
مكتب مراقب الدولة ومندوب شكاوى الجمھور 

عناوین مكاتب المندوبیّة

القدس
شارع  مڤاكیر

ھمدینا 2، كریات 
ھلئوم، ص.ب. 1081،

القدس 9101001
ھاتف: 02-6665000
فاكس: 02-6665204

الناصره
شارع بولص السادس 85، المركز 

األبیض، الطابق الثالث،
ص.ب. 50400، 1616202

ھاتف: 04-6455050
فاكس: 04-6455040

تل أبیب-یافا
شارع ھاربعاه 19

(طابق 13) مغدال ھتیخون، 
ص.ب. 7024،

تل أبیب-یافا 6107001
ھاتف:  03-6843555
فاكس:  03-6851512

اللد
شدیروت ھتسیونوت 1، 

ھكیسار،  مجدال 
ص.ب.727، اللد 7110603

ھاتف:  08-9465566
فاكس:  08-9465567

بئر السبع
شارع ھنرییتا سولد 8 ب، بنایھ 

راسكو سیتي، ص.ب.599،
بئر السبع 8410402 
ھاتف: 08-6232777
فاكس: 08-6234343

حیفا
شارع حسن شكري 12، ھدار، 

ص.ب. 4394، حیفا 3104301
ھاتف: 04-8649748
فاكس: 04-8649744

مندوبیّة 
شكاوى الجمھور 

مراقب الدولة ھو أیًضا مندوب شكاوى الجمھور وھو 
یؤّدي ھذا الدور من خالل مندوبیّة شكاوى الجمھور 

أّي شخص، في أّي سّن

على ماذا یمكن تقدیم الشكوى؟
على عمل أو تقصیر

كّل َمن یعتدي على المشتكي؟
أو 

یحرمھ من منفعة

إذا كان العمل أو التقصیر 
خالفًا للقانون 

أو 
یفتقر إلى الصالحیّة القانونیّة

أو 
خالفًا لإلدارة السلیمة 

أو 
 فیھ  تشّدد مفرط أو ظلم واضح 

ما الذي یجب إرفاقھ مع الشكوى؟ 
تفاصیل لالتّصال (رقم الھاتف، عنوان البرید اإللكترونّي وغیرھا)  
التوّجھات التي قُّدمت إلى الھیئة الُمشتكى علیھا بخصوص الشكوى  

ردود الھیئة الُمشتكى علیھا   
كّل مستند آخر ذي صلة   

من یحّق لھ تقدیم الشكوى؟ 

وزارات ومكاتب حكومیة   
  سلطات محلّیّة

مصانع ومؤّسسات الدولة   
شركات حكومیّة  

ھیئات عاّمة أخرى حّددھا القانون   

شكوى ضّد ھیئات خاّصة وأفراد عادیّین   
شكوى ضّد ھیئات رسمیّة، مثل: رئیس الدولة أو الكنیست   

شكوى بشأن إجراء قضائّي أو شبھ قضائّي  
  شكوى بشأن مسألة قید التداول في المحكمة أو أّن المحكمة 

أصدرت حكًما فیھا
  شكوى ضّد َمن یؤّدي الخدمة النظامیّة أو خدمة االحتیاط في 
جیش الدفاع اإلسرائیلّي، شرطّي أو سّجان حول أمر یتعلّق 

بالخدمة أو االنضباط
  شكوى ضّد موّظف دولة أو موّظف في ھیئة یمكن تقدیم 

شكوى ضّدھا بشأن یتعلّق بخدمتھ كموّظف (إّال في حال أّن 
الشكوى تتناول عمًال خالفًا لتعلیمات قانون، نظام خدمة الدولة 

أو اتّفاق جماعّي)

  قبل التوّجھ إلى المندوبیّة یجب التوّجھ إلى الھیئة ذات الصلة 
وطلب رّدھا (استنفاذ اإلجراءات)

  تقدیم الشكوى غیر منوط بالدفع وال یتطلّب تمثیل محاٍم
ال یجوز تقدیم شكوى من دون اسم المشتكي   

یمكن تقدیم الشكوى بلغة أجنبیّة   
تقّدم المساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة وفقًا للحاجة    

أّي الھیئات یمكن تقدیم الشكوى ضّدھا؟ 

أّي الشكاوى لن یتّم استیضاحھا؟  

أشیاء من المھّم معرفتھا 



موقع المندوبیة

امسحوا الرمز (الكود) 

 تحتوي ھذه النشرة على معلومات عاّمة فقط، وال تعتبر صیغة ملزمة. التعلیمات الكاملة والملزمة 
بخصوص استیضاح الشكاوى وصالحیّات مندوبیّة شكاوى الجمھور مفّصلة في قانون مراقب الدولة 

للعام 1958 [صیغة مدمجة]  
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طرق التوّجھ إلى المندوبیّة 
www.mevaker.gov.il  :عبر االستمارة المحوسبة

ombudsman@mevaker.gov.il  :عبر البرید اإللكترونّي
عبر الفاكس:  02-6665204

عبر البرید العادّي: شارع مڤاكیر ھمدینا 2، كریات ھلئوم ص.ب. 1081، القدس 9101001
عبر الفیسبوك: شفھی�ا أو خّطی�ا بواسطة رسالة توضع في صندوق خاّص بذلك. 

عبر مكاتب المندوبیّة: شفھی�ا أو خّطی�ا بواسطة رسالة توضع في صندوق 
خاّص بذلك.

ھل تعلم؟   تعتبر المندوبیّة المعاییر الدستوریّة والقانونیّة بشأن 
حقوق اإلنسان في دولة إسرائیل ركیزة أساسیّة في 

كّل ما یتعلّق باستیضاح الشكاوى.
ساعدت المندوبیّة في السنوات األخیرة المشتكین 

الذین تضّرروا في أعقاب انتھاك الحقوق 
األساسیّة، بما في ذلك الحّق في المساواة، الحّق 

في الخصوصیّة، الحّق في حّریّة التعبیر وحقوق 
المتوّرطین في اإلجراءات الجنائیّة.   

؟

ھل تعلم؟   مندوب شكاوى الجمھور مخّول بإصدار األوامر 
الملزمة لحمایة حقوق الموّظف الذي كشف عن 

أعمال فساد في الھیئة التي یعمل فیھا.
المندوب مخّول أیًضا بإصدار أمر بإلغاء فصل 

الموّظف أو منح التعویضات الخاّصة. ؟

ھل تعلم؟    في السنوات األخیرة، تُطبّق المندوبیّة إجراء 
الوساطة في الشكاوى  المالئمة لذلك. تُتیح الوساطة 
مالئمة طریقة االستیضاح لظروف الشكوى وتزید 
من فرص تسویة النزاع بنجاح بین مقّدم الشكوى 

والھیئة العاّمة المشتكى علیھا.
من بین المواضیع التي عولجت في المندوبیة 

بواسطة الوساطة عالقات العمل، إزالة المخاطر 
والمضایقات وسلوك موّظفي القطاع العاّم.

؟
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حقوق اإلنسان 

الوساطة

 كاشفو الفساد

تلقّي الشكوى

ھل المندوبیّة مخّولة باستیضاح الشكوى؟  

نقل إلى
الوساطة

(على سبیل المثال، 
جرى إصالح 

الموضوع الذي قّدمت 
الشكوى بشأنھ؛ ألغى 

المشتكي شكواه؛ اتّضح 
أّن المندوبیّة غیر مؤّھلة 

الستیضاح الشكوى)

 شكوى على 
حق

شكوى لیست 
على حق

انتھاء استیضاح 
الشكوى دون

البّت فیھا
البّت في الشكوى

استیضاح الشكوى
استكمال التفاصیل للُمشتكي 

فحص الحقائق وقانونیّة الشكوى
 التوّجھ إلى الھیئة الُمشتكى علیھا 

للحصول على رّدھا
یحّق للمندوبیّة أن تطلب من أّي شخص أو ھیئة 

المعلومات والمستندات التي من شأنھا المساعدة في 
استیضاح الشكوى. ال یخضع استیضاح الشكوى 

للتعلیمات التي في القواعد اإلجرائیّة أو أحكام األدلّة

إشعار للمشتكي 
والمشتكى علیھ 

حول نتائج 
االستیضاح

إشعار للمشتكى    
علیھ بشأن النواقص 
التي یجب إصالحھا  

إشعار للمشتكي                                                

متابعة إصالح النواقص 

إشعار لمقّدم 
الشكوى عن 
عدم وجود 
الصالحیّة

(على سبیل 
المثال، ھیئة ال 

یمكن تقدیم شكوى 
ضّدھا للمندوبیّة، 
ال یوجد ضرر 
مباشر، یجري 

تداول الموضوع 
في المحكمة) 

إجراءات استیضاح الشكوى 


