דצמבר 2022
כסלו התשפ״ג

נעים
להכיר

דבר המנכ"ל
קוראים וקוראות יקרים,
אני שמח להציג לכם בחוברת זו את תעודת הזהות של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות
הציבור .החוברת סוקרת את משרדנו ומאגדת בתוכה מידע על אודות עשייתנו בתחומי
ביקורת המדינה ובירור תלונות הציבור ובשאר תחומי העשייה .תוכלו להכיר לעומק את
המשרד בהיבטים שלהלן ולהתרשם מהנתונים בנושאים האלה :חזון המשרד ויעדיו ,תחומי
העשייה ,המבנה הארגוני ,פריסת לשכות המשרד בארץ ,תפיסת ביקורת המדינה ותפיסת
בירור התלונות ,נתונים מספריים על היקף עשייתנו בתחומים מגוונים ,תהליכי העבודה
המרכזיים בנושאים שבהם אנו פועלים ועוד .בשל ממשקי העבודה עם גופים רבים בשלטון
המרכזי ובשלטון המקומי ,פירטנו את תהליכי העבודה המרכזיים ואת הממשקים העיקריים,
וזאת מתוך כוונה ורצון שהכרת התהליכים והממשקים תשפר ותטייב את הקשר עם גופים
אלה ותצמצם פערים וחסמים שהם תולדה של חוסר הכרה וחוסר ידיעה .אני תקווה כי חוברת
זו תאפשר לכם להכיר טוב יותר את תחומי העשייה של משרדנו ולהתמצא בהם .אם יידרשו
הרחבה או הבהרה ,נשמח לעמוד לרשותכם .אני מאחל לכולנו שיתוף פעולה פורה ומוצלח.
קריאה נעימה.

																			

בברכה,

מנכ"ל
ישי וקנין,
משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

נציבות תלונות הציבור

תחומים נוספים

שער הכניסה
5

מידע כללי
חזון מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
יעדי-העל
הקוד האתי
המבנה הארגוני
ִמ ְספּרים ְמ ַספּרים על המשרד
מאגר הפרסומים
תחומי העשייה של המשרד
לשכות המשרד  -פריסה ארצית
מועדי הפרסום
פעילות המשרד בזירה הבין-לאומית
ביקורת המדינה
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תפיסת ביקורת המדינה
ִמ ְספּרים ְמ ַספּרים על גופים מבוקרים
סוגי הביקורת ותחומיה
מבנה חטיבות הביקורת
כלי הביקורת המרכזיים
איתור של מידע ומסמכים
זכות הטיעון
תהליך הביקורת השלם
חובת הדיווח על תיקון הליקויים
נציבות תלנות הציבור

25
26
28
32
38
40
41
42
44
46

תפיסת בירור התלונות של נציבות תלונות הציבור
ִמ ְספּרים ְמ ַספּרים על תלונות
תחומי העשייה של נציבות תלונות הציבור
הנגשת הנציבות
מבנה נציבות תלונות הציבור
תהליך הטיפול בתלונות
סל הסעדים
ארגז הכלים של הנציבות
הליכי הגישור בנציבות
הגנה על חושפי שחיתות
תחומים נוספים

47
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66

עמידת חברי הממשלה בכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים
ביקורת על הבחירות ומימון המפלגות
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67
68
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משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

מידע
כללי

5

נציבות תלונות הציבור

תחומים נוספים

משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

נציבות תלונות הציבור

חזון מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

66

תחומים נוספים

ארגון
הגשמת ייעוד המשרד בחוק במקצועיות,
ביעילות ,באי-תלות ובשקיפות ארגונית
מלאה ,תוך חתירה למצוינות ולשיפור מתמשך
ומתמיד ,בהתבסס על הון אנושי איכותי וערכי.

ביקורת המדינה
עריכת ביקורת בונה ,מכבדת ואובייקטיבית
המכוונת אל אתגרי העתיד ,מגבירה את נשיאת
האחריות מצד הגופים המבוקרים ,מטייבת את
פעילותם ומקדמת את מילוי ייעודם ואת התועלת
המופקת לציבור.

בירור תלונות הציבור
גוף אובייקטיבי ,מקצועי ונגיש ,לבירור תלונות
המתקבלות מכל אדם ואדם לשם הבטחת
זכויותיו ולמען קידום שירות ציבורי יעיל והוגן
לחברה הישראלית על כלל רבדיה.
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משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

נציבות תלונות הציבור

תחומים נוספים

יעדי-העל
הגברת מועילות ביקורת המדינה בהתאם
לייעודה בחוק לשם השיפור והחיזוק של
המערכת הציבורית ולתועלת הציבור

טיוב תהליכי הביקורת

הגברת תרומתה של נציבות תלונות
הציבור להבטחת זכויות הפרט ולקידום
השירות במערכת הציבורית

88

טיוב ופיתוח של עבודת
נציבות תלונות הציבור

חיזוק הממשקים עם
גורמים מחוץ למשרד

פיתוח ההון האנושי ,העצמתו
ועידודו למצוינות

חתירה לקדמה ארגונית ולהתייעלות

99

משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

הקוד האתי

10
10

נציבות תלונות הציבור

תחומים נוספים

מקצועיות
ומצוינות
אובייקטיביות
ואי-תלות

עמיתנות

ערכי
הליבה

כבוד לאדם
ושוויוניות

דוגמה אישית
וארגונית

שליחות ומחויבות
לערכי הארגון

יושרה והוגנות
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משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

נציבות תלונות הציבור

תחומים נוספים

המבנה הארגוני
נציבות תלונות הציבור

לשכת הנציבות

אסתר בן חיים
 9אגפים
 3לשכות אזוריות
הלשכה המשפטית

חטיבת המטה

חטיבת ההון אנושי
והמינהל

החטיבה לביקורת
השלטון המקומי

המנכ״ל

אמיר גנאור

מירה רזין

אגף התכנון,
האסטרטגיה והבקרה

אגף ההון האנושי

 5אגפי ביקורת

אגף הרכש ,הנכסים
והלוגיסטיקה

האגף לביקורת
הבחירות ומימון
המפלגות

אגף התמיכה
המקצועית
אגף הלמידה
והפיתוח הארגוני
אגף הטכנולוגיות
הדיגיטליות והמידע
אגף החשבות
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אגף הביטחון
והבטיחות

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
מתניהו אנגלמן

לשכת המבקר

המנכ״ל
ישי וקנין
לשכת המנכ״ל

המשנה למנכ״ל

הלשכה המשפטית

יחידת הדוברות,
ההסברה והדיגיטל

יואל הדר

מיה אבישי

החטיבה לביקורת
מערכת הביטחון

החטיבה לביקורת
תחומי החברה והרווחה

החטיבה לביקורת תחומי
הכלכלה והתשתיות הלאומיות

החטיבה לביקורת משרדי
הממשלה ומוסדות השלטון

איתן דהן

ליאורה שמעוני

צחי סעד

יובל חיו

 5אגפי ביקורת

 5אגפי ביקורת

 5אגפי ביקורת
 2אגפי ביקורת
מערכות המידע והסייבר

 4אגפי ביקורת
היחידה לביקורת
על מייצגי המדינה
בערכאות
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משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

נציבות תלונות הציבור

מִס ְפּרים מְס ַפּרים
על המשרד
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תחומים נוספים

20,076

העובדים במשרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

57%

540

נשים כ-

43%

מספר התלונות בשנת 2021

גברים

110
כ-

ממוצע הביקורות בשנה

דוחות בשנה

כ 90-דוחות ביקורת
כ 20-דוחות מיוחדים

לפי השנתיים האחרונות []2021-2020

6
2,300 2,100
לשכות המשרד

ירושלים | תל אביב | חיפה | נצרת | לוד | באר שבע

כ-

כ-

גופים נילונים

גופים מבוקרים פעילים
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משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

נציבות תלונות הציבור

תחומים נוספים

מאגר הפרסומים
www.mevaker.gov.il

באתר המרשתת של משרד מבקר המדינה ונציב
תלונות הציבור יש ספריית פרסומים המכילה
את מאגר דוחות הביקורת החל בשנת  1950ואת
דוחות נציבות תלונות הציבור החל בשנת .1972

נתונים כלליים*

50 6,500
דוחות ביקורת (מטלות)

יותר מ-

יותר מ-

* מעודכן נכון ליום פרסום החוברת.
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דוחות נציב
תלונות הציבור

סוגי הפרסומים במאגר
52

111

146

51
30

17
48

122
דוחות שנתיים 111 -
דוחות נציב תלונות הציבור 51 -
דוחות ביקורת על השלטון המקומי 30 -
דוחות מיוחדים 122 -
דוחות מימון מפלגות 48 -
דוחות מימון בחירות מקדימות (פריימריז) 17 -
דוחות מימון בחירות ברשויות המקומיות 146 -
דוחות ביקורת על האיגודים 52 -
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משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

נציבות תלונות הציבור

תחומים נוספים

תחומי העשייה של המשרד
ביקורת המדינה

בדיקת הצהרות הון
של חברי ממשלה

בירור תלונות הציבור

ביקורת על הבחירות
ומימון המפלגות
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הגנה על חושפי
שחיתות

לשכות המשרד
פריסה ארצית

www.mevaker.gov.il

נצרת פאולוס השישי ,85
המרכז הלבן ,ת״ד ,50400
נצרת 1616202

אתר המרשתת של
משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

חיפה חסן שוקרי  12הדר,
ת״ד  ,4394חיפה 3104301

לשכת קבלת קהל ,נציבות תלונות הציבור

תל אביב-יפו

הארבעה ( 19קומה ,)13
מגדל התיכון ,ת״ד ,7024
תל אביב-יפו 6107001

לוד שד׳ הציונות ,2
מגדל קיסר ,ת״ד ,727
לוד 7127713

ירושלים מבקר המדינה ,2
קריית הלאום ,ת״ד ,1081
ירושלים 9101001

לשכת קבלת קהל ,נציבות תלונות הציבור

באר שבע הנרייטה סולד 8ב,
בניין רסקו סיטי ,ת״ד ,559
באר שבע 8489434

פרטי התקשרות
02-6665000
לשכת מבקר המדינה

לשכת קבלת קהל ,נציבות תלונות הציבור

mevaker@mevaker.gov.il

נציבות תלונות הציבור

Ombudsman@mevaker.gov.il

שעות קבלת קהל במשרדים :בימים א'-ה' ,בשעות  ;13:00-9:00ביום ד' גם בשעות .17:00-15:00
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משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

תחומים נוספים

נציבות תלונות הציבור

מועדי הפרסום
חלק א׳

תחומי כלכלה
ותשתיות לאומיות

חלק ב׳

תחומי
ביטחון

חלק ג׳

תחומי חברה
ורווחה

משרדי ממשלה
ומוסדות שלטון

ביקורת
השלטון המקומי
ביקורת הבחירות
ומימון המפלגות
נציבות
תלונות הציבור
ביקורת
דוח מיוחד

20
20

ההגשה
לראש הממשלה
(המצאה)

דוח מאזן
על המדינה

הפרסום
לציבור

יולי

 10שבועות

אוקטובר

דצמבר

 10שבועות

מרץ

15
בפברואר

 10שבועות

מאי

יולי
בהתאם לחוק
ולמערכות הבחירות
שמתקיימות

אין מתבצעת המצאה
לראש הממשלה

יוני
במועד שיקבע
מבקר המדינה
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משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

נציבות תלונות הציבור

פעילות המשרד
בזירה הבין-לאומית
הובלת ארגון המבקרים של אירופה
()EUROSAI

חברות בארגון האומבודסמנים הבין-לאומי
( )IOIובארגון האזורי האירופי של מוסד זה

חברות בארגון האומבודסמנים של מדינות אגן
הים התיכון ( )AOMוכן בוועד המנהל של ארגון זה
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תחומים נוספים

השתתפות בקבוצות עבודה עם מוסדות
ביקורת ואומבודסמנים בעולם וניהולן

השתתפות בכנסים בין-לאומיים של
ארגוני מוסדות ביקורת ,אומבודסמנים
וארגונים בין-לאומיים

ביצוע ביקורות משותפות עם
מוסדות ביקורת אחרים בעולם

ארגון שולחנות עגולים עם מוסדות ביקורת
ואומבודסמנים בעולם בנושאים מגוונים

קיום מפגשי עבודה ללמידה הדדית עם
מוסדות ביקורת ואומבודסמנים בעולם
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משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

ביקורת
המדינה

24

נציבות תלונות הציבור

תחומים נוספים

תשומות

עצמאית ,אובייקטיבית ובלתי תלויה.
מבוצעת בהתאם לחוק ,ביושרה,
בשקיפות ובהתאם לכללי מינהל תקין.
מקצועית ,חותרת למצוינות ולשיפור מתמיד.
פועלת בראייה מערכתית לאיתור ליקויים ופערים
ולמציאת בעיות השורש והחסמים המרכזיים.

תהליכים

תורמת ליעדים לאומיים ,לסיכונים אסטרטגיים,
להיבטים חברתיים ולשינויים סביבתיים.
משקפת בהוגנות את תמונת המצב המלאה.
מקיימת קשר יעיל עם הגופים המבוקרים.

תפוקות

תפיסת
ביקורת
המדינה

עשרת עקרונות הליבה של הביקורת

אפקטיבית ,מוסיפה ערך ומספקת
תובנות בראייה צופה פני עתיד.
מגבירה את הנשיאה באחריות.
מניעה את הגופים המבוקרים לתיקון הליקויים.
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משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

נציבות תלונות הציבור

תחומים נוספים

מִס ְפּרים מְס ַפּרים
על גופים מבוקרים
10
40

110

180

100

260

1,160
270
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פירוט הגופים המבוקרים לפי סעיף  9לחוק מבקר המדינה
)1(9

משרדי ממשלה וגופי שלטון  -כ 180-גופים

)2(9

כל מפעל או מוסד של המדינה  -כ 40-גופים

)4(9

כל רשות מקומית  -כ 260-גופים

)5(9

כל חברה ממשלתית וכל מפעל ,מוסד ,קרן או גוף אחר
שהממשלה משתתפת בהנהלתם  -כ 270-גופים

)6(9

כל אדם ,מפעל ,מוסד ,קרן או גוף אחר ,שיועמדו לביקורת על פי חוק ,על
פי החלטת הכנסת או על פי הסכם ביניהם ובין הממשלה  -כ 1,160-גופים

)7(9

כל חברה בת ממשלתית וכן כל מפעל ,מוסד ,קרן או גוף אחר ,שאחד
הגופים המנויים בפסקאות ( )5( ,)4( ,)2ו )6(-משתתפים בהנהלתם.
הביקורת תופעל לפי החלטה של הוועדה או המבקר  -כ 100-גופים

)8(9

כל מפעל ,מוסד ,קרן או גוף הנתמכים ,במישרין או בעקיפין ,על ידי הממשלה או
על ידי אחד הגופיים המנויים בפסקאות ( )5( ,)4( ,)2ו )6(-בדרך הקצבה ,ערבות
וכיו"ב .ביקורת תופעל לפי החלטה של הוועדה או המבקר  -כ 110-גופים

)9(9

כל ארגון עובדים כולל וכל מפעל ,מוסד ,קרן או גוף אחר שארגון
עובדים כאמור משתתף בהנהלתם ,ובלבד שהביקורת לא תופעל
על פעילותם כאיגוד מקצועי .הביקורת תופעל לפי החלטת המבקר
ובכפוף לאמנות בין-לאומיות שמדינת ישראל צד להן  -כ 10-גופים
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משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

ביקורת המדינה

מידע כללי

מייצגים
יעילות
מינהל
תקין מערכתיות ומועילות בערכאות

פיננסיות

ציות

שירות
לאזרח

נציבות תלונות הציבור

סייבר

מערכות
מידע

ביטחון
המדינה

תחומים נוספים

קבלת
חברתיות החלטות

מועילות
והונאות

סוגי הביקורת ותחומיה
ביקורות מינהל תקין וטוהר המידות
בוחנות את פעילות הגופים המבוקרים בהתאם לערכי השקיפות,
המינהל התקין וטוהר המידות.

[דוגמה]

ביקורת בנושא המבקר ,הגזבר והיועץ המשפטי ברשות המקומית  -תפקידם והתנהלותם -
בחנה את תפקידם והתנהלותם של המבקר הפנימי ,הגזבר והיועץ המשפטי ,המשמשים ״שומרי
סף״ ברשויות המקומיות ואלו הנדרשים לוודא כי פעולות הרשות נעשות בהתאם לחוק.

ביקורות מערכתיות
בוחנות נושאים מערכתיים ברמה הלאומית מכמה היבטים שונים,
בראיית ״ 360מעלות״.

[דוגמה]

ביקורת בנושא פעולות ממשלת ישראל והיערכותה למשבר האקלים  -בחנה היבטים הנוגעים
להיערכות הלאומית למשבר האקלים ואת ההתמודדות עם הסיכונים הכרוכים בו.

ביקורות יעילות ומועילות
בוחנות אם פעילות הגופים המבוקרים נעשית בצורה חסכונית,
יעילה ומועילה.

[דוגמה]

ביקורת בנושא התמודדותן של רשויות השלטון עם הרס המצוק החופי  -בחנה את התמודדות
השלטון המרכזי והשלטון המקומי עם תהליכי הרס המצוק החופי ,את קידום התכנון והביצוע
של ההגנות על המצוק ואת פעולות השלטון המרכזי והשלטון המקומי לשמירה על שלום הציבור.
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מינהל
תקין

מערכתיות

יעילות
ומועילות

מייצגים
בערכאות פיננסיות

ציות

שירות
לאזרח

סייבר

מערכות
מידע

ביטחון
המדינה

קבלת
חברתיות החלטות

מועילות
והונאות

ביקורות על מייצגי המדינה בערכאות
בוחנות את הטיפול המערכתי של מייצגי המדינה במערכת המשפט
בישראל במסגרת מילוי תפקידם.

[דוגמה]

ביקורת בנושא מעצרים פליליים בישראל  -התנהלות מייצגי המדינה בערכאות בתיקי מעצרים -
בחנה את הטיפול המערכתי של גורמי האכיפה השונים בתחום המעצרים.

ביקורות פיננסיות
בוחנות את הסיכונים ,המגמות והאתגרים העולים מהדוחות הכספיים
של הגופים המבוקרים.

[דוגמה]

ביקורת בנושא מכון התקנים  -ביקורת פיננסית  -בחנה את הסעיפים המהותיים ממאזן החברה
ומדוח רווח והפסד וניתחה את מגזרי הפעילות במכון ,את היחסים הפיננסיים והכלכליים ואת
המגמות והסיכונים העולים מהדוחות הכספיים.

ביקורות ציות
בוחנות אם הגופים המבוקרים פועלים בהתאם לחוק ,לתקנות,
להנחיות אסדרתיות ולנהלים פנימיים.

[דוגמה]

ביקורת בנושא הפיקוח והבקרה על התאגידים הציבוריים  -בחנה היבטים הנוגעים לפיקוח
הממשלתי על התאגידים הציבוריים ,לממשל התאגידי בהם ולעמידותם בסעיפים מרכזיים
של החוקים הרלוונטיים.
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משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

נציבות תלונות הציבור

תחומים נוספים

מועילות
חברתיות קבלת
מערכות ביטחון
שירות
מייצגים
מערכתיות יעילות
ומועילותומועילות
יעילות
מנהל
מעילות והונאות
חברתיות קבלת
מערכות מידע
פיננסיות ציות
פיננסיות שירותציות
מינהלתקין מערכתיות
והונאות
החלטותהחלטות
המדינה המדינה
סייברביטחוןמידע
לאזרח לאזרח
בערכאות
תקין

ביקורות שירות לאזרח
בוחנות את השירות הציבורי הניתן לאזרח מנקודת מבטו של
מקבל השירות.

[דוגמה]

ביקורת בנושא השירות לאזרח בוועדות רפואיות בביטוח לאומי  -בחנה את איכות השירות
הציבורי ,את זמני ההמתנה לשירות ואת ההנגשה המקוונת של התהליכים המרכזיים בוועדות
הרפואיות בביטוח לאומי.

ביקורות סייבר
בוחנות את אופן ההתמודדות של הגופים המבוקרים עם הסיכונים
המשמעותיים בתחום הגנת המידע והחשיפה לסיכוני סייבר.

[דוגמה]

ביקורת בנושא הגנת הסייבר בחברת החשמל לישראל בע"מ  -בחנה את הגנת הסייבר של
חברת החשמל ואת הפיקוח של מערך הסייבר הלאומי על חברת החשמל בהיבטי הגנת סייבר.

ביקורות מערכות מידע
בוחנות את שלמותן ואיתנותן של מערכות המידע בגופים המבוקרים
ואת יעילות הבקרות הממוחשבות המוטמעות בהן.

[דוגמה]

ביקורת בנושא היבטים בהסדרת השימוש במאגרים ביומטריים  -בחנה בין היתר את הפעלתם
של המאגרים הביומטריים במגזר הציבורי ,למשל מאגר תמונות רישיונות הנהיגה ,מאגר
העובדים הזרים ברשות האוכלוסין וההגירה ומאגר התמונות בכרטיסי רב-קו.

ביקורות בתחומי ביטחון המדינה
בוחנות את פעילותם של הגופים הביטחוניים לשמירה על ביטחון
המדינה ושלום אזרחיה.

[דוגמה]

ביקורת בנושא ההיערכות להגנה על מתקנים חיוניים מפני טילים ,רקטות ואיומים נוספים -
בחנה את אופן ההיערכות למיפוי מתקנים ותשתיות חיוניים בגופים מסוימים ולהגנה עליהם
מפני האיום האווירי.
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מינהל
תקין

מערכתיות

יעילות
ומועילות

מייצגים
בערכאות

פיננסיות

ציות

שירות
לאזרח

סייבר

מערכות
מידע

ביטחון חברתיות קבלת מועילות
החלטות והונאות
המדינה

ביקורות חברתיות
בוחנות נושאים חברתיים בדגש על ההבדלים בין הפריפריה למרכז
ואת טיפול רשויות המדינה באוכלוסיות הראויות לקידום.

[דוגמה]

ביקורת בנושא התמודדות עם תופעת האלימות בין בני זוג  -בחנה את אופן ההתמודדות
של רשויות השלטון עם תופעה זו.

ביקורות תהליכי קבלת החלטות
בוחנות את תהליכי קבלת ההחלטות ובכלל זה הצגת המידע לפני
מקבלי ההחלטות ,בחינת חלופות וניתוח משמעויות.

[דוגמה]

ביקורת בנושא תהליכי קבלת ההחלטות במערכת הביטחון בנושא ההצטיידות בתותח חדש
 בחנה את אופן בחינת הנושאים המהותיים בתהליך האישור העקרוני של הפרויקט ,אתהתנהלות הגופים הרלוונטיים לקראת מימוש הפרויקט ואת הצגת הפרויקט לקבינט המדיני-
ביטחוני לשם קבלת אישורו.

ביקורות למניעת מעילות והונאות
בוחנות את פעולות הגופים המבוקרים לשם מניעת מעילות והונאות
והתמודדות עם סיכונים הכרוכים בהן.

[דוגמה]

ביקורת בנושא מניעת מעילות במשרדי ממשלה ובחברות ממשלתיות  -בחנה את פעולות
הגופים המבוקרים לשם מניעת מעילות והונאות והתמודדות עם סיכונים הכרוכים בה.

www.mevaker.gov.il
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הדוגמאות לסוגי הביקורת
ותחומיה מובאות באתר
המרשתת של משרד מבקר
המדינה ונציב תלונות הציבור.

משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

חברה ורווחה

מידע כללי

מערכת הביטחון

ביקורת המדינה

שלטון מקומי

נציבות תלונות הציבור

משרדי ממשלה ומוסדות שלטון

תחומים נוספים

כלכלה ותשתיות

חטיבות הביקורת
מבנה
[הגופים המרכזיים]
אגף ד

אגף ז

שמעון עמר

צחי בובליל

משרד החינוך  -כולל גופים
נלווים ,מתוקצבים ונתמכים

החטיבה לביקורת
תחומי החברה והרווחה

המוסדות להשכלה גבוהה
והגופים הנלווים

ליאורה שמעוני

משרד הבינוי והשיכון
רשות מקרקעי ישראל
חברות דיור ציבורי

אגף ה
עוז ברקו

אגף טו

אגף יג

בני גולדמן

דן בנטל

המוסד לביטוח לאומי

משרד הבריאות

משרד הרווחה
והביטחון החברתי

קופות החולים

המשרד לשירותי דת
הרבנות הראשית
והמועצות הדתיות
משרד התרבות והספורט
כולל גופים נלווים,
מתוקצבים ונתמכים

משרד המדע,
הטכנולוגיה והחלל
מפעל הפיס והמועצה להסדר
ההימורים בספורט (טוטו)

משרד העלייה והקליטה
המשרד לשוויון חברתי
שירות התעסוקה

הסתדרויות עובדים
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הסתדרות מדיצינית הדסה
בתי חולים ממשלתיים
ומרכזים רפואיים של
קופות החולים
מגן דוד אדום בישראל

חברה ורווחה

מערכת הביטחון

שלטון מקומי

משרדי ממשלה ומוסדות שלטון

כלכלה ותשתיות

אגף א

אגף ד

ירדנה דורון

משה שוחט

משרד הביטחון על כל
יחידותיו (למעט מפא״ת)

התעשייה האווירית
לישראל בע״מ

אגף ב

רפאל מערכות לחימה
מתקדמות בע״מ

שירה פחטר-ארד

צה״ל על כל יחידותיו
ואגפי המטכ״ל

(למעט פיקוד העורף ויחידות
תשתית מסוימות)

נצר השרון בע"מ

החטיבה לביקורת
מערכת הביטחון

אלתא מערכות בע"מ

איתן דהן

מינהל למחקר ופיתוח
אמצעי לחימה ותשתית
טכנולוגית (מפא"ת)

אגף ג

חלק מיחידות המחקר
והפיתוח ,התחזוקה
והתשתית במערכת הביטחון

איל זוננפלד

פיקוד העורף
המינהל האזרחי
ביהודה ושומרון

אגף ה

מתאם הפעולות בשטחים

יצחק לב

המטה לביטחון לאומי

ארגונים ביטחוניים
וגופים רגישים

(מל״ל)

רשות החירום הלאומית
(רח״ל)

רשות המעברים היבשתיים
(רמי״ם)

ארגונים העוסקים ברווחת
משרתי מערכת הביטחון
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משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

חברה ורווחה

מידע כללי

מערכת הביטחון

ביקורת המדינה

שלטון מקומי

נציבות תלונות הציבור

משרדי ממשלה ומוסדות שלטון

תחומים נוספים

כלכלה ותשתיות

החטיבה לביקורת
השלטון המקומי
מירי רזין

באחריות כל אגף (למעט אגף ו') לבצע
ביקורת בתאגידים מוניציפליים ,באיגודי
ערים ובאשכולות רשויות מקומיות ,וכן
בוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה של
הרשויות שבתחום אחריותם.

אגף ד
שי מזרחי

רשויות מקומיות באזור
ירושלים ,המרכז והערבה
רשויות מקומיות יהודיות
ביהודה
מינהל התכנון
ומטה התכנון הלאומי
משרד הפנים

(החלק המוניציפלי)
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אגף א

אגף ב

נדאל בלעום

עסאם חאסקיה

רשויות מקומיות
באזור המרכז והדרום

רשויות מקומיות
באזור המרכז והדרום

רשויות מקומיות יהודיות
בשומרון

הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה דרום

הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה תל אביב
ומרכז

מרכז המועצות האזוריות

מרכז השלטון
המקומי בישראל;
החברה למשק וכלכלה של
השלטון המקומי בע"מ

אגף ג
זיאד אסעד

משרד האוצר

(הרשות לאכיפה במקרקעין)

רשויות מקומיות
באזור הצפון
הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה צפון

משרד הפנים (מחוז דרום)

ביקורת הבחירות ומימון המפלגות

אגף ה

אגף ו

גד לינד

חנה רותם

רשויות מקומיות
באזור הצפון

מפלגות ורשימות מועמדים
שמתמודדים בבחירות לכנסת

המועצה האזורית
בקעת הירדן

סיעות המיוצגות בכנסת

הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה חיפה

סיעות ומועמדים
המשתתפים בבחירות
לשלטון המקומי
מועמדים שמשתתפים
בבחירות הפנימיות
(פריימריז) במפלגות

35

משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

חברה ורווחה

מידע כללי

מערכת הביטחון

ביקורת המדינה

שלטון מקומי

נציבות תלונות הציבור

משרדי ממשלה ומוסדות שלטון

אגף א

ציפי שלזינגר

משרד ראש הממשלה

משרד החוץ

נציבות שירות המדינה

משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ומועצות ייצור

משרד הפנים

רשות האוכלוסין וההגירה
משרד התקשורת
וגופי השידור

החטיבה לביקורת
משרדי הממשלה
ומוסדות השלטון
יובל חיו

אגף יד

אגף ו
ענבל מליח

מערך הדיגיטל הלאומי

משרד המשפטים

רשות התקשוב הממשלתי

הנהלת בתי המשפט

מטה המיזם הלאומי
ישראל דיגיטלית
ביקורת אבטחת המידע
והגנת הסייבר

מייצגי המדינה בערכאות

אגף כ

משטרת ישראל

שרית קרני

שירות בתי הסוהר
כבאות והצלה לישראל

הרשות לפיתוח
והתיישבות הבדואים בנגב

ביקורת טכנולוגיות דיגיטליות
ומערכות מידע

דניאל ג'יקובס

פרקליטות המדינה

רשויות בתוך משרד
המשפטים

משרד ירושלים ומורשת

הכנסת
בית הנשיא

כלכלה ותשתיות

אגף טז

דגנית שי

(למעט החלק המוניציפלי)

תחומים נוספים

מערך הסייבר הלאומי
הרשות להגנת הפרטיות
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אגף יב
אהרון הלינגר

המשרד להגנת הסביבה
משרד התיירות
וחברות ממשלתיות
בתחום התיירות
רשות הטבע והגנים וחברות
ממשלתיות נוספות בתחום
הגנת הסביבה
קק״ל -
המינהל לפיתוח קרקע

חברה ורווחה

מערכת הביטחון

שלטון מקומי

משרדי ממשלה ומוסדות שלטון

כלכלה ותשתיות

אגף ב

אגף י

מרסלו בז

מאיר בן דוד

משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

(תחומי החשמל והמים)

משרד האנרגייה

נתיבי ישראל

חברת החשמל לישראל בע״מ

חברות הנמלים

רשות החשמל -
הרשות לשירותים ציבוריים

(ללא נמל חיפה)

חברות לתשתיות תחבורה
חברת רכבת ישראל בע״מ
וחברות רכבת עירוניות

החטיבה לביקורת
תחומי הכלכלה
והתשתיות הלאומיות
צחי סעד

הרשות הממשלתית למים
ולביוב ותאגידי מים וביוב
נמל חיפה
חברת מקורות בע״מ

רשות שדות התעופה

אגף ג
אהוד לנגרמן

אגף ט

אגף ח
דוד בר

משרד האוצר

חנן פוגל

אגף התקציבים

רשות המיסים בישראל

אגף החשב הכללי

חברת דואר ישראל בע״מ

(ללא החלק של התעסוקה)

רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון

חברת בנק הדואר בע״מ

המועצה הישראלית
לצרכנות

בנק ישראל

המשרד לפיתוח הפריפריה,
הנגב והגליל

רשות התחרות

המשרד לשיתוף
פעולה אזורי

רשות החברות
הממשלתיות

רשות ניירות ערך
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משרד האנרגייה
משרד הכלכלה והתעשייה

משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

ביקורת המדינה

מידע כללי

נציבות תלונות הציבור

תחומים נוספים

כלי הביקורת המרכזיים
בידי צוות הביקורת

שאלון סקר

ניתוח שיח

ראיון עומק

מדגם

לקוח אקראי
מקרא:

שיטה איכותנית

שיטה כמותנית

38

קבוצת מיקוד

תצפית

ניתוח נתונים

כריית מידע

מבדקי חדירה
שיטה משולבת

הפעלת שיתוף הציבור בידי גורם חיצוני

סקר מובייל

ראיון טלפוני

סקר פנים
מול פנים

פאנל במרשתת

קבוצת מיקוד

שולחן עגול

ראיון עומק

קול קורא
לציבור מסוים

ניתוח שיח
ברשתות החברתיות

תצפית
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משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

נציבות תלונות הציבור

תחומים נוספים

איתור של מידע ומסמכים
במערכות המידע של גופים מבוקרים ואיסופם

״

סעיף  3לחוק יסוד :מבקר המדינה -
"גוף העומד לביקורת של מבקר המדינה
ימציא למבקר ללא דיחוי ,לפי דרישתו,
ידיעתו ,מסמכים ,הסברים ,וכל חומר אחר
שלדעת המבקר דרושים לו לצורכי הביקורת".

עבודת הביקורת מבוססת על מסמכים ומידע שאותם מאתרים במערכות
המידע של הגופים המבוקרים .את איתור המידע יבצעו עובדי הגוף המבוקר
בהתאם להנחיותיהם של עובדי משרד מבקר המדינה .עובדי הגוף המבוקר
יעמדו לרשות צוות הביקורת לצורך ביצוע איתור המסמכים הממוחשבים
ומסירתם בהתאם להנחיות הצוות (מודפסים או על גבי מדיה דיגיטלית).

כאשר מתעורר חשש לפגיעה בזכויות יסוד ובמיוחד לפגיעה בפרטיות,
ייעשה איתור המידע בריסון ,בסבירות ובמידתיות ,ובאופן שבו הפגיעה
בזכויות אלה תהיה מועטה ככל הניתן ,כמו למשל ללא פרטים מזהים.

מידע נוסף ניתן למצוא בנוהל עבודה בעניין ״איתור של מידע ומסמכים המצויים
במערכות המידע של גופים מבוקרים ברשות המבצעת ואיסופם בידי מבקר המדינה
ועובדיו בעת מילוי תפקידם על פי דין״.

40

זכות הטיעון (השימוע)
זכות הטיעון היא עקרון יסוד במשפט הישראלי ואחד מכללי הצדק
הטבעי ,ולפיה רשות מינהלית לא תפגע באדם אלא אם כן ניתנה לו
מבעוד מועד הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו לפניה ,והרשות
תביא את טענותיו בחשבון בין שיקוליה .בהתאם לעיקרון זה מבקר
המדינה לא יפרסם דוח ביקורת שעלול לפגוע באדם או בגוף אלא
אם כן ניתנה לו מבעוד מועד הזדמנות נאותה (בכתב או בעל פה)
להשמיע את טענותיו לפני המבקר ,שיישמעו בלב פתוח ובנפש חפצה.
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משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

נציבות תלונות הציבור

תחומים נוספים

תהליך הביקורת השלם
בחירת
נושאי
הביקורת
ותיעדופם

מחקר ופיתוח

 הכנת תעודות
זהות לפי הגופים
המבוקרים

 למידה ראשונית
של נושאים
מורכבים

 העמקת הידע בנושא
לרבות פגישות עם
הגופים המבוקרים

 גזירת נושאי
ביקורת

 גזירת נושאי
סקרים

 תכנון מטלת
הביקורת

 דיונים עם
המבקר

הבקרות

הפעולות

השלבים

תכנון הביקורת
סקר

 דיונים עם
המבקר
 עדכון הגוף
המבוקר

אישור תוכנית הביקורת התלת-
שנתית על ידי מבקר המדינה

* תמ״ה = תיק מבקר המדינה | המועדים המפורטים משקפים אומדן בלבד.
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עבודת השדה

כתיבת דוח הביקורת
מטלת הביקורת

הפרסום

( 14חודשים)

דוח כמעט סופי

 6חודשים

אישור
המטלה

עבודת
השדה

 פגישות עם
מבוקרים
 קביעת נורמות
רלוונטיות
 בחירת כלי
ביקורת
 איסוף ממצאים
וראיות ביקורת
 דיון סטטוס

טיוטת
הדוח
(פנייה)

(אופציונלי)

הצעת
תמ״ה*

תמ״ה*
שלם

 10שבועות

הגשה
לראש
הממשלה
(המצאה)

הדוח
מפורסם
לציבור

 שליחת הפנייה
לגופים המבוקרים
במסגרת זכות הטיעון
 קבלת התייחסות
הגופים המבוקרים
בחתימת ראש הגוף
 הטמעת תשובות
הגופים המבוקרים
 היעדר תגובה =
הסכמה עם הכתוב
בפנייה

בקרה פנים-חטיבתית

בקרת גורמי המטה
ואישור מבקר המדינה
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 הגשת הדוח ליושב
ראש הכנסת
 פרסום הדוח לציבור
 הזנת הליקויים
וההמלצות במערכת
דיווח ליקויים ביקורת
המדינה (דול"ב) והפצתם
לגופים המבוקרים.

משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

נציבות תלונות הציבור

תחומים נוספים

חובת הדיווח על תיקון ליקויים
לפי סעיף 21ב(א) לחוק מבקר המדינה
על ראש הגוף המבוקר חלה החובה לדווח
למבקר המדינה על החלטות הצוות לתיקון
ליקויים מיום שדווחו לו על ידי הצוות .על
ראש הגוף המבוקר לדווח בין השאר על
הדרכים לתיקון הליקויים והמועד לתיקונם
וכן על הליקויים שהוחלט לדחות את
תיקונם והנימוקים לכך.
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.1

 60יום
ראש הגוף המבוקר מקים
צוות תיקון ליקויים

צוות תיקון הליקויים מקבל החלטות
לגבי תיקון הליקויים ויישום ההמלצות
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.2

יום

הגוף
המבוקר

מבקר
המדינה

ראש הגוף המבוקר מדווח למבקר המדינה על
החלטות צוותי תיקון הליקויים הכפופים לו

.3
הגוף
המבוקר

מבקר
המדינה

מבקר המדינה מוסמך לדרוש מן הגופים
המבוקרים דיווחים נוספים על פעולותיהם
לתיקון הליקויים

.4

 8חודשים

ראש
הממשלה

.5

מבקר
המדינה

ראש הממשלה מדווח למבקר המדינה
על פעולותיו לתיקון הליקויים בגופים
המבוקרים שכפופים אליו

ביקורות מעקב
מבקר המדינה יקיים ביקורות מעקב אחר תיקון הליקויים כחלק מסט הכלים המשמשים
להגברת האפקטיביות של ביקורת המדינה ולטיוב תפקודו של המינהל הציבורי בישראל.
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משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

נציבות תלונות הציבור

נציבות
תלונות הציבור
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תחומים נוספים

תהליכים

תשומות

עצמאית ,אובייקטיבית ובלתי תלויה.
פועלת בהתאם לחוק ,ביושרה ובשקיפות ,תוך שמירה
על סודיות.
מקצועית וחותרת למצוינות ולשיפור מתמיד.
נגישה ,זמינה ושירותית לכל אדם.

מתאימה את דרך הבירור למתלונן ולנושא התלונה
ושואפת לתת סעד מתאים למתלונן ולפעול למציאת
פתרון הוגן.
יוזמת פעולות לחיזוק הקשר עם הציבור.
מסיקה מן הפרט אל הכלל ומביאה לתיקון ליקויים
מערכתיים.
משתפת פעולה עם גורמים שונים לשם ביצוע תפקידה
לפי חוק.

פועלת להבטחת זכויות הפרט.

תפוקות

תפיסת
בירור
התלונות
של נציבות
תלונות
הציבור

תמצית עקרונות הליבה

מגינה על חושפי שחיתות.
משמשת בית מקצועי עבור העוסקים בבירור תלונות
הציבור ומנחה אותם.
מגבירה את האחריותיות ,השירותיות והיעילות של
הגופים הנילונים ותורמת לקידום התקינות של המינהל
הציבורי ולשמירה על חוקיות פעולותיו.
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משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

נציבות תלונות הציבור

תחומים נוספים

מִס ְפּרים מְס ַפּרים
על תלונות

20,076

מספר התלונות
בשנת 2021
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תלונות
מוצדקות

נושא
התלונה

ממוצע* שיעור
התלונות המוצדקות
ואלה שבאו על תיקונן

ממוצע* התלונות
העוסקות בנושא
השירות לציבור

46%
32%

ממוצע* התלונות בנושא זה
שהובררו כמוצדקות או
שבאו על תיקונן

דרך
קבלת
התלונה

ממוצע התלונות
המוגשות באמצעות
טופס מקוון או
דואר אלקטרוני

* לפי השנתיים האחרונות (.)2021-2020
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49%

90%

משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

נציבות תלונות הציבור

תחומים נוספים

תחומי העשייה של נציבות
תלונות הציבור
בירור תלונות הציבור
והטיפול בהן

הליכי גישור בין
מתלונן לגוף נילון

הגברת המודעות
בקרב נבחרי הציבור

בית מקצועי של גופים
העוסקים בתחום

הגנה על
חושפי שחיתות

העמקת הקשרים עם
אומבודסמנים בחו״ל
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הגדלת השימוש בכלי
הגישור לבירור תלונות

הגברת החשיפה של
תוצרי הנציבות לקהלי
היעד השונים

הנציבות בקהילה -

הכוונת ביקורת המדינה
לליקויים מערכתיים

קליניקה של נציבות
תלונות הציבור בבית הספר
למשפטים במכללת צפת

לשכות קבלת קהל
פרונטליות
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לקידום ההגנה על זכויותיהן
של אוכלוסיות ראויות לקידום

משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

הנגשת הנציבות
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נציבות תלונות הציבור

תחומים נוספים

אחת המטרות הנכללות בחזון מבקר המדינה ונציב
תלונות הציבור היא הגברת הנגישות של הנציבות
והגדלת החשיפה של פעילותה לחברה ,ובכלל
זה לאוכלוסיות מסוימות שמודעות פחות לקיומה
ולאפשרות לפנות אליה.

לשם כך ,הנציבות מקיימת פעילות הסברתית
שוטפת במשך כל השנה .עובדי הנציבות מעבירים
הרצאות בגופים שונים ,כגון עמותות ,קליניקות
משפטיות ,מתנ"סים וארגונים אזרחיים.
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משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

תחומים נוספים

נציבות תלונות הציבור

נציבות תלונות הציבור
מבנה
[הגופים המרכזיים]
המשנה למנהלת נציבות
תלונות הציבור

היועצת המשפטית
לנציב תלונות הציבור

רונית זנדברג

טלי כהן

הסגן למנהלת נציבות
תלונות הציבור

לשכת הנציבות

עידו דון יחיא

אגף א

אגף ב

אגף ג

אגף ד

תדהר אופיר

מאיה מנחם

רונן קרוואני

מיכל רונן

משרד המשפטים

תלונות עובדים
בגופים הנילונים

משטרת ישראל

רשויות מקומיות

צבא ההגנה לישראל

משרד הכלכלה
והתעשייה

רשות האכיפה
והגבייה
רשות האוכלוסין
וההגירה

תלונות חושפי
שחיתות

משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

תאגידי מים וביוב
בנק הדואר

גופי התחבורה
הציבורית

משרד הקליטה

לשכת לוד
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מנהלת נציבות
תלונות הציבור
אסתר בן חיים

מטה הנציבות

אגף ה

אגף ו

אגף ז

אגף ח

אגף רימו"ן

יונתן מרקוביץ

מיכל יניב

שרון ברשד

מג'די עטילה

מיכל אדר

משרד החינוך
משרד הרווחה
והביטחון החברתי

קופות החולים
ומשרד הבריאות

המוסד לביטוח לאומי

רשויות מקומיות

מיון וניתוב התלונות

רשויות מקומיות

רשות המיסים
בישראל

המשרד להגנת
הסביבה

אחראי על תחום
הגישור

שירות בתי הסוהר

משרד הבינוי והשיכון

משרד האוצר

רשויות מקומיות

חברות משכנות

רשויות מקומיות

אגף שיקום נכים
משרד הביטחון

לשכת באר שבע

לשכת נצרת
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חברת החשמל

משרד מבקר המדינה
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ביקורת המדינה

נציבות תלונות הציבור
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תהליך הטיפול בתלונות
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קבלת תלונה
האם הנציבות מוסמכת לברר את התלונה?

העברה
לגישור

בירור התלונה

הודעה למתלונן

• השלמת פרטים מהמתלונן
• בדיקה עובדתית ומשפטית של התלונה
• פנייה לגוף הנילון לקבלת תגובתו

העילות האפשריות :הגוף
אינו נילון ,אין פגיעה במישרין,
אין נושא לתלונה ,הנושא
תלוי ועומד בבית המשפט

הנציבות רשאית לבקש מכל אדם או גוף מידע
ומסמכים העשויים לעזור בבירור התלונה.
בירור התלונה אינו כפוף להוראות
שבסדר הדין או בדיני ראיות.

הכרעה

סיום הבירור
ללא הכרעה
העילות האפשריות :התלונה
באה על תיקונה ,המתלונן ביטל
את תלונתו ,התברר שלנציבות
אין סמכות לברר את התלונה

התלונה מוצדקת
הודעה למתלונן

הודעה לגוף הנילון על
הליקוי ועל האופן שבו
יש לתקנו
מעקב אחר תיקון הליקוי
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התלונה אינה
מוצדקת
הודעה למתלונן ולגוף
הנילון על ממצאי הבירור

משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

נציבות תלונות הציבור

תחומים נוספים

סל הסעדים
מתלוננים שתלונתם נמצאה מוצדקת יכולים לקבל סעדים
שונים ,בהתאם לליקויים שהעלה בירור תלונתם .כך למשל:

58

הפסקת המעשה
שפוגע במתלונן

מימוש הזכות
שנשללה מהמתלונן

השבת כספים
שנגבו שלא כדין

מתן פיצוי כספי
למתלונן

קבלת מכתב התנצלות
מהגוף הנילון

הסדרת נושא התלונה
בנוהל או בהנחיה

מתן צו הגנה
לחושפי שחיתות
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משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

נציבות תלונות הציבור

תחומים נוספים

״ארגז הכלים״ של הנציבות
לפי חוק מבקר המדינה ,״נציב תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל
דרך שיראה ,ואינו קשור להוראות שבסדרי הדין או בדיני ראיות״ .לצורך
בירור תלונה וקבלת החלטה בעניינה רשאית אפוא הנציבות לקיים בירור עם
כל אדם ,אם תמצא שיש תועלת בדבר ,וכן לדרוש מכל אדם או גוף להשיב על
שאלותיה ולמסור לה כל מסמך או ידיעה שלדעתה יש בהם כדי לסייע לה בבירור.
ככלל ,השלב הראשון בבירור הוא הבאת התלונה לידיעת הגוף הנילון .תלונה על
עובד בגוף נילון תובא גם לידיעת הממונים עליו ,כדי שיוכלו להגיב על הטענות
שהועלו בה .לאחר קבלת תגובת הגוף הנילון ,הנציבות מחליטה מהי הדרך
המתאימה להמשך בירור התלונה .לנציבות יש ארגז כלים רחב לבירור תלונות,
ולכל תלונה מותאמת דרך בירור שתביא לדעת הנציבות לתוצאה המיטבית.
במקרים מתאימים ,מגובשים מתווים לבירור מהיר ויעיל של התלונות.
המתווים כללו קשר טלפוני יום-יומי עם בעלי התפקידים הרלוונטיים
בגופים הנילונים; קיום פגישות מקוונות עם גופים נילונים ,בין השאר בנוגע
לתלונות שבהן מעורבים כמה גופים נילונים; וביקורים מקוונים בשטח.
להלן יפורטו כמה אמצעים שבהם משתמשת הנציבות בבירור התלונות.
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ביקור בשטח

תיקון ליקוי כללי -
מן הפרט אל הכלל

שיקוף ממצאים
לגופים הנילונים

גישור

בירור מהיר

בירור מול כמה
גופים נילונים

עובדי הנציבות
כ״לקוחות סמויים״

מילה טובה על פעולות
חיוביות של גופים נילונים
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משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

נציבות תלונות הציבור

הליכי הגישור בנציבות
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תחומים נוספים

הגישור מעשיר את "ארגז הכלים" של מבררי התלונות ,והוא דרך חלופית
ליישב מחלוקות בין הפרט לבין הרשות הציבורית.

הגישור נעשה לאחר קבלת הסכמתם של הצדדים למחלוקת ,וצוות הגישור
בנציבות מקפיד על חסיון ההליך כדי לאפשר שיח כן ופתוח בין הצדדים,
יצירת אווירה נינוחה ובניית אמון בין המגשר לצדדים בעת הגישור.

הגישור ייבחן בין השאר כאשר יש מערכת יחסים מתמשכת בין המתלונן
לגוף הנילון ,כאשר עולה צורך של המתלונן לקבל הכרה בפגיעה רגשית
שנגרמה לו או כשהתלונה נוגעת לכמה רשויות או גופים ציבוריים.
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ונציב תלונות הציבור
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הגנה על חושפי שחיתות
חושפי שחיתות
הנציבות מבררת תלונות של עובדים
על פגיעה בזכויותיהם בעקבות
חשיפת מעשי שחיתות ,הפרה
חמורה של חיקוק או פגיעה חמורה
במינהל תקין .כן מבררת הנציבות
תלונות של מבקרים פנימיים על
מעשים שננקטו נגדם בתגובה על
פעולות שביצעו במסגרת תפקידם.
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צו הגנה
מבקר המדינה ,בתפקידו כנציב תלונות הציבור ,מוסמך
להוציא צווים שנועדו להגן על עובד שזכויותיו נפגעו
לאחר שחשף מעשי שחיתות ,הפרה חמורה של חיקוק או
פגיעה חמורה במינהל התקין בגוף שבו הוא עובד ,לרבות
צו לביטול פיטוריו או צו המורה לתת לו פיצויים מיוחדים.

מעטפת ליווי
הנציבות ערה לכך שהגשת תלונה ומכלול הליכי הבירור
שלה כרוכים בקשיים רבים המשפיעים על המתלונן ועל
סביבתו בהיבטים שונים .לפיכך מציעה הנציבות שירותי
תמיכה וליווי על ידי עובדת סוציאלית שהיא עובדת הנציבות.

www.mevaker.gov.il

באתר המרשתת של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות
הציבור מופיע פירוט בנוגע להליך הבירור של בקשות לצו
הגנה ,לתנאים לקבלת צו זה ולמשמעות קבלת הצו או הפרתו.
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משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מידע כללי

ביקורת המדינה

תחומים
נוספים
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נציבות תלונות הציבור

תחומים נוספים

עמידת חברי הממשלה בכללים למניעת
ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים [כללי "אשר"]

1977
בשנת

קבעה הממשלה את כללי האתיקה
למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני
שרים ,המטילים עליהם חובות ומגבלות.

תפקיד מבקר המדינה
לבדוק את עמידתם בהם.

שרים וסגני שרים המבקשים
לחרוג מהכללים ,רשאים לפנות,
באמצעות מבקר המדינה,
לוועדה למתן היתרים ,שתחליט
בעניינם ותפרסם את החלטותיה.

www.mevaker.gov.il

פרסום החלטות של ועדת ההיתרים ניתן למצוא באתר
המרשתת של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור.
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ביקורת המדינה

נציבות תלונות הציבור
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הביקורת על הבחירות
ומימון המפלגות
מבקר המדינה מקיים ביקורת על החשבונות של המפלגות המתמודדות בבחירות לכנסת,
של הסיעות והרשימות המתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות ,של המועמדים לראשות
המועצות האזוריות ושל המועמדים המתמודדים בבחירות המקדימות במפלגות השונות .כמו
כן מבקר המדינה מבצע ביקורת על החשבונות השוטפים של המפלגות המיוצגות בכנסת.

www.mevaker.gov.il

דוחות הביקורת על הבחירות ומימון
המפלגות מפורסמים באתר המרשתת של
משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור.
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האם המפלגות והמועמדים
ניהלו את חשבונותיהם
לפי הוראות הדין?

האם התרומות שהתקבלו
עומדות בהגבלות שנקבעו
לעניין זהות התורם
וסכום התרומה?

האם ההוצאות לא היו
גדולות מהסכום המרבי
המותר לפי חוק?

מבקר המדינה מפרסם דוח על ממצאי בדיקתו על מועמדים בבחירות
מקדימות ועל מפלגות וסיעות שלא התנהלו בהתאם למגבלות
החוק ולהנחיות מבקר המדינה ולסנקציות הכספיות המוטלות.
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