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 פורום ההנהלה האזרחיתאל: 
 
 

  צד ג'להודעות תביעות יזומות ו מדיניות הגשת הנדון:

 במקרים רגישים ומורכבים

 

מוצאים לאחרונה כגורם יוזם ואקטיבי, , של הפרקליטות האזרחיתלקידום היעדים המהלכים 

, וזאת לצד המהלך הרוחבי של בתיקי נזיקין ןהמדינה, רוב מטעםהודעות לצד ג' ם בהגשת ביטוי ג

 .יזומותתביעות 

 

הודעה לצד ג' המעלה רגישות מבחינה  אומטעם המדינה תביעה כל מקרה שנשקלת הגשת ב

 יש להביא אתאו חדשנות בתפיסת המדיניות המשפטית,  מיוחדת מורכבות משפטיתציבורית; 

/ת המחוז, ובאמצעותם גם לאישור המשנה לפרקליט המדינה )אזרחי(, כל ני פרקליטהנושא בפ

 זאת בטרם הגשת התביעה/ההודעה לצד ג'.

 

ומיקור חוץ, מנהלת יחידת התביעות בתיקים שהועברו לטיפול במיקור חוץ, יובא הנושא בפני 

/ההודעה תביעההבטרם הגשת , כל זאת לאישור המשנה לפרקליט המדינה )אזרחי( ובאמצעותה

 . לצד ג'

 

בדרך של הודעה לצד ג', בעניין הכרוך בתביעה  הנשקלת תביעה יזומה מטעם המדינה שאינשככל 

המעלה רגישות מבחינה ציבורית; מורכבות משפטית מיוחדת או חדשנות בתפיסת המדיניות 

 אמור,, כהמשפטית, יש להקדים וללבן את הנושא עם יחידת התביעות כיחידת מטה, ולהביאו

 המשנה לפרקליט המדינה )אזרחי( בטרם הגשת התביעה. לאישור

 

הנחייה זו תחול גם על כלל עורכי דין המייצגים את המדינה במיקור חוץ על פי ייפוי כוח מהיועץ 

 המשפטי לממשלה.

 



 
 משרד המשפטים

 המשנה לפרקליט המדינה
 )עניינים אזרחים(

 

____________________________________________________________________ 

 09-6966668טלפון , 29920ירושלים , 92092ד ”ת ,92 דין-ח אארח' צל

 

ות אציין כי בתוך הקטגוריות הנ"ל גם הגשת תביעות והודעות לצד ג' במקרים למען הבהיר

 שלהלן:

  באמצעות הוריו נגד המדינה.שהוגשה תביעת קטין ל בהתייחסצד ג' נגד הורים  הודעת .א

 םבהתייחס לפעילותנגד ארגונים/גופים ציבוריים/חברתיים הגשת תביעה/הודעת צד ג'  .ב

 .ציבוריתה

קשר לבעל דין או לבא כוחו ב בנזיקיןאחריות  תייחסתביעה/הודעה לצג ג' המהגשת  .ג

 .הליכים משפטייםנקיטת ל

הגשת תביעה לצד ג' נגד קטין או נגד בגיר אשר בעת ביצוע המעשה נשוא התביעה היה  .ד

 קטין.

 סמכויות הפעלת של עלויות שבתדרישה לההכרוכה ב ' ג לצד הודעה/תביעה הגשת .ה

 שלטוניות סמכויות הפעלתאו ( חקירה, חיפוש, עיכוב, מעצר) פלילית באכיפה שלטוניות

  (.הפגנה פיזור - אכדוגמ) הציבורי הסדר על בשמירה

 הגשת תביעה/הודעה לצד ג' נגד מדינה זרה או נגד ישות אחרת במשפט הבינלאומי. .ו

 

מעלים השל הנושאים הנכללים במקרים  בלבד ולא ברשימה ממצהפשיטא כי מדובר בדוגמאות 

 מורכבות משפטית מיוחדת או חדשנות בתפיסת המדיניות המשפטית.  רגישות מבחינה ציבורית,

 

התביעות היזומות לא באה לגרוע מהחשיבות בעבודה מערכתית על כלל זו הנחייה ר כי יובה

 והמשנה יחידת התביעות –יידוע ועדכון המטה והאכיפה המשולבת. במסגרת זו יש חשיבות ב

 שנעשים ע"י המחוזות. ובהליכים מהלכיםב –לפרקליט המדינה )אזרחי( 

 

 .אנא הנחו את כל הפרקליטים ביחידתכם בהתאם

 

 
 

 

 , בברכה                                                                                                                   
                                                                                                                    

           
        אורית סון                                                                                                               
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