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 ירושלים -הנהלת האגף 

 י"ב שבט, תשע"ח תאריך:                 

 8102ינואר,  82                                                                                                                  לכבוד
 /"מח מספרנו:         
          

 מבלי לפגוע בזכויות 
 :  בדואר אלקטרוני       

 נ., .א
 ניהול נכסים עזובים –בקשת חופש מידע הנדון: 

 (7.08.06 מיום פנייתךסימוכין: )       
 

 :כדלקמן ,מתכבד להשיבךהריני , בהמשך לפנייתך שבסימוכין
 

. 0762תשל"ח  ,ההנחיות מפורטות בפרק ב' בתקנות האפוטרופוס הכללי )סדרי דין וביצוע( –לבקשתך  0במענה לסעיף  .0

. בעניין זה, ראה גם חלק ג' בקשות למתן צווי ניהול נחתמות ע"י מנהל המחוז או מנהלת היחידה לאיתור והשבת רכוש

 בהוראות נוהל פנימיים.

 למכתבי זה.  1חלק ג' מצ"ב ומסומן  –העתק הוראות נוהל 

 בהוראות נוהל פנימיים.הנהלים מופיעים בחלק ד'  –לבקשתך  6-ו 5, 3, 8במענה לסעיפים   .8

 למכתבי זה. 6 מצ"ב ומסומן ד'חלק   -נוהל העתק הוראות 

 תיקי הניהול נסרקים בראשית הניהול ומנוהלים באופן ממוחשב. –לבקשתך  4במענה לסעיף  .3

 איתור נעדר נעשה בשלבים שונים, כדלקמן: –לבקשתך  7במענה לסעיף  .4

 ע"י מחלקת גילוי במחוזות ו/או במחלקת הגילוי בהנהלת האגף. –קודם הוצאת צו ניהול  .א

 ע"י מחלקת הגילוי בהנהלת האגף. –ע"פ הצורך במהלך הניהול  .ב

 –)א( לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח 7( לסעיף 8103)משנת  5, ובהתאם לתיקון מס' 8102החל משנת  .ג

 יש לבצע פעולות גילוי אחת לחמש שנים. – 0762

 ע"י מחלקת קניין המדינה בהנהלת האגף. – הנסי הנעדר לקניין המדינכטרם העברת  .ד

 אין נוהל בעניין זה. –למכתבך  2במענה לסעיף  .5

 תרשומות ותכתובות פנימיות הינן בגדר מידע חסוי ואין באפשרותך לקבלן. –למכתבך  7במענה לסעיף  .7

ור נכסים עזובים( כפי שפורסם בנציבות העתק הגדרת תפקיד מרכז )אית ראה -למכתבך    00-ו 01 במענה לסעיפים .6

 מפקחים נכסים מבונים, אשר זכו במכרז. 8. כמו כן ביחידה לאיתור והשבת רכוש עובדים שירות המדינה

 למכתבי זה. 1העתק הגדרת תפקיד מצ"ב ומסומן 

חברות הניהול נבחרו בהליך מכרזי; נהלי הפרסום והפיקוח מצוינים  –למכתבך  05-ו 04, 03, 08במענה לסעיפים  .2

 במסמכי המכרז ומחייבם את חברות הניהול על כל סעיפיו. לנוחותך מצ"ב לינק למסמכי המכרז:

http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/PressRoom/News/Pages/michraz_mishpatim_2.aspx  

 מעורבים בהליך.מפורסמות רק ל ,במקרה של מימוש נכסים עזובים ,תוצאות המכרז –למכתבך  07במענה לסעיף  .7

 משרד המשפטים
 האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

 המחלקה המשפטית
 
 

http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/PressRoom/News/Pages/michraz_mishpatim_2.aspx
http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/PressRoom/News/Pages/michraz_mishpatim_2.aspx
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בור באתר האפוטרופוס הכללי. בנוסף, פורסם ועומד לעיון הצי 8107הדו"ח השנתי לשנת  –לבקשתך  06במענה לסעיף  .01

 –מתפרסמים כפופים לסייגים למסירת מידע בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח  קבלת סטטיסטיקות ונתונים שאינם

 ותקנותיו. 0762 –ולחוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח  0772

 .8111-התש"ס, מנהליים םלעניינילפי הוראות חוק בתי משפט  יהחלטת רשאי לעתור נגד הנך  .00

 

 

 

 

 

 

 

 ,בברכה

 , עו"דעופר חדד

  המידע לציבור העמדתהממונה על  

 י והכונס הרשמילאפוטרופוס הכלבאגף ה


