללא הרשעה

6%

התפלגות תוצאות 
ההליכים השיפוטיים 

שהסתיימו, 
לפי תוצאות ההליכים

23%
ללא הסדר טיעון

77%
הסדר טיעון

תרשים #20 אחוז הנאשמים שההליך השיפוטי בעניינם הסתיים במסגרת הסדר טיעון

אחוז הנאשמים שההליך השיפוטי בעניינם הסתיים במסגרת הסדר טיעון

*הרשעה חלקית – מצבים בהם הנאשם הורשע בחלק מסעיפי העבירה שיוחסו לו בכתב האישום וזוכה מחלקם האחר או שחלקם האחר נמחק/שונה.



29

תרשים #21 התפלגות הסדרי הטיעון שהוצגו לפי שלב קבלתם בהליך השיפוטי

תרשים #22 התפלגות הסדרי הטיעון שהוצגו לפי שלב קבלתם בהליך בבתי משפט השלום

תרשים #23 התפלגות הסדרי הטיעון שהוצגו לפי שלב קבלתם בהליך בבתי המשפט המחוזיים   

התפלגות הסדרי הטיעון שהוצגו לפי שלב קבלתם בהליך השיפוטי

התפלגות הסדרי הטיעון שהוצגו לפי שלב קבלתם בהליך בבתי משפט השלום

התפלגות הסדרי הטיעון שהוצגו לפי שלב קבלתם בהליך בבתי המשפט המחוזיים

12% 2%1% 85%

לפני הגשת כתב אישום אחרי הגשת כתב 
אישום ולפני הוכחות

במהלך פרשת התביעה לאחר סיום פרשת 
התביעה ולפני 

הכרעת דין

7% 2%1% 90%

לפני הגשת כתב אישום אחרי הגשת כתב 
אישום ולפני הוכחות

במהלך פרשת התביעה לאחר סיום פרשת 
התביעה ולפני 

הכרעת דין

20% 2%78%

אחרי הגשת כתב 
אישום ולפני הוכחות

במהלך פרשת התביעה לאחר סיום פרשת 
התביעה ולפני 

הכרעת דין
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תוצאות ההליכים השיפוטיים - ערכאת הערעור
בשנת 2016 הוגשו לבתי המשפט המחוזיים ברחבי הארץ כ- 2900 ערעורים פליליים. ערעורים אלו 
הוגשו הן ביחס לתיקים שנוהלו בערכאה הראשונה על ידי יחידות הפרקליטות )כ-520 ערעורים( והן 

ביחס לתיקים שנוהלו בערכאה הראשונה על ידי יחידות התביעה המשטרתית )כ-2400 ערעורים(.
זו כ-700 ערעורים פליליים ביחס לתיקים שנוהלו בערכאה  לבית המשפט העליון הוגשו בתקופה 

ראשונה על ידי יחידות הפרקליטות. 

תרשים #24 התפלגות הערעורים שהוגשו לבתי המשפט בשנת 2016 בחלוקה לערכאה הדיונית ולגוף המטפל בערכאה ראשונה

ערעורים לבימ"ש המחוזי - 
תיקי תביעה משטרתית

66%

ערעורים לבימ"ש העליון

19%

ערעורים לבימ"ש המחוזי - 
תיקי פרקליטות

15%

התפלגות הערעורים 
שהוגשו לבתי המשפט 

בשנת 2016 
בחלוקה לערכאה 

הדיונית ולגוף המטפל 
בערכאה ראשונה

מרבית הערעורים )87%( הוגשו מטעם הנאשמים ולא על ידי המדינה.

תרשים #25 הערעורים שהוגשו בשנת 2016 בחלוקה לפי מגיש הערעור

הערעורים שהוגשו בשנת 2016 בחלוקה לפי מגיש הערעור

87%
מטעם הנאשם

13%
מטעם המדינה
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בסיכום פעילות הפרקליטות לשנת 2015 נפלה טעות בנתוני הערעורים שהוגשו על 
נבעה מהזנה שגויה של חלק מהנתונים במערכת  ובתוצאותיהם, אשר  ידי המדינה 
המחשוב של הפרקליטות. במהלך השנה החולפת הנתונים טוייבו ובהמשך פרק זה, 

לצד נתוני שנת 2016, יוצגו בפילוח דומה גם נתוני שנת 2015 המעודכנים.

ערעורים לבית המשפט העליון
בבתי  הפרקליטות  שניהלה  תיקים  על  ערעורים  כ-700  העליון  המשפט  לבית  הוגשו   2016 שנת  במהלך 

המשפט המחוזיים. כ-100 ערעורים הוגשו על ידי המדינה, וכ-600 ערעורים הוגשו על ידי הנאשמים. 

תרשים #26 התפלגות הערעורים שהוגשו לבית המשפט העליון בשנת 2016 לפי מגיש הערעור

התפלגות הערעורים שהוגשו לבית המשפט העליון בשנת 2016 לפי מגיש הערעור

86%
מטעם הנאשם

14%
מטעם המדינה

במהלך שנת 2015 הוגשו לבית המשפט העליון כ-650 ערעורים על תיקים שניהלה הפרקליטות בבתי 
המשפט המחוזיים. כ-80 ערעורים הוגשו על ידי המדינה וכ-570 ערעורים הוגשו על ידי הנאשמים. 

תרשים #27 התפלגות הערעורים שהוגשו לבית המשפט העליון בשנת 2015 פי מגיש הערעור

 התפלגות הערעורים שהוגשו לבית המשפט העליון בשנת 2015 פי מגיש הערעור

87%
מטעם הנאשם

13%
מטעם המדינה
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סיבות הערעור
רובם המכריע של הערעורים שהוגשו על ידי המדינה בשנים 2015 ו-2016 עסקו בקולת העונש שהוטל על 

הנאשמים בבתי המשפט המחוזיים. 

תרשים #28 התפלגות ערעורי המדינה שהוגשו לבית המשפט העליון בשנת 2016 לפי סיבת הערעור

תרשים #29 התפלגות ערעורי המדינה שהוגשו לבית המשפט העליון בשנת 2015 לפי סיבת הערעור

גזר דין

92%

הכרעת דין

4%
גזר דין

+
הכרעת דין

4%

התפלגות 
ערעורי המדינה שהוגשו 

לבית המשפט העליון 
בשנת 2016 

לפי סיבת הערעור

גזר דין

94%

הכרעת דין

5%
גזר דין

+
הכרעת דין

1%

התפלגות 
ערעורי המדינה שהוגשו 

לבית המשפט העליון 
בשנת 2015 

לפי סיבת הערעור

 סיבות לערעורים מטעם:  המדינה      בית המשפט:  העליון        בשנת:  2016

 סיבות לערעורים מטעם:  המדינה      בית המשפט:  העליון        בשנת:  2015
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תרשים #30 ההתפלגות ערעורי הנאשמים שהוגשו לבית המשפט העליון בשנת 2016 לפי סיבת הערעור

תרשים #31 התפלגות ערעורי הנאשמים שהוגשו לבית המשפט העליון בשנת 2015 לפי סיבת הערעור

 סיבות לערעורים מטעם:  הנאשמים      בית המשפט:  העליון        בשנת:  2016

גזר דין

75%

הכרעת דין

3%
גזר דין

+
הכרעת דין

22%

ההתפלגות 
ערעורי הנאשמים שהוגשו 

לבית המשפט העליון 
בשנת 2016 

לפי סיבת הערעור

גזר דין

78%

הכרעת דין

3%
גזר דין

+
הכרעת דין

19%

ההתפלגות 
ערעורי הנאשמים שהוגשו 

לבית המשפט העליון 
בשנת 2015 

לפי סיבת הערעור

 סיבות לערעורים מטעם:  הנאשמים      בית המשפט:  העליון        בשנת:  2015
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תוצאות פסקי הדין בערעורים*
במהלך שנת 2016 התקבלו פסקי הדין בכ-80 ערעורים שהוגשו מטעם המדינה. 

כ-62% מערעורים אלה התקבלו באופן מלא או חלקי )57% התקבלו באופן מלא ו-5% התקבלו באופן 
חלקי(, היתר נדחו או נמחקו. 

במהלך שנת 2015 התקבלו פסקי הדין בכ-70 ערעורים שהוגשו מטעם המדינה.

תרשים #32 התפלגות תוצאות פסקי הדין שהתקבלו על ידי בית המשפט העליון בשנת 2016 בערעורי המדינה

תרשים #33 התפלגות תוצאות פסקי הדין שהתקבלו על ידי בית המשפט העליון בשנת 2015 בערעורי המדינה

הינו בשנת 2016/2015   *התפלגות תוצאות הערעורים מתייחסת לערעורים שתאריך הסגירה שלהם במערכת הממוחשבת של הפרקליטות 
  לפי העניין, ואין המדובר בהכרח בערעורים שתאריך ההגשה שלהם לבית המשפט הינו בשנים אלה.

התפלגות תוצאות פסקי הדין שהתקבלו על ידי בית המשפט העליון בשנת 2016 בערעורי המדינה

נדחה

24%
נמחק

9%
התקבל / 

התקבל חלקית

67%
התקבל 

61%
 התקבל חלקית

6%

נדחה

24%
נמחק

14%
התקבל / 

התקבל חלקית

62%
התקבל 

57%
 התקבל חלקית

5%

 תוצאות ערעורי:  המדינה     בית המשפט:  העליון       בשנת:  2016

התפלגות תוצאות פסקי הדין שהתקבלו על ידי בית המשפט העליון בשנת 2015 בערעורי המדינה

 תוצאות ערעורי:  המדינה     בית המשפט:  העליון       בשנת:  2015
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 תוצאות ערעורי:  הנאשמים     בית המשפט:  העליון       בשנת:  2016

 תוצאות ערעורי:  הנאשמים     בית המשפט:  העליון       בשנת:  2015

במהלך שנת 2016 התקבלו פסקי דין בכ-520 ערעורים שהוגשו מטעם הנאשמים.

במהלך שנת 2015 התקבלו פסקי דין בכ-440 ערעורים שהוגשו מטעם הנאשמים.

תרשים #34 התפלגות תוצאות פסקי הדין שהתקבלו על ידי בית המשפט העליון בשנת 2016 בערעורי נאשמים

תרשים #35 התפלגות תוצאות פסקי הדין שהתקבלו על ידי בית המשפט העליון בשנת 2015 בערעורי נאשמים

נדחה

53%
נמחק

14%
התקבל / 

התקבל חלקית

33%
התקבל 

13%
 התקבל חלקית

20%

נדחה

55%
נמחק

12%
התקבל / 

התקבל חלקית

33%
התקבל 

16%
 התקבל חלקית

17%

התפלגות תוצאות פסקי הדין שהתקבלו על ידי בית המשפט העליון בשנת 2016 בערעורי נאשמים

התפלגות תוצאות פסקי הדין שהתקבלו על ידי בית המשפט העליון בשנת 2015 בערעורי נאשמים



36

ערעורים לבתי המשפט המחוזיים
במהלך שנת 2016 הוגשו לבתי המשפט המחוזיים כ-2900 ערעורים. כ-370 ערעורים הוגשו על ידי הפרקליטות 
)הן על תיקים שנוהלו על ידי הפרקליטות והן על תיקים שנוהלו על ידי התביעה המשטרתית( וכ-2550 

הוגשו על ידי הנאשמים. 

במהלך שנת 2015 הוגשו לבתי המשפט המחוזיים כ-2870 ערעורים. כ-370 ערעורים הוגשו על ידי הפרקליטות 
)הן על תיקים שנוהלו על ידי הפרקליטות והן על תיקים שנוהלו על ידי התביעה המשטרתית( וכ-2500 

הוגשו על ידי הנאשמים. 

התפלגות הערעורים שהוגשו לבתי המשפט המחוזיים בשנת 2016 לפי מגיש הערעור

התפלגות הערעורים שהוגשו לבתי המשפט המחוזיים בשנת 2015 לפי מגיש הערעור

תרשים #36 התפלגות הערעורים שהוגשו לבתי המשפט המחוזיים בשנת 2016 לפי מגיש הערעור

תרשים #37 התפלגות הערעורים שהוגשו לבתי המשפט המחוזיים בשנת 2015 לפי מגיש הערעור

87%
מטעם הנאשם

87%
מטעם הנאשם

13%
מטעם המדינה

13%
מטעם המדינה
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מבין 370 הערעורים שהגישה המדינה לבתי המשפט המחוזיים, כ-100 ערעורים הוגשו על תיקים שניהלה 
הפרקליטות בערכאה ראשונה. יתר התיקים לגביהם הוגש ערעור על ידי המדינה נוהלו בערכאה ראשונה על 

ידי התביעה המשטרתית. 

מבין 2550 הערעורים שהוגשו על ידי הנאשמים, כ-420 ערעורים הוגשו על תיקים שניהלה הפרקליטות 
בערכאה ראשונה. יתר התיקים לגביהם הוגש ערעור נוהלו בערכאה ראשונה על ידי התביעה המשטרתית. 

מבין 370 הערעורים שהגישה המדינה לבתי המשפט המחוזיים, כ-130 ערעורים הוגשו על תיקים שניהלה 
הפרקליטות בערכאה ראשונה. יתר התיקים לגביהם הוגש ערעור נוהלו בערכאה ראשונה על ידי התביעה 

המשטרתית. 

מבין 2,500 הערעורים שהוגשו על ידי הנאשמים, כ-440 ערעורים הוגשו על תיקים שניהלה הפרקליטות 
בערכאה ראשונה.  יתר התיקים לגביהם הוגש ערעור נוהלו בערכאה ראשונה על ידי התביעה המשטרתית. 

התפלגות הערעורים שהוגשו לבתי המשפט המחוזיים בשנת 2016 
בתיקים שנוהלו בערכאה ראשונה על ידי הפרקליטות, לפי מגיש הערעור

התפלגות הערעורים שהוגשו לבתי המשפט המחוזיים בשנת 2015 
בתיקים שנוהלו בערכאה ראשונה על ידי הפרקליטות, לפי מגיש הערעור

תרשים #38 התפלגות הערעורים שהוגשו לבתי המשפט המחוזיים בשנת 2016 בתיקים שנוהלו בערכאה ראשונה על ידי הפרקליטות, לפי מגיש הערעור

תרשים #39 התפלגות הערעורים שהוגשו לבתי המשפט המחוזיים בשנת 2015 בתיקים שנוהלו בערכאה ראשונה על ידי הפרקליטות, לפי מגיש הערעור

20%
מטעם המדינה

23%
מטעם המדינה

80%
מטעם הנאשם

77%
מטעם הנאשם



38

סיבות הערעור
מרבית הערעורים שהוגשו על ידי המדינה בשנים 2015 ו-2016 לבתי המשפט המחוזיים, בתיקים שנוהלו על 

ידי הפרקליטות בערכאה ראשונה עסקו בקולת העונש שהוטל על הנאשמים בבתי משפט השלום.  

תרשים #40 התפלגות ערעורי המדינה שהוגשו לבתי המשפט המחוזיים בשנת 2016 בתיקים שנוהלו בערכאה ראשונה ע"י הפרקליטות, לפי סיבת הערעור

תרשים #41 התפלגות ערעורי המדינה שהוגשו לבתי המשפט המחוזיים בשנת 2015 בתיקים שנוהלו בערכאה ראשונה ע"י הפרקליטות, לפי סיבת הערעור

גזר דין

79%

הכרעת דין

10%
גזר דין

+
הכרעת דין

11%

גזר דין

83%

הכרעת דין

12%
גזר דין

+
הכרעת דין

5%

 סיבות לערעורים מטעם:  המדינה      בתי המשפט:  המחוזיים       בשנת:  2016

 סיבות לערעורים מטעם:  המדינה      בתי המשפט:  המחוזיים       בשנת:  2015

התפלגות 
ערעורי המדינה שהוגשו 
לבתי המשפט המחוזיים 

בשנת 2016 
בתיקים שנוהלו בערכאה 
ראשונה ע"י הפרקליטות, 

לפי סיבת הערעור

התפלגות 
ערעורי המדינה שהוגשו 
לבתי המשפט המחוזיים 

בשנת 2016 
בתיקים שנוהלו בערכאה 
ראשונה ע"י הפרקליטות, 

לפי סיבת הערעור
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תרשים #42 התפלגות ערעורי הנאשמים שהוגשו לבתי המשפט המחוזיים בשנת 2016 בתיקים שנוהלו  בערכאה ראשונה ע"י הפרקליטות, לפי סיבת                        
                   הערעור

גזר דין

67%

הכרעת דין

8%
גזר דין

+
הכרעת דין

25%

תרשים #43 התפלגות ערעורי הנאשמים שהוגשו לבתי המשפט המחוזיים בשנת 2015 בתיקים שנוהלו  בערכאה ראשונה על ידי הפרקליטות, לפי סיבת                      
                  הערעור

כשליש מהערעורים שהוגשו על ידי הנאשמים בשנים 2015 ו-2016 עסקו בהכרעת הדין המרשיעה של בתי 
המשפט השלום )רובם כללו גם ערעור על חומרת העונש שנגזר(.

 סיבות לערעורים מטעם:  הנאשמים      בתי המשפט:  המחוזיים       בשנת:  2016

 סיבות לערעורים מטעם:  הנאשמים      בתי המשפט:  המחוזיים       בשנת:  2015

גזר דין

70%

הכרעת דין

5%
גזר דין

+
הכרעת דין

25%

התפלגות ערעורי 
הנאשמים שהוגשו 

לבתי המשפט המחוזיים 
בשנת 2016 

בתיקים שנוהלו  בערכאה 
ראשונה ע"י הפרקליטות, 

לפי סיבת הערעור

התפלגות ערעורי 
הנאשמים שהוגשו 

לבתי המשפט המחוזיים 
בשנת 2015 

בתיקים שנוהלו  בערכאה 
ראשונה ע"י הפרקליטות, 

לפי סיבת הערעור
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 תוצאות ערעורי:  המדינה     בתי המשפט:  המחוזיים       בשנת:  2016

תוצאות פסקי הדין בערעורים*
במהלך שנת 2016 התקבלו פסקי הדין בכ-136 ערעורים שהוגשו מטעם המדינה. 

כ-57% מבין ערעורים אלה התקבלו באופן מלא או חלקי )35% התקבלו, 16% התקבלו חלקית, 6% הוחזרו 
להמשך דיון בבתי משפט השלום( והיתר נדחו או נמחקו. 

במהלך שנת 2015 התקבלו פסקי הדין בכ-126 ערעורים שהוגשו מטעם המדינה. 
כ-64% מבין ערעורים אלה התקבלו באופן מלא או חלקי )40% התקבלו, 19% התקבלו חלקית, 5% הוחזרו 

להמשך דיון בבתי משפט השלום( והיתר נדחו או נמחקו. 

תרשים #44 תוצאות פסקי הדין בערעורי מדינה שהתקבלו בשנת 2016 בתיקים שנוהלו בערכאה ראשונה על ידי הפרקליטות 

תרשים #45 תוצאות פסקי הדין בערעורי מדינה שהתקבלו בשנת 2015 בתיקים שנוהלו בערכאה ראשונה על ידי הפרקליטות 

תוצאות פסקי הדין בערעורי מדינה שהתקבלו בשנת 2016 בתיקים שנוהלו בערכאה ראשונה על ידי הפרקליטות 

נדחה

33%
נמחק

10%
התקבל / 

התקבל חלקית

57%
התקבל 

35%
הוחזר 

לביהמ"ש קמא

6%
התקבל 
 חלקית

16%

נדחה

31%
נמחק

5%
התקבל / 

התקבל חלקית

64%
התקבל 

40%
הוחזר 

לביהמ"ש קמא

5%
התקבל 
 חלקית

19%

תוצאות פסקי הדין בערעורי מדינה שהתקבלו בשנת 2015 בתיקים שנוהלו בערכאה ראשונה על ידי הפרקליטות 

 תוצאות ערעורי:  המדינה     בתי המשפט:  המחוזיים       בשנת:  2015

*התפלגות תוצאות הערעורים מתייחסת לערעורים שתאריך הסגירה שלהם במערכת הממוחשבת של הפרקליטות הינו בשנת 2016/2015 
 לפי העניין, ואין המדובר בהכרח בערעורים שתאריך ההגשה שלהם לבית המשפט הינו בשנים אלה.
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 תוצאות ערעורי:  הנאשמים     בתי המשפט:  המחוזיים       בשנת:  2016

 תוצאות ערעורי:  הנאשמים     בתי המשפט:  המחוזיים       בשנת:  2015

תרשים #46 תוצאות פסקי הדין בערעורי נאשמים שהתקבלו בשנת 2016 בתיקים שנוהלו בערכאה ראשונה על ידי הפרקליטות 

תרשים #47 תוצאות פסקי הדין בערעורי נאשמים שהתקבלו בשנת 2015 בתיקים שנוהלו בערכאה ראשונה על ידי הפרקליטות 

תוצאות פסקי הדין בערעורי נאשמים שהתקבלו בשנת 2016 בתיקים שנוהלו בערכאה ראשונה על ידי הפרקליטות 

תוצאות פסקי הדין בערעורי נאשמים שהתקבלו בשנת 2015 בתיקים שנוהלו בערכאה ראשונה על ידי הפרקליטות 

נדחה

56%
נמחק

9%
התקבל / 

התקבל חלקית

35%
התקבל 

13%
הוחזר 

לביהמ"ש קמא

1%
התקבל 
 חלקית

21%

נדחה

60%
נמחק

5%
התקבל / 

התקבל חלקית

35%
התקבל 

17%
הוחזר 

לביהמ"ש קמא

1%
התקבל 
 חלקית

17%

במהלך שנת 2016 התקבלו פסקי הדין בכ-453 ערעורים שהוגשו מטעם הנאשמים.

במהלך שנת 2015 התקבלו פסקי הדין בכ-406 ערעורים שהוגשו מטעם הנאשמים.
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תיקים שנסגרו במחוזות הפרקליטות ללא הגשת כתב אישום
בשנת 2016 נסגרו במחוזות הפרקליטות כ24,600 תיקים. כ-5100 תיקים )21%( הועברו לטיפול גוף 
הפרקליטות  במחוזות  נגנזו   )79%( תיקים   19,500 וכ-  המשטרתית(  לתביעה  )בעיקר  אחר  תביעה 

מבלי שהוגש בהם כתב אישום. התיקים שנגנזו יוחסו לכ-21,870 חשודים.

מבין החשודים שהתיקים שנפתחו בעניינם )כ-21,870 חשודים בכ-19,500 תיקים(* נגנזו ללא הגשת 
אינן  העניין  נסיבות  של  בעילה   23% ראיות,  חוסר  של  בעילה  נגנזו  מהחשדות   60% אישום,  כתב 

מצדיקות הגשת כתב אישום ו-11% מחוסר אשמה. 

**אחר: אינו בר עונשין, התיישנות, מות חשוד, עבריין נמלט, הסדר מותנה או צורף לתיק אחר
*תיק פרקליטות יכול שיכיל יותר מחשוד אחד

התפלגות הטיפול בתיקי פרקליטות שנסגרו ללא הגשת כתב אישום

נגנזו ללא 
הגשת כתב אישום 

79%

הועברו לטיפול 
גוף תביעה אחר 

21%

תרשים #48 התפלגות הטיפול בתיקי פרקליטות שנסגרו ללא הגשת כתב אישום

תרשים #49 התפלגות עילות הסגירה בתיקי פרקליטות שנסגרו ללא הגשת כתב אישום 

חוסר ראיות

60%

הנסיבות אינן מצדיקות 
הגשת כתב אישום

23%
חוסר אשמה

11%

עבריין לא נודע )על"ן(

2%
אין עבירה פלילית

2%
אחר**

2%

התפלגות עילות הסגירה 
בתיקי פרקליטות שנסגרו 

ללא הגשת 
כתב אישום 



43

כחלק מהמאמצים במלחמה בפשיעה המאורגנת, שמה לה הפרקליטות בשנים האחרונות כיעד מרכזי, להביא 
לגידול משמעותי בשיעור הכספים והרכוש הנתפסים זמנית והמחולטים באופן סופי או נשללים מהעבריין 

בדרך אחרת בצו שיפוטי. 

בחילוט סופי הכוונה היא להעברה של רכוש )הקשור לעבירה או רכוש בשווי רכוש שהולבן( לקניינה של 
יותר, לעקר את הכדאיות שבפשיעה, למנוע המשך ביצוען  של  המדינה, במטרה להגיע לתוצאה צודקת 

עבירות נוספות תוך שימוש ברכוש  ולהגביר את ההרתעה. 

לטובת העמידה ביעד זה, הוקמו במחוזות הפרקליטות בשנים האחרונות חוליות אכיפה כלכלית ]למעט מחוז 
חיפה, שם מצויה החוליה בעיצומו של תהליך הקמה[. חוליות האכיפה מונות ככלל 3 פרקליטים: פרקליט 
בעל מומחיות בתחום הפיסקאלי, פרקליט בעל מומחיות בתחום הלבנת הון, ארגוני פשיעה וחילוט  ופרקליט  

בעל מומחיות בתחום האזרחי-מינהלי.

בשנת 2016 שווי הרכוש שנתפס בשלבי החקירה הראשונים ע"י המשטרה )בתיקים שבליווי הפרקליטות( 
עמד על כ-753 מיליון ₪.

אכיפה כלכלית

שווי הרכוש שנתפס על ידי המשטרה בשנים 2012 – 2016  )במליוני ש"ח(

תרשים #50 שווי הרכוש שנתפס על ידי המשטרה בשנים 2012 – 2016  )במליוני ש"ח(

753

20162015

675

2014

530

2013

303

2012

248
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במסגרת ההליך השיפוטי, מגישה הפרקליטות לבתי המשפט בקשות חילוט לשלילת רכוש מן העבריינים, 
לצמיתות. בשנת 2016 עמד היקף הרכוש שחילוטו התבקש על כ-228 מיליון ש"ח.

היקף בקשות החילוט שהוגשו לבתי המשפט בשנים 2012 - 2016 )במליוני ש"ח(

תרשים #51 היקף בקשות החילוט שהוגשו לבתי המשפט בשנים 2012 - 2016 )במליוני ש"ח(

* העלייה בשנה זו נובעת מבקשות חילוט שהוגשו בתיקי ענק במסגרת המאבק בפשיעה המאורגנת.

מאחר ותיק פלילי כלכלי על פי רוב מלווה על ידי הפרקליטות משך תקופה ארוכה 
ומאחר והתקופה החולפת בין מועד התפיסה לבין מועד הגשת כתב אישום עשויה 
שנתפס  הרכוש  היקף  בין  התאמה  קיימת  לא  שנים,  מספר  אף  להימשך  לעיתים 
באותה השנה לבין הרכוש שהתבקש חילוטו באותה השנה )לא פעם הרכוש שחילוטו 

התבקש נוגע לתפיסות משנים קודמות(.  

2016

228

2015

*543

2014

169

2013

106

2012

235
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שיעור הכספים והרכוש שנלקחו מהעבריינים בתום ההליך המשפטי מורכב מנתוני החילוט הסופי שבית 
המשפט אישר בסוף ההליך, גובה עיקולי המס והקנסות שהושתו על הנאשמים ומסכומים נוספים כגון השבה 

לקרבנות עבירה. 

היקף הסכומים שנלקחו מעבריינים בתום ההליך המשפטי בשנים 2012 - 2016 )במליוני ש"ח(, 
לפי סוג הנטילה

תרשים #52 היקף הסכומים שנלקחו מעבריינים בתום ההליך המשפטי בשנים 2012 - 2016 )במליוני ₪(, לפי סוג הנטילה

2016
קנסות

עיקולי מס

חילוט סופי

171

186

272

2015
8

415

77

2014
12

131

51

2013

24

223

73

2012
9

62

64
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בשנת 2016 עמד סכום זה על 629 מיליון ₪ במצטבר )כ-171 מיליון ₪ קנסות, כ-186 מיליון ₪ עיקול מס 
וכ-272 מיליון ₪ חילוט סופי( – עלייה של כ-25% משנת 2015.

היקף הסכומים שנלקחו מעבריינים בתום ההליך המשפטי בשנים 2012 - 2016 )במיליוני ש"ח(

תרשים #53 היקף הסכומים שנלקחו מעבריינים בתום ההליך המשפטי בשנים 2012 – 2016 ]במיליוני ₪[

2016

629

2015

500

2014

194

2013

320

2012

135

מאחר שתיק פלילי כלכלי ממוצע מתנהל בבית המשפט על פי רוב מספר שנים, לא קיימת התאמה בין היקף 
הרכוש שחילוטו התבקש על ידי הפרקליטות בשנה מסוימת לבין היקף הרכוש הסופי שחולט באותה השנה 
בהחלטת בית המשפט. הפרקליטות מנהלת מעקב אחר אחוזי האפקטיביות של בקשות החילוט ונמצא כי 
בממוצע כ-70% מסך הרכוש שנתבקש חילוטו, נלקח בהחלטה שיפוטית מן העבריין, בין בחילוט סופי ובין 
בקנס, פיצוי קרבנות, או עיקולי מס. 30% הנותרים אינם בהכרח מושבים לנאשמים אלא יתכן ויועברו לצדדים 
שלישיים הגוברים על פי הדין והפסיקה על זכותה של המדינה כמחלטת )כגון: נושים מובטחים, בן/בת זוג ועוד(.

בנתוני הפרקליטות, מתעדכנים מעת   כפי שמשתקפים  ההליך(,  בתום  הסכומים שנלקחו  והיקף  החילוט שהתבקש  היקף  )תפוסים,  הנתונים   *כלל 
לעת, לעיתים רטרואקטיבית, לאור עדכונים המתקבלים ממשטרת ישראל, רשות המיסים, והפרקליטים המלווים, ועל כן תתכן שונות בין הנתונים 

המתפרסמים עתה לבין נתונים שפורסמו בעבר.
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יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה עוסקת בתיקים פליליים הנחקרים ברובם ביחידת הסייבר הארצית של 
המשטרה ובתיקים בעבירות מידע הנחקרים ברשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים. כמו כן, 
היחידה מלווה פרקליטים מיחידות הפרקליטות השונות בתיקים שהתעוררו בהם שאלות מתחום זה ומתווה 
דיגיטליים  מאותות  וראיות  מידע  איסוף   – )סיגינט  והסיגינט  הסייבר  בתחום  שונים  בתחומים  המדיניות 

]האזנות סתר, נתוני תקשורת, נתוני מיקום וכדומה[(. 

לעיון בנתונים נוספים שפרסמה יחידת הסייבר על אודות פעילותה בשנת 2016: 

www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Documents/annualcyber.pdf

במהלך שנת 2016 טופלו ביחידת הסייבר כ-20 תיקים שכללו עבירות של חדירה לחומר מחשב, הפצת סוסים 
טרויאנים, גניבת מידע ממוחשב, מרמה וזיופים מקוונים, הטרדה מינית באמצעות האינטרנט, החזקת מאגרי 
מידע בלתי מורשים ועוד. ככלל, בהיותם תיקים שנחקרים ביחידת הסייבר הארצית, התיקים המטופלים 
ביחידת הסייבר בפרקליטות הינם תיקים בעלי היקפים גדולים או שהינם בעלי חשיבות מיוחדת מבחינה 
ציבורית או שהם מעלים סוגיות תקדימיות מיוחדות. עשרות תיקים נוספים מטופלים במחוזות הפרקליטות 

הפליליים, בהתאם לסמכותם. 

ב-8 תיקים הוגש כתב אישום, ושני תיקים נוספים ממתינים להליכי שימוע.

סייבר

ללא הגשת כתב אישום

40%

נשקלת הגשת כתב 
אישום בכפוף לשימוע

10%
הגשת כתב אישום

40%

ממתינים לבירור דין

10%

התפלגות התיקים שטופלו 
ביחידת הסייבר 

לפי סטטוס הטיפול

תרשים #54 התפלגות התיקים שטופלו ביחידת הסייבר לפי סטטוס הטיפול

http://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Documents/annualcyber.pdf
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אכיפה אלטרנטיבית 
משימה נוספת של יחידת הסייבר היא אכיפה אלטרנטיבית כלפי עבירות ביטוי במרחב המקוון: 

הסרת תכנים אסורים, הגבלת הגישה אליהם דרך תוצאות החיפוש במנוע החיפוש, חסימת גישה אל התכנים 
והשעיה או הרחקה של משתמשי אינטרנט. 

טכניקות אלו מיושמות באחת משתי דרכים – פעולה על בסיס וולונטרי מול ספקיות השירות האינטרנטיות 
השונות המאופיינת בטיפול מהיר ומיידי או בדרך של פעולה על בסיס משפטי פורמלי. מאז תחילת הפעילות 

בתחום הועברו ליחידה כ-2,250 תכנים המפרים לכאורה את החוק.

תרשים #55 התפלגות התכנים המפרים את החוק שהועברו לטיפול יחידת הסייבר לפי סטטוס הטיפול

תרשים #56 התפלגות התכנים המפרים לפי סוג התוכן הפוגעני

תכנים שהוסרו 
חלקית

7%

תכנים שלא הוסרו

19%

בטיפול

2%

תכנים שהוסרו

70%

הוחלט כי אין 
לטפל בבקשה

2%

התפלגות התכנים 
המפרים את החוק 
שהועברו לטיפול 
יחידת הסייבר לפי 

סטטוס הטיפול

הסתה 
לאלימות וטרור

91%

לשון הרע 
ופגיעה בפרטיות

7%
הפרת צו 

איסור פרסום

2%

התפלגות 
התכנים המפרים 
לפי סוג התוכן 

הפוגעני
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תלוי  ובלתי  חיצוני  עצמאי,  גוף  המדינה,  בפרקליטות  מחלקה  הינה  )מח"ש(  שוטרים  לחקירות  המחלקה 
במשטרה, שבו משרתים חוקרים, פרקליטים ועובדי פרקליטות ובראשו עומד מנהל בדרג של פרקליט מחוז 
דיסציפלינות מקצועיות שונות  ייחודית, המתאפיינת בשילוב  הכפוף לפרקליט המדינה. מדובר במחלקה 
)עבודת פרקליטות, חקירות, מודיעין( ופועלת ככוח משימה משולב. בסמכות מח"ש לחקור חשדות לעבירות 
שבוצעו בידי שוטרים ואשר העונש בצדן עולה של שנת מאסר אחת. מח"ש מוסמכת לחקור גם אזרחים 
החשודים בביצוע עבירה יחד עם אנשי משטרה וכן, חשדות הנוגעים לביצוע עבירות על ידי אנשי שירות 

הביטחון הכללי במהלך תפקידם, בכפוף להחלטת היועץ המשפטי לממשלה )ולמעט תלונות נחקרים(.

המחלקה לחקירות שוטרים הינה מחלקה ארצית והיא מטפלת בכל העבירות הפליליות שביצעו שוטרים, בכל 
הארץ, הן לגבי עבירות הקשורות לביצוע תפקידו של השוטר והן עבירות שאינן קשורות לתפקיד. הטיפול 
וניהול  אישום  כתבי  הגשת  חקירה,  ליווי  הכולל  פרקליטותי  וטיפול  חקירות  ניהול  מודיעין,  איסוף  כולל 

התיקים בבתי משפט בכל רחבי הארץ בערכאות השונות )בתי משפט שלום ומחוזי(.

לעיון בנתונים נוספים שפרסמה מח"ש אודות פעילותה בשנת 2016: 

www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Publications/OnTheAgenda/Pages/14-02-17-03.aspx

המחלקה לחקירות שוטרים

התפלגות ההחלטות בתיקים שטופלו במח"ש בשנת 2016

תרשים #57 התפלגות ההחלטות בתיקים שטופלו במח"ש בשנת 2016 

במהלך 2016 התקבלו במח"ש החלטות לגבי 773 תיקים בהם נחקרו שוטרים תחת אזהרה )במרבית התיקים 
נחקרו למעלה משני שוטרים בכל תיק(.

כ-31% מתיקי החקירה הסתיימו בהעמדת שוטר אחד או יותר לדין פלילי או משמעתי.

בכ-68% מבין התיקים שטופלו, מוצתה החקירה באופן זה שהתקבלה בהם החלטה להעמיד לדין פלילי או 
משמעתי, או לחלופין, התיק נסגר לאחר שהחקירה הגיעה לכלל מיצוי, קרי לחקר האמת, כשעילת הגניזה 
היא חוסר אשמה של השוטר )לאחר שנמצא כי פעל כדין( או חוסר עניין לציבור, להבדיל מחוסר ראיות או 

על"ן )עבריין לא נודע(.  

1%

עבריין 
לא נודע

17%
דין משמעתי

14%
דין פלילי

18%
חוסר אשמה

31%
חוסר ראיות

19%

נסיבות הענין אינן
מצדיקות העמדה לדין
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עררים שהוגשו על החלטות מח"ש
ונימוקי החלטתה בפני יחידת העררים  ידי מח"ש  בהליך של ערר, מובא מלוא חומר החקירה שנבחן על 

בפרקליטות המדינה שדנה בערר ובודקת את טיב ההחלטה שהתקבלה. 
בשנת 2016 הוגשו 275 עררים על תיקים שנבחנו שטופלו במח"ש. 3% בלבד נמצאו מוצדקים. 

תוצאות ההליכים בבתי המשפט

בשנת 2016 התקבלו בבתי המשפט ברחבי הארץ 86 פסקי דין בתיקי מח"ש*, אשר נוהלו ע"י פרקליטי המחלקה.
אחוז ההרשעות בתיקי מח"ש עמד בשנת 2016 על 78%, כאשר 3.5% מהתיקים הסתיימו בזיכוי.

יתרת התיקים )18.5 אחוז( הסתיימו בהחלטה אחרת )העברת התיק למישור המשמעתי, עיכוב הליכים, ביטול 
אישום בהסכמה ועוד(.

תרשים #58 תוצאות ההליכים בבתי המשפט

* אין המדובר בהכרח בהליכים שיפוטיים המתייחסים לכתבי אישום שהוגשו בשנת 2016.
** לרבות תיקים בהם נקבע כי העבירה בוצעה, ללא הרשעה.

התפלגות תוצאות ההליכים בבתי המשפט

3.5%

זיכוי

1%

התליית הליכים

**78%

הרשעה

13%

ביטול האישום

4.5%

ביטול האישום בכפוף 
להעברה למח' משמעת



סיכום שנה 2016
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הפרקליטות האזרחית פועלת כנאמן הציבור בייצוג המדינה בעניינים אזרחיים ומינהליים, לשם הגנה על 
וקידום  הציבורית  והקופה  המדינה  נכסי  על  שמירה  תקינים,  מינהל  וסדרי  החוק  שלטון  הציבור,  זכויות 

האינטרס הציבורי.

בכלים  ויזום  אפקטיבי  שימוש 

לטיפול  ומינהליים  אזרחיים 

האסטרטגיים  האכיפה  ביעדי 

)"אכיפה משולבת"(.   

בנושאים  מאמצים  מיקוד 

אסטרטגיים נבחרים, 

ויעדי  בהתאם לתוכניות העבודה 

שלטון  קידום  למען  ההנהלה, 

החוק והאינטרס הציבורי ושמירה 

על הקופה הציבורית. 

הגשת תביעות בעניינים ציבוריים 

גבוהים  כסף  ובסכומי  חשובים 

ולשם התמודדות עם תופעות של 

פגיעה בשלטון החוק. 

הציבור  ועובדי  המדינה  יצוג 

היועץ  כבא-כוח  נגדם  בתביעות 

על  והגנה  לממשלה,  המשפטי 

הציבורית  הקופה  החוק,  שלטון 

והאינטרס הציבורי.

הפרקליטות האזרחית מגשימה את ייעודה באמצעות:

המשפטי  היועץ  התייצבות 

האינטרס  הבאת   - לממשלה  

המשפט:  בית  בפני  הציבורי 

אינטרס  קיים  בהם  בתיקים 

מדינת  של  זכות  או  ציבורי 

ישראל העלולים להיות מושפעים 

מסוים, מתייצבת  מהליך משפטי 

בשם  האזרחית  הפרקליטות 

לצורך  לממשלה  המשפטי  היועץ 

הגנה על  אינטרס זה. 
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פרקליטויות המחוז האזרחיות עוסקות בייצוג המדינה בכל הערכאות בתחומי המחוז )בתי המשפט לתביעות 
קטנות, בתי משפט השלום, בתי משפט לענייני משפחה, בתי הדין האזוריים לעבודה, בתי משפט לעניינים 
מינהליים ובתי המשפט המחוזיים( ובכל סוגי ההליכים האזרחיים והמינהליים בהם נדרש ייצוג של רשויות המדינה.

עבודת המחוזות האזרחיים – ערכאה ראשונה

תיקי פרקליטות שנפתחו
תיקי  כאלף  בהם  פרקליטות,  תיקי  אלף  כ-21  הפרקליטות  של  האזרחיים  במחוזות  נפתחו   ,2016 בשנת 

תביעות לפיצויים בגין הפקעת מקרקעין.

תיקי פרקליטות שנפתחו בפרקליטות האזרחית

מחוזי
42%

שלום
28%

עבודה
10%

משפחה
20%

התפלגות 
התיקים שנפתחו בחלוקה 

לערכאות השיפוטיות

תרשים #59 תיקי פרקליטות שנפתחו בפרקליטות האזרחית

תרשים #60 תיקי פרקליטות שנפתחו בפרקליטות האזרחית

2015

20,283

2014

20,252

2013

20,134

2012

19,751

2016

21,382
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פרקליטויות המחוז האזרחיות עוסקות במגוון רחב של נושאים והליכים בהתאם למאפיינים הדמוגרפיים 
הייחודיים של כל מחוז ומחוז. 

נזיקין, מקרקעין,   – מהויות תביעה מרכזיות  גס לשמונה  באופן  האזרחית מחולקים  תיקי הפרקליטות 
קצין תגמולים, עבודה, חיובים, מיסים, מינהלי ומעמד אישי.

התיקים שנפתחו במהלך שנת 2016 לפי מהויות התביעה

מעמד אישי
20%

מקרקעין
12%

קצין תגמולים
7%

מינהלי
15%

עבודה
9%

נזיקין
13%

מסים
8%

שונות
11%

חיובים
5%

תרשים #61 התפלגות התיקים שנפתחו במהלך שנת 2016 לפי מהויות התביעה 



55

תרשים #62 התפלגות התיקים לפי מהויות תביעה בחלוקה למחוזות 

התפלגות התיקים לפי מהויות תביעה בחלוקה למחוזות 

קצין תגמולים

מעמד אישימקרקעין מינהליעבודה נזיקיןמסים

שונות

מחוז

מרכז

27% 14% 1% 8% 18%

13% 14% 1% 4%

מחוז

חיפה

14% 9% 15% 10% 7%

14% 19% 6% 6%

מחוז

דרום

31% 10% 8% 6% 10%

13% 9% 7% 6%

מחוז

צפון

17% 12% 7% 4%

20% 19% 13% 8%

מחוז

תל אביב

20% 17% 10% 7% 12%

7% 4% 17% 6%

מחוז

ירושלים

16% 9% 5% 4% 12%

32% 10% 6% 6%

חיובים
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התפלגות התייצבויות היועץ בשנת 2016 על פי מהויות התביעה

תרשים #63  התפלגות התייצבויות היועץ בשנת 2016 על פי מהויות התביעה

אחת ממשימותיה של הפרקליטות האזרחית היא להתייצב, בשם היועץ המשפטי לממשלה, בהליכים משפטיים 
אזרחיים ומינהליים המתנהלים בפני בתי המשפט אשר המדינה איננה צד להם. 

היועץ המשפטי לממשלה רשאי להתייצב ולהשמיע דברו בהליכים אלה, אם ראה כי זכות של מדינת ישראל 
או זכות ציבורית או עניין ציבורי מושפעים או כרוכים בהליך המתנהל. 

בפועל היועץ המשפטי לממשלה מתייצב, באמצעות פרקליטויות המחוז האזרחיות, בעשרות הליכים בשנה 
ובכך דואג לקידום ושמירה על האינטרס הציבורי. 

עבודה
14%

נזיקין
6%

מסים
7%

מקרקעין
20%

חיובים
27%

מעמד אישי
7%

שונות
11%

מינהלי
8%
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תרשים #64  התפלגות התביעות שנפתחו בפרקליטויות המחוז האזרחיות בפילוח לפי משרדי הממשלה הנתבעים / משיבים לתביעה

התפלגות התביעות שנפתחו בפרקליטויות המחוז האזרחיות בפילוח 
לפי משרדי הממשלה הנתבעים / משיבים לתביעה

כ70% מהתביעות שהוגשו בשנת 2016 הוגשו נגד המשרדים הבאים: רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר, 
משרד הביטחון, משרד המשפטים ומשרד הפנים. 

רשות 
מקרקעי ישראל

7%

משרד המשפטים*

20%

משרד האוצר

13%

משרד הפנים

23%
משרדים נוספים

26%

*משרד המשפטים - על שלל יחידותיו: הכונס הרישמי, אגף רישום והסדר מקרקעין וכד׳.

משרד הביטחון

11%
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המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה מטפלת בתיקים המתנהלים בבית המשפט  העליון, להם המדינה צד. 
המחלקה מייצגת את המדינה הן בהליכי ערעור שונים המוגשים נגד המדינה והן בהליכי ערעור אותם יוזמת 

המדינה בבית המשפט העליון. 
כאמור, המדינה מייצגת גם את היועץ המשפטי לממשלה כאשר התייצב בתיקים בהם המדינה אינה צד. 

מדיניות  הקובעת  האזרחי  בתחום  המדינה  פרקליטות  של  המטה  יחידת  הינה  האזרחית  המחלקה  בנוסף, 
משפטית בתיקים האזרחיים ומנחה את מחוזות הפרקליטות. 

מההליכים  כ-90%  העליון.  המשפט  בבית  הליכים  כ-350  האזרחית  במחלקה  טופלו   2016 שנת  במהלך 
הוגשו נגד המדינה. 

ההליכים המוגשים לבית המשפט העליון
ההליכים בתחום האזרחי בבית המשפט העליון מתחלקים לשלושה סוגים מרכזיים: 

המחלקה האזרחית

תרשים #65  התפלגות ההליכים שהוגשו לבית המשפט העליון וטופלו במחלקה האזרחית  לפי המגיש

התפלגות ההליכים שהוגשו לבית המשפט העליון וטופלו במחלקה האזרחית  לפי המגיש

10%
מטעם המדינה

90%
מטעם הצד שכנגד

בקשה לקבל את הרשות לערער 
בשני מצבים:

 ערעור על "החלטה אחרת" 

שאיננה פסק דין.

 ערעור "בגלגול שני": ערעור 

באותו  שניתן  שני  דין  פסק  על 

בבית משפט  נדון  )ההליך  הליך 

ולאחר  דיונית  כערכאה  השלום 

המחוזי  המשפט  בבית  מכן 

כערכאת ערעור(.

רשות ערעור אזרחי

ערעור בזכות על הליך שהתנהל 
כערכאה  המחוזי  המשפט  בבית 

ראשונה.

ערעורים אזרחיים

בקשה לדיון נוסף בהרכב מורחב 
בית המשפט העליון  של שופטי 
פסיקה  בו  ניתנה  שכבר  בהליך 

על ידי בית המשפט העליון.

דיון נוסף אזרחי
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תרשים #66  התפלגות ההליכים שהוגשו לבית המשפט העליון לפי סוג

תרשים #67  ההתפלגות ההליכים שהוגשו לבית המשפט העליון ביוזמת המדינה על פי סוג

התפלגות ההליכים שהוגשו לבית המשפט העליון לפי סוג

התפלגות ההליכים שהוגשו לבית המשפט העליון ביוזמת המדינה על פי סוג

55%
ערעור אזרחי

49%
ערעור אזרחי

3%
דיון נוסף אזרחי

3%
דיון נוסף אזרחי

42%
רשות ערעור אזרחי

48%
רשות ערעור אזרחי
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אכיפה אזרחית

היחידה לאכיפה אזרחית היא יחידת מטה אסטרטגית בפרקליטות המדינה. היחידה אחראית על 
השלטונית  התקינות  הציבורית,  הקופה  המדינה,  נכסי  על  שמירה  לשם  אזרחיים  הליכים  ייזום 

והתמודדות עם תופעות של הפרות בוטות של החוק.

היחידה לאכיפה אזרחית פועלת כיחידת מטה לשם ייזום וניהול תהליכים בתחום האכיפה האזרחית 
וכן כיחידה מייצגת, שפרקליטיה מופיעים בבתי המשפט בחלק מהליכים אלה.

ידי  לצד תפקידיה אלה, מפקחת היחידה לאכיפה אזרחית  על הליכים משפטיים המנוהלים על 
עורכי דין חיצוניים במיקור חוץ. מטרת מנגנון מיקור החוץ לאפשר לפרקליטויות המחוז להתמקד 

בתיקים השלטוניים והמשמעותיים, לרבות בתחום האכיפה האזרחית. 

לצד התביעות היזומות, מתבטאת האכיפה האזרחית בשיתוף פעולה  של גופי האכיפה והרגולציה  
למקסום  החוק  אכיפת  לשם  ומינהליים  אזרחיים  כלים  במגוון  ושימוש  הפרקליטות,  בהובלת 

האפקטיביות כתוצאה מפעולתם המשותפת. 

אכיפה אזרחית היא שם כולל להליכים אזרחיים ומינהליים יזומים על ידי המדינה, להבטחת זכויות 
קנייניות, כספיות, חוקיות ואינטרסים ציבוריים של המדינה.

כלי אכיפה מרכזי הוא הגשת 'תביעות יזומות'  בשם המדינה  לשמירה על זכויות המדינה ונכסיה  
ובכלל זה תביעות לשם הגנה על מקרקעי המדינה )לרבות חופי הים, שטחים פתוחים וקרקעות 
חקלאיות(, קניינה הרוחני של המדינה, הבטחת תשלום תמלוגים לקופת הציבור, השבת מענקים 
ותמיכות שלא שימשו לייעודם, תשלום פיצויים בגין פגיעות בנכסי המדינה וזכויות הציבור ועוד.

תרשים #68  התפלגות התביעות היזומות שהוגשו במחוזות האזרחיים ועל ידי המחלקה לאכיפה אזרחית לפי נושאים

התפלגות התביעות היזומות שהוגשו במחוזות האזרחיים ועל ידי המחלקה לאכיפה אזרחית 

נזיקין
60%

מקרקעין

22%
חוזים, חיובים 

וקניין רוחני

18%
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בשנת 2016 התקיימו 46 מבצעי אכיפה אזרחית משולבת.

מבצעי האכיפה המשולבת מבוצעים לרוב לאחר הובלת "שולחנות עגולים" על ידי הפרקליטות האזרחית 
מנהלת  ישראל,  רשות מקרקעי  ישראל,  הפלילית, משטרת  הפרקליטות  רבים:  אכיפה  גורמי  בהשתתפות 
נציבות הכבאות  תיאום פעילות אכיפה דיני מקרקעין )מתפ"א(, המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים, 

הארצית ועוד.

פריסת מבצעי האכיפה האזרחית המשולבת

*מבצעי אכיפה אזרחית משולבת יכול שיתקיימו בכמה אזורים בארץ

אחיהוד
אחיסמך
אליקים

אפק
אשקלון

באר טוביה
באר שבע
בוקעתא

בית חג'ג'
בן זכאי 
בנימינה

הודיה
חיפה 
חצור

ירושלים
ירכא

כרמיאל
לוד

מג'ד אל שמס
מזרעה
מירון

מסעדה
משולש

מתקן חולות
נס ציונה

נצרת 
עין גב

פתח תקווה
קריית שמונה
קרית מלאכי

רהט 
ריינה

רמת הגולן
שגב שלום
שדה עוזיה

שדה צבי
שפיים

שפרעם
תל אביב 
תלמי בילו

תרשיחא

תרשים #69  פריסת מבצעי האכיפה האזרחית המשולבת

תל אביבתל אביב

רמלה

חיפה

נצרת

ירושלים

באר שבע
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תרשים #70 סכומי ההליכים היזומים בתביעות שהוגשו על ידי המחוזות האזרחיים והיחידה לאכיפה אזרחית בשנים 2014 - 2016 )במליוני ₪(

תרשים #71 סכומי הזכיות בתביעות יזומות שנפסקו לטובת המדינה בתביעות שהוגשו ע"י היחידה לאכיפה אזרחית בשנים 2014 - 2016 )במליוני ₪(

*מאחר ותיק ממוצע מתנהל על פי רוב מספר שנים, לא קיימת התאמה בין סכומי הזכיות שנפסקו לטובת המדינה בשנת 2016 לבין התביעות 
שהוגשו בשנה זו.

סכומי ההליכים היזומים בתביעות שהוגשו על ידי המחוזות האזרחיים והיחידה לאכיפה אזרחית 
בשנים 2014 - 2016 )במליוני ₪(

סכומי הזכיות בתביעות יזומות שנפסקו לטובת המדינה בתביעות שהוגשו על ידי היחידה לאכיפה 
אזרחית בשנים 2014 - 2016 )במליוני ₪(*

400

2016

400

2015

75

2016

58

20152014

90

2014

270
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תרשים #72 סכומי הזכייה שנפסקו לטובת המדינה בבוררות ים המלח

סכומי הזכייה שנפסקו לטובת המדינה בבוררות ים המלח

230

2016

626

2015
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מחלקת הבג"צים

מחלקת הבג"צים אחראית על ייצוג משרדי הממשלה, רשויות שלטוניות נוספות והיועץ המשפטי 
לממשלה בהליכים המתנהלים בבית המשפט העליון בתחומי המשפט המינהלי והחוקתי. 

רוב ההליכים שבטיפול מחלקת הבג"צים הם עתירות המוגשות ישירות לבג"ץ וערעורים על פסקי 
דין והחלטות של בתי המשפט לעניינים מינהליים.

בנוסף, המחלקה מטפלת בהליכים מגוונים נוספים – בקשות רשות ערעור על פסקי דין של בתי 
המשפט המחוזיים )בעיקר בתחום של עתירות אסירים  ובתיקים הנוגעים לרשות האוכלוסין אשר 
התבררו קודם לכן בבית הדין לזרים(; היא מעורבת בטיפול בהליכים אזרחיים ופליליים המעוררים 
שאלות חוקתיות ומינהליות; כמו גם בהנחיה מקצועית של יחידות הפרקליטות בטיפולן בתיקים 

מינהליים וחוקתיים המתנהלים בפני בתי המשפט לעניינים מינהליים.

מדינה  ורשויות  הממשלה  את  מייצגת  לממשלה,  המשפטי  היועץ  כוח  כבאת  הבג"צים,  מחלקת 
אחרות הפועלות למימוש מדיניותן במסגרת הדין ומסייעת לבית המשפט בעשיית משפט צדק. 
במילוי תפקידה האמור פועלת מחלקת הבג"צים בשירות הציבור, למען שלטון החוק, לעשיית 
חירות הפרט, על   כבוד האדם, על  והגנה על  האינטרס הציבורי, תוך שמירה על  משפט צדק 

השוויון  בפני החוק, על הגינות המנהל ותקינות פעולותיו.

בשנת 2016 נפתחו במחלקת הבג"צים כ-2630 תיקים.

תרשים #73 התפלגות ההליכים השיפוטיים שנפתחו בשנת 2016

*אחר – בקשות רשות ערעור מינהלי, בקשות שונות בתיקי בג"צ ובתיקים מינהליים, עתירות לדיון נוסף בהליכי בג"צ/הליכים מינהליים

בג"צים

82%

רשות ערעור 
עתירות אסירים

6%
ערעורים 
מינהליים

5%
אחר*

7%

התפלגות 
ההליכים השיפוטיים 
שנפתחו בשנת 2016
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מתוך העתירות לבג"ץ, כרבע הן עתירות העוסקות בעניינים הקשורים באיו"ש, וכרבע הן עתירות בעניין 
מעצרים מינהליים.

עתירות לבג"ץ שהסתיימו בשנת 2016
במהלך שנת 2016 הסתיימו ההליכים המשפטיים בכ-1800 עתירות לבג"ץ שהתנהלו בבית המשפט העליון 

בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק )אין המדובר בהכרח בהליכים אשר החלו בשנת 2016(.
 )87%( ברובם המכריע של ההליכים שהתקבלו חלקית  כשליש מהעתירות התקבלו או התקבלו חלקית. 
גם ביחס לעתירות  כך  צורך בהתערבות בית המשפט.  יתר הצדדים ללא  לבין  בין המדינה  הושגה פשרה 
שהתקבלו במלואן - בכ-81% מעתירות אלה הושגה הסכמת המדינה לעתירה ובית המשפט לא נדרש להכריע 

בהן מהותית. 

26%

מעצרים מינהליים

24%

עניינים 
הקשורים באיו"ש

11%

ענייני מינהל 
אוכלוסין

39%

אחר

תרשים #74 התפלגות העתירות לבג"ץ בשנת 2016 לפי נושאים 

התפלגות העתירות לבג"ץ בשנת 2016 לפי נושאים

תרשים #75 התפלגות העתירות לבג"ץ שהסתיימו בשנת 2016 לפי תוצאת ההליך

התפלגות העתירות לבג"ץ שהסתיימו בשנת 2016 לפי תוצאת ההליך

נדחה

29%
נמחק 

מטעם העותר

33%

נמחק מטעם 
בית המשפט

5%

התקבל / 
התקבל חלקית

33%
התקבל 

8%
 התקבל חלקית

25%
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תרשים #76 התפלגות העתירות לבג"ץ שהסתיימו בשנת 2016 לפי התוצאה האופרטיבית עבור העותר

תרשים #77 התפלגות העתירות לבג"ץ שהסתיימו בשנת 2016 לפי השלב הדיוני בו הסתיימה העתירה 

התפלגות העתירות לבג"ץ שהסתיימו בשנת 2016 לפי התוצאה האופרטיבית עבור העותר

התפלגות העתירות לבג"ץ שהסתיימו בשנת 2016 לפי השלב הדיוני בו הסתיימה העתירה 

ניתן כל הסעד שהתבקש

11%

הסעד שהתבקש ניתן באופן 
חלקי או שניתן סעד אחר

29%

הסעד שהתבקש נדחה כולו

60%

כ-38% מהעתירות לבג"ץ מתייתרות עוד בטרם הגשת תגובת המדינה לבית המשפט. מרבית המקרים מסוג 
זה מתרחשים בעקבות בחינת התיקים על ידי המחלקה אל מול גורמי המדינה הרלוונטיים, גיבוש עמדת 
המדינה ביחס לעתירה ולאחר מכן הצגת עמדת המדינה לעותר. במקרים אלה העתירה מתייתרת בין אם 
בשל הגעה להסכמה בין המדינה לבין העותר ובין אם בשל החלטת העותר לחזור בו מן העתירה לאור עמדת 

המדינה ולא להביאה להכרעה שיפוטית. 

אחרי מתן צו
על תנאי

4%

לאחר הדיונים 
הראשוניים ולפני 
מתן צו על תנאי 

10%

במהלך הדיונים 
הראשוניים 

30%

לאחר מתן תגובה 
ולפני דיון ראשוני

18%

בטרם מתן תגובה 
על ידי המדינה

38%
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המחלקה למשפט העבודה

המחלקה מרכזת ומנחה את תחומי הפעילות השונים של משפט העבודה והביטחון הסוציאלי.

חלק נכבד מעבודת המחלקה מתרכז בייצוג המדינה בתיקים ובערעורים הנדונים בבית הדין הארצי לעבודה. 
זאת, הן בהליכים מתחום משפט העבודה הקיבוצי ומשדה משפט העבודה הפרטי; הן במסגרת פעילות 

הממשלה כמעביד והן תחת כובעה של המדינה כמסדירת תחום משפט העבודה והביטחון הסוציאלי. 

בתיקים  ראשונה,  כערכאה  בשבתו  גם  הארצי  הדין  בית  בפני  בערעורים  מופיעים  המחלקה  פרקליטי 
המבקשים לתקוף החלטות של משרד העבודה והרווחה או משרד הפנים בכל הנוגע לרישיונות והיתרים של 

קבלני כוח אדם, קבלני ניקיון ושמירה או חברות פרטיות להבאת עובדים זרים מחו"ל.

לצד ייצוג המדינה בבית הדין הארצי לעבודה, מופיעים פרקליטי המחלקה בפני בית המשפט העליון בשבתו 
כבג"ץ במקרים בהם הוגשה עתירה ביחס לפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה; ובמקרים נוספים בהם 

עוסקת העתירה בשאלות ובסוגיות עקרוניות מתחום משפט העבודה והביטחון הסוציאלי. 

בנוסף, מתייצבים פרקליטי המחלקה בפני בית המשפט העליון ובפני בית הדין הארצי לעבודה כבאי כוחו 
של היועץ המשפטי לממשלה, בתיקים בהם נדרשת התייצבותו. בסמכות זו נעשה שימוש תדיר בשל אופיו 

הציבורי של משפט העבודה והביטחון הסוציאלי והסוגיות העולות במסגרתו. 

במהלך שנת 2016 נפתחו בערכאות השונות כ-200 תיקים, בהליכים המרכזיים המצויים בטיפול המחלקה.

התפלגות ההליכים 
המרכזיים שנפתחו 

בבית משפט 
בשנת 2016 

לפי סוג

49%
ערעורים לביה"ד 

הארצי בתביעות פרט

11%
ערעורים לביה"ד הארצי 

בסכסוכים קיבוציים

10%
ערעורים לביה"ד הארצי 

כערכאה ראשונה

24%
עתירות 

שהוגשו לבג"צ

6%
התייצבויות יועץ

תרשים #78 התפלגות ההליכים המרכזיים שנפתחו בבית משפט בשנת 2016 לפי סוג
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המחלקה הפיסקאלית

המחלקה הפיסקאלית בפרקליטות המדינה הינה יחידת מטה האחראית על תחום המיסים, בהיבט האזרחי 
ובהיבט הפלילי. חלק ניכר מתיקי המס שבטיפול המחלקה הם בעלי השלכות רוחב עצומות, הן מבחינת 

האופן בו הם חלים על החייבים והעוסקים במשק והן מבחינת היקפם הכספי.

המחלקה הפיסקאלית אחראית על ייצוג המדינה בבית המשפט העליון בתיקי מס אזרחיים ופליליים, 
ובעתירות לבג"ץ המעוררות שאלות בתחום המיסוי. כן מעורבת המחלקה בעתירות מינהליות, בתובענות 
ייצוגיות, ובתביעות שונות שמוגשות נגד רשות המיסים, או בתביעות שמערבות שאלות מיסוי וגביה 

מינהלית - בפרט בתיקים בהם מתבקשת עמדת היועץ המשפטי לממשלה בענייני מס. 

במהלך שנת 2016  נפתחו בבית המשפט העליון כ-130 תיקים, בהליכים המרכזיים המצויים בטיפול 
המחלקה. כ-90% מההליכים הוגשו נגד המדינה.  

תרשים #79 התפלגות ההליכים המרכזיים שנפתחו בבית משפט בשנת 2016 לפי סוג 
*אחר- כולל בקשות שונות בתחום הפלילי ובקשות למשפטים חוזרים.

התפלגות ההליכים המרכזיים שנפתחו בבית משפט בשנת 2016 לפי סוג

ערעור פלילי

6%

רשות ערעור 
אזרחי

9%

ערעור 
מינהלי / בג"צ

10%

ערעור אזרחי

49%

רשות ערעור 
פלילי

5%

דיון נוסף 
אזרחי

4%

אחר*

17%



69

תרשים #80 התפלגות תוצאות ההליכים בפסקי הדין בערעורים אזרחיים שהוגשו על ידי המדינה 

תרשים 81 # התפלגות תוצאות ההליכים בפסקי הדין בערעורים אזרחיים שהוגשו נגד המדינה

התפלגות תוצאות ההליכים בפסקי הדין בערעורים אזרחיים שהוגשו על ידי המדינה 

התפלגות תוצאות ההליכים בפסקי הדין בערעורים אזרחיים שהוגשו נגד המדינה

במהלך שנת 2016 התקבלו פסקי דין בכ-15 ערעורים אזרחיים שהוגשו על ידי המדינה ובכ-65 ערעורים 
אזרחיים שהוגשו נגד המדינה. 

נדחה

13%
התקבל 

62%
התקבל חלקית

25%

נדחה

85%
התקבל 

2%
התקבל חלקית

13%
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