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 ניסיון מקצועי וניהולי

 תקציר ניסיון תעסוקתי

 )פרקליט מחוז חיפה )פלילי  
 . 31.1.15ועד לתאריך  1.3.2010מתאריך 

 )משנה לפרקליט המדינה )תפקידים מיוחדים( )בפועל  
, שימשתי לבקשת פרקליט המדינה, כמשנה לפרקליט המדינה 31.5.17ועד לתאריך  1.2.15מתאריך 
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 חזרתי לבקשתי לשמש כפרקליט מחוז חיפה )פלילי(. 1.6.17בתאריך 
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  ניסיון תעסוקתי

 פרקליט מחוז חיפה )פלילי( היום - 2017

ממונה ואחראי, ניהולית ומקצועית על כמאה ועשרים עובדים הכוללים כשבעים פרקליטים, 
 מעשרים מתמחים, עובדי מנהלה, סטודנטים ובנות שירות.למעלה 

 .גיבוש והתווית מדיניות עבודת המחוז מקצועית ומנהלית 

 .עריכת תכניות עבודה רב שנתיות והוצאתן מהכוח אל הפועל תוך קביעת יעדים והשגתם 

 ות המחלקה, ראשי/ות הצוותים וכלל ח ובקרה מקצועית על עבודת מנהלי/פיקו
 הפרקליטים.

 .ייזום והובלה של פרויקטים ארגונים ומקצועיים במחוז 

  פרקליטות פלילית ואזרחית לאיתור תיקים פליליים  -בניית מתווה פעולה משותף
 המתאימים להגשת תביעות אזרחיות או עתירות מינהליות.

  פרקליטות  –הובלת הזרוע הפלילית בפרויקט האכיפה המנהלית והאכיפה המשולבת
 פלילית ואזרחית.

 ועדות פסיכיאטריות, וועדות שחרורים,  -פול בתחומי המשפט המינהלי במחוז ריכוז הטי
 עתירות אסירים וכיו"ב.

 .עריכת משובים למנהלים לצורך קידומם וקידום הארגון 

 .הנחיית לשכת התביעות המחוזית של משטרת ישראל על שלוחותיה בנושאים משפטיים 

 ים ומתמחים המבקשים להתקבל לפרקליטות אחריות על תהליך קליטת ובחינת פרקליט
 המחוז.

  מתן אישורים למשטרת ישראל לחקירות עורכי דין על פי הנחיית היועץ המשפטי
 לממשלה.

  ליווי חקירות משטרתיות בתיקי פשיעה חמורה וחקירות של שרות הביטחון הכללי
 בעבירות בטחוניות.

  ישראל.מתן אישורים להפעלת סוכנים ומקורות על ידי משטרת 
 
 

 משנה לפרקליט המדינה )תפקידים מיוחדים(  5.2017 - 2.2015
 עיסוק בתחום המקצועי 

 .ריכוז תחום עבירות הביטחון בפרקליטות המדינה 

 .ריכוז פעולות הפרקליטות למול מערכת הביטחון וצה"ל, ביחס לפעולותיהם הרלבנטיות 

  תיקים רגישים שעניינם עבירות ליווי והנחיה של חקירות ביטחוניות רגישות, לצד ליווי
 כנגד ביטחון המדינה.

  .קביעת מדיניות אכיפה בעבירות כנגד ביטחון המדינה ונושאים הנלווים לכך 

 חוקרי שב"כ, בגין תלונותיהם של  ת נגדופלילי ותקבלת החלטות בשאלת פתיחה בחקיר
 נחקרים.

  ריכוז וניהול הטיפול בתחום העבירות שעניינן חופש הביטוי; במסגרת אחריות זו קבלת
החלטות בשאלה האם לפתוח בחקירה פלילית בעבירות כגון: הסתה לאלימות ולטרור, 
הסתה לגזענות, העלבת עובד ציבור, זילות בית המשפט, הסתה להשתמטות, תמיכה 

ירה פלילית קבלת החלטה על סגירת התיק, במקרים בהם נפתחת חקבארגון טרור ועוד. 
או, מתן חוות דעת והמלצה על הגשת כתב אישום לפרקליט המדינה וליועץ המשפטי 

 לממשלה.

 .ליווי שירות הביטחון הכללי בסוגיות שונות הקשורות לפעילותו, הן הגלויה והן הסמויה 

 מימשקים שלו עם ליווי וטיפול בסוגיות עקרוניות במשפט החוקתי ציבורי והמנהלי וב
 התחומים הפלילי והבטחוני.
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 .ליווי הליכי הכרזה על ארגוני טרור והתאחדויות בלתי חוקיות וכיו"ב 

  פרקליטות ומשטרה, להפעלת סוכנים משטרתיים למיגור  -ייזום והובלת פרויקט משותף
 .תופעת הגזענות כנגד יוצאי אתיופיה במועדונים

 צווים  –ם שבאחריות המשנה לתפקידים מיוחדים ליווי וטיפול בעתירות לבג"צ בנושאי
 מנהליים, אכיפה באיו"ש וכיו"ב.

 .ייזום וליווי הליכי חקיקה בתחומי הביטחון 

  גיבוש וייצוג עמדת הפרקליטות בדיונים במחלקת ייעוץ וחקיקה ובכנסת בהתייחס
דר להצעות חקיקה בתחומי הביטחון, וכן בתחום האיזון שבין חופש הביטוי לאכיפת הס

 הציבורי וההגנה על הביטחון.

 לתיאום  1994משרדי שהוקם בהחלטת ממשלה משנת -עמידה בראשות הצוות הבין
 אכיפת החוק כלפי ישראלים ביהודה ובשומרון.

 .ליווי חקירות רגישות 
 

 הובלת תחום הניהול בפרקליטות המדינה

  :הובלת התכנון תכלול מערך תכניות העבודה הרב שנתיות בחטיבה הפלילית, ובכלל זה
השנתי וליווי מחוזות הפרקליטות בבניית תוכניות העבודה, הטמעת המתודולוגיה 

 והכלים, ביצוע מעקב ובקרה אחר מימוש התכניות, מדידת העמידה ביעדים וכיו"ב

 גוניים, בתיאום עם פרקליט המדינהייזום והובלת תהליכי ניהול כלל אר. 

  הטיפול והיקפי התיקים הממתינים לבירור דין ייזום והובלת הפרויקט לצמצום משך זמן
 בפרקליטות המדינה.

 ציבור על מייצגי המדינה ריכוז ותכלול עבודת פרקליטות המדינה אל מול נציב תלונות ה
ת והכנת התגובות לדוחות בחינה ואישור התגובות לתלונות הפרטניו -בערכאות 

 .מערכתייםה

  קידום מטרות פרקליטות המדינה ויעדיה הובלת מהלכים בנושאים בין משרדיים לטובת
 לרבות פיתוח קשרים, טיוב ושכלול ממשקים עם גורמים רלבנטיים לפרקליטות המדינה.

  ייזום והובלת תכנית להכשרת מתמחים ארצית בפרקליטות המדינה וביחידות הייעוץ
 והחקיקה.

 .הובלת תכנית הכשרת יסוד לפרקליט המתחיל בחטיבה הפלילית 

 ת ל"הצרחת פרקליטים" בין הפרקליטות ליחידות שונות במשרד המשפטים.קידום התכני 

 המחוזות ומנהלי היחידות  יהקמת פורום העוזרים המשפטיים לניהול של פרקליט
 בחטיבה הפלילית. 

 
 

משנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים( במקביל למילוי תפקיד המשנה לפרקליט  5.2017 - 7.2016
 מיוחדים(המדינה )תפקידים 

 .ריכוז עבודת החטיבה הפלילית בפרקליטות המדינה 

 .הובלת יישום תכניות העבודה של החטיבה הפלילית בפרקליטות המדינה 

  קביעת יעדים ומדדים בתחום הפלילי והוצאת הנחיות לכלל רשויות התביעה האכיפה
 והחקירה בנושאים פליליים.

  כגון, הפעלת מדובבים, תרגילי חקירה הנחייה מקצועית של גורמי האכיפה בנושאי רוחב
 וכיו"ב.

 העמדה לדין, ענישה וכיו"ב. :ילי בנושאים כגוןקביעת מדיניות התביעה בתחום הפל 

 .ליווי חקירות פליליות רגישות ומתן הנחיות לגורמי האכיפה בחקירות אלה 

 .ליווי תיקים פליליים רגישים ומורכבים וקבלת החלטות בהם 
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  חקיקה בתחום הפלילי.ייזום וליווי הליכי 

 .קבלת החלטות בעררים המוגשים על החלטות סגירת תיקי פרקליטות 

 .תכלול והובלה של פרויקט הנחיות פרקליט המדינה 

 .מתן חוות דעות בתיקים פליליים עבור פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה 

 פטי מתן אישורים להגשת כתבי אישום בהם הואצלה הסמכות על ידי היועץ המש
תקופת התיישנות מיוחדת, הגשת  -כתבי אישום בעבירות מין במשפחה  לממשלה: הגשת

כתב אישום כנגד קטין בחלוף שנה ממועד ביצוע העבירה, אישור להגשת כתבי אישום 
 כנגד נבחרי ציבור, הגשת כתבי אישום בעבירות חוץ וכיו"ב.

 מנהלי ובמימשקים שלו עם ליווי וטיפול בסוגיות עקרוניות במשפט החוקתי ציבורי וה
 התחום הפלילי.

 ליווי וטיפול בעתירות לבג"צ בנושאים שבאחריות המשנה לעניינים פליליים. 
 

 ינושאים רוחביים בתחומי המשפט הפלילי והביטחונבלת צוותי עבודה משותפים בהו  2017 - 2015

 

 יו"ר וועדת האתיקה של פרקליטות המדינה אשר הוקמה מכוח הקוד האתי של פרקליטות   2017 - 2015
 המדינה  

 

 מנהל מחלקה פלילית בפרקליטות מחוז חיפה )פלילי(    2010 - 2008
ממונה ואחראי באופן ישיר על מחצית מהפרקליטים בפרקליטות המחוז, המחולקים לשני 

ניהול ראשי הצוותים והפרקליטים  העומדים בראשםצוותי פרקליטים, ועל ראשי הצוותים 
בצוותים, פיקוח מקצועי על עבודת ראשי הצוותים והפרקליטים במחלקה )משובים, אישור 

 הגשת כתבי אישום, הסדרי טיעון וכיו"ב(.
 

 ראש צוות בפרקליטות מחוז חיפה )פלילי(  2008 - 2005
 

 חבר בפורום הארצי המשותף לפרקליטות, משטרת ישראל והשב"כ בענייני חומרי חקירה   2010 - 1999
 ומודיעין

 

 אחראי על תחום חומרי חקירה ומודיעין בפרקליטות המחוז 2010 - 2003
 

. טיפול והופעה במאות וז חיפהבפרקליטות מחכפרקליט עבודה הסמכה כעורך דין ותחילת   1994
עשרות תיקי רצח, אלימות חמורה, שחיתות שלטונית, תאונות תיקי פשע חמור ובכלל זה 

דרכים קטלניות ועוד, כמו גם הכנת חוות דעת משפטיות, הגשת כתבי אישום והופעה בבתי 
 המשפט.

 

 התמחות בפרקליטות מחוז חיפה במחלקות הפלילית והאזרחית  1994 - 1992
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 חברות בוועדות

 ,ת )בדימוס(, מרים נאורכב' השופט  דין פלילי וראיות בראשותלסדר חבר בוועדה המייעצת  היום - 2011
 עדנה ארבל.לאחריה בראשות כב' השופטת )בדימוס(, ו

 
חבר בוועדה הציבורית למניעת הרשעות שווא ותיקונן בראשותו של כב' השופט )בדימוס(  היום - 2018

 יורם דנציגר.

 

 ניסיון בהוראה אקדמית

עם התמחות  (LL.M) בתוכנית מוסמךוניברסיטת חיפה, למשפטים באמרצה בפקולטה  היום  - 2014
 .בתורת השפיטה וההליך הפלילי 

 בנושא: "שיקול הדעת של התביעה הכללית בהליך הפלילי הלכה למעשה" 
 

בפקולטה למשפטים, בקריה האקדמית אונו, באשכול לימוד בתוכנית לתואר ראשון  מרצה היום - 2020
 .במשפטים

 סוגיות מתקדמות בדין הפלילי הפרוצדורלי": "בנושא 

 

 משלחות בינלאומיות

לסופיה בולגריה, בהשתתפות נציגי ם מטעם משרד המשפטיהישראלית משלחת הראש   2013
משרד המשפטים, משרד החוץ, שירותי הביטחון ומשטרת ישראל, לשם קיום סמינר 

חקירתי -מערך משפטית הקמו תסיוע בבניילתובעים ואנשי משטרה בולגרים, שמטרתו 
 .בעקבות פיגוע הטרור בבורגאסבבולגריה, מיומן בתחום הטרור 

                               
לבלגיה בריסל, בהשתתפות נציגי משרד המשפטים, משרד החוץ,  ראש המשלחת הישראלית  2014

 של ארה"בוקמה על ידי מחלקת המדינה שהקבוצת עבודה שירותי הביטחון וצה"ל, ל
 .בנושא החיזבאללה( Europol)והיורופול 

 
לצרפת ליון, בהשתתפות נציגי משרד המשפטים, משרד החוץ,  ראש המשלחת הישראלית  2015

 של ארה"בוקמה על ידי מחלקת המדינה שהקבוצת עבודה שירותי הביטחון וצה"ל, ל
 .בנושא החיזבאללה( Europol)והיורופול 

 
נציגי משרד המשפטים, משרד החוץ,  ד האג, בהשתתפותלהולנ ראש המשלחת הישראלית  2016

 של ארה"בוקמה על ידי מחלקת המדינה שהקבוצת עבודה שירותי הביטחון וצה"ל, ל
 .בנושא החיזבאללה( Europol)והיורופול 

 
בהשתתפות נציגי  עם משרד המשפטים לסופיה בולגריה,ישראלית מטהמשלחת הראש   2017

המשך משרד המשפטים, משרד החוץ, שירותי הביטחון ומשטרת ישראל, לשם קיום סמינר 
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 ממליצים

 ת בית המשפט העליון )בדימוס( ופרקליטת המדינה לשעברטפ, שוהגב' עדנה ארבל .1

 , שופט בית המשפט העליון )בדימוס(יורם דנציגר ר"ד .2

 , שופט בית המשפט העליוןכב' השופט יוסף אלרון .3

 בית המשפט המחוזי בחיפה והפרקליט הצבאי הראשי לשעבר , שופט וסגן נשיאמר אילן שיף .4

 , היועץ המשפטי לממשלה לשעברמר יהודה ויינשטיין .5

 , פרקליט המדינה לשעברמר שי ניצן .6

 חוקתי( -, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורימר רז נזרי .7

 , המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(הגב' עמית מררי .8

 מפקד מחוז צפון וסמפכ"ל משטרת ישראל לשעבר ,מוס(ניצב )בדי, רימר זוהר דב .9

 , סגן ראש חטיבת התביעות במשטרת ישראלנצ"מ רותי שטרית .10

 , היועץ המשפטי של שירות הביטחון הכללימר רפי סיטון .11

 ראש מרחב ישראל וחו"ל בשירות הביטחון הכללי  ע.נ .12

 , יו"ר ועד מחוז חיפה בלשכת עורכי הדיןעוה"ד תמי אולמן .13

 חיפה -, הסניגורית הציבורית המחוזיתכנען -נת מייסדעוה"ד ע .14

 , המשנה למנכ"ל משרד המשפטים לשעברמר רונן גורביץ .15

 

 

 


