על מי ניתן להתלונן
משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

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.

תנאים למתן צו הגנה

המתלונן הוא עובד של הגוף שעליו הוגשה התלונה

המתלונן חשף או סייע לאח ֵר לחשוף בתום לב ועל פי
נהלים תקינים מעשי שחיתות ,הפרה חמורה של חיקוק
או פגיעה חמורה במינהל התקין בגוף שבו הוא עובד
נמצא קשר סיבתי בין הפגיעה במתלונן ובין חשיפת
המעשים האמורים

הגנה מיוחדת למבקר פנימי

מבקר המדינה הוא גם נציב תלונות הציבור
והוא ממלא תפקיד זה באמצעות נציבות תלונות הציבור

הנציב גם מוסמך לתת צו הגנה למבקר פנימי שהוא
עובד של הגוף שעליו הוגשה התלונה ,אם הפגיעה
במבקר הפנימי נעשתה בתגובה על פעולותיו
במסגרת מילוי תפקידו.

משרדי
ממשלה

מפעלים
ומוסדות
של המדינה

רשויות
מקומיות

חברות
ממשלתיות

גופים ציבוריים
אחרים הקבועים
בחוק

אילו תלונות לא יבוררו?
תלונה על גופים פרטיים ואנשים פרטיים
תלונה בעניין התלוי ועומד בבית המשפט
או שבית המשפט הכריע בו לגופו
תלונה של משרת בסדיר או במילואים בצה"ל
וכן תלונה של שוטר או סוהר

צו הגנה זמני

צו הגנה זמני נועד למנוע פגיעה במתלונן או שינוי במעמדו,
בשכרו או בתנאי עבודתו במשך הליך הבירור
הוצאתו של צו כזה תישקל במשך כל שלבי הבירור
הצו תקף עד למתן החלטה אחרת של הנציב

אין במתן צו
אםהגנה זמני כדי להביע עמדה
בש א
לה התלונה מוצדקת אם לאו

השלבים העיקריים

בבירור תלונה של חושף שחיתות
1

שקילת האפשרות
להוציא צו הגנה זמני

2

בירור עם כל הגורמים
היכולים לשפוך אור
על העובדות ובחינת כל
המסמכים הרלוונטיים,

3

סיכום הממצאים
וגיבוש מסקנות לכאורה

4

העברת הממצאים
והמסקנות המסתמנות לצד

5

6

לרבות מסמכים שבהם
מפורטת תגובת הגוף
הנילון על התלונה

שעלול להיפגע ,לקבלת תגובתו
בחינת התגובה וקיום
בירור משלים לפי הצורך

קבלת החלטה סופית
על ידי הנציב

סעדים אפשריים

כתובות משרדי הנציבות

אם החליט הנציב שיש מקום לתת צו הגנה קבוע למתלונן,
מוקנה לו שיקול דעת רחב בנוגע לתוכן הצו.
הנציב רשאי לתת כל צו שימצא לנכון ולצודק כדי להגן
על המתלונן ,לרבות אלה:
צו בדבר ביטול פיטורים
צו בדבר מתן פיצוי כספי
צו בדבר העברת העובד למשרה אחרת בשירות מעסיקו

הפרת צו הגנה

צו הגנה )זמני או קבוע( מחייב את המעסיק ואת המתלונן.
המשמעויות האפשריות של הפרת הצו:
עבירת משמעת של המתלונן או המעסיק
עבירה פלילית של המעסיק

מעטפת ליווי

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

דברים שחשוב לדעת

הגשת תלונה אינה כרוכה בתשלום ואינה דורשת ייצוג של עורך דין
המתלונן זכאי לייצוג מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים,
ללא תלות במצבו הכלכלי ובהתאם להוראות חוק הסיוע המשפטי
לצורך קבלת צו הגנה המתלונן נדרש להוכיח כי האמין בתום לב
בקיומם של מעשי השחיתות שעליהם התריע

חיפה

רח' חסן שוקרי  ,12הדר,
ת"ד  ,4394חיפה 3104301
טל' 04-8649748
פקס 04-8649744

נצרת

רח' פאולוס השישי  ,85המרכז הלבן,
ת"ד  ,50400נצרת 1616202
טל' 04-6455050
פקס 04-6455040

ירושלים

רח' מבקר המדינה ,2
קריית הלאום ,ת"ד 1081
ירושלים 9101001
טל' 02-6665000
פקס 02-6665204

לוד

nazeret@mevaker.gov.il
תל אביב-יפו

רח' הארבעה ) 19קומה ,(13
מגדל התיכון ,ת"ד ,7024
תל אביב-יפו 6107001
טל' 03-6843555
פקס 03-6851512

שד' הציונות  ,1מגדל קיסר,
ת"ד  ,727לוד
טל' 08-9465566
פקס 08-9465567

lod@mevaker.gov.il
באר שבע

רח' הנרייטה סולד 8ב,
בניין רסקו סיטי ,ת"ד  ,599באר שבע
טל' 08-6232777
פקס 08-6234343

סרקו את הקוד

beersheva@mevaker.gov.il

לאתר הנציבות

דרכי הפנייה אל הנציבות

בטופס מקוון www.mevaker.gov.il
בדואר אלקטרוני ombudsman@mevaker.gov.il
בפקס 02-6665204
בדואר רגיל רח' מבקר המדינה  ,2קריית הלאום ,ת"ד  ,1081ירושלים 9101001
בפייסבוק משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
במשרדי הנציבות בעל פה או במכתב שיונח בתיבה ייעודית

עלון זה מכיל מידע כללי בלבד ,ואין בו משום נוסח מחייב; ההוראות המלאות והמחייבות לעניין בירור
תלונות וסמכויות נציבות תלונות הציבור מפורטות בחוק מבקר המדינה ,התשי"ח] 1958-נוסח משולב[.
כל שימוש בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.

