
  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  נתונים על התלונות 
  2013בשנת 

  



  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

 נתונים כלליים
  

  שהתקבלו מספר התלונות 

  נושאים. 15,471תלונות על  14,637התקבלו בנציבות  2013בשנת 

 

היה כמעט כפול ממספרן  2013כי מספר התלונות שהתקבלו בשנת מהתרשים עולה 
  .2005בשנת 
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  התפלגות התלונות לפי סוגי הגופים הנילונים

  

המוסד לביטוח לאומי, משטרת  È„Ó ˙Â„ÒÂÓ ‰: על ) מהתלונות היו28.7%( 4,196
ישראל, צה"ל, מערכת בתי המשפט, רשות האוכלוסין וההגירה, רשות האכיפה 

  והגבייה, רשות מקרקעי ישראל ומוסדות אחרים. 

  . Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó‰) מהתלונות היו על 25.9%( 3,793

 -: רשויות מקומיות ÈÙÂ‚‰ ÔÂËÏ˘‰ÈÓÂ˜Ó ) מהתלונות היו על 24.2%( 3,551
ועדים מקומיים וגופים מוניציפליים  - עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות 

  אחרים, כגון ועדות מקומיות לתכנון ולבנייה, איגודי ערים ותאגידי מים וביוב.

חברות תשתית  :‡ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ ÌÈ¯Á) מהתלונות היו על 11.5%( 1,677
  ת חינוך ומדע, קופות חולים ועוד.ותחבורה, מוסדו

‚Â ÂÏ˙ ¯¯·Ï ˙ÎÓÒÂÓ ‰ È‡ ˙Â·Èˆ ‰˘ ÌÈÙÂ˙ ) מהתלונות היו על 9.7%( 1,420
,Ì‰ÈÏÚ Â˘‚Â‰˘  .כגון בנקים וחברות טלפון  

מאה תלונות  2013הלוח שלהלן מציג את הגופים שעליהם הוגשו לנציבות בשנת 
ינו מעיד בהכרח על שיעור ויותר. יצוין כי מספר התלונות שהתקבלו על כל גוף א

  התלונות המוצדקות עליו.
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

מובאים נתונים מפורטים על משרדי ממשלה, מוסדות מדינה,  103-37בעמודים 
  טיפלה הנציבות ביותר  2013מקומי וגופים ציבוריים אחרים שבשנת השלטון הגופי 

נושאי תלונות בעניינם. בכלל זה מובאים נתונים על מספר התלונות  100-מ
, ועל נושאי התלונות העיקריים. כמו כן 2013-2009שהתקבלו על כל גוף בשנים 

  . 2013מוצגת התפלגות תוצאות הטיפול בתלונות בשנת 

מובאים נתונים על תוצאות הטיפול בתלונות הנוגעות לגופים שהתקבלו  349בעמוד 
  יותר מעשר תלונות.  2013עליהם בשנת 

  

  

   התפלגות התלונות לפי נושאים

לפי נושאי  2013שלהלן מובאת התפלגות התלונות שהתקבלו בשנת בתרשים 
  :ובלוח מובא תיאור של נושאי התלונות והתפלגותם התלונות העיקריים
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  2013, לפי התפלגותם עיקרייםהתלונות הנושאי תיאור 

‡˘Â   
˙Â‚ÏÙ˙‰ 
(ÌÈÊÂÁ‡·) ¯Â‡È˙  

לפניות, התנהגות לא מתן מענה או עיכוב במתן מענה - אי  24.0  השירות לציבור
טיפול בתלונות או השתהות - נאותה של עובדי ציבור, אי

 בטיפול בהן וכדומה.

  תשלומי חובה 
  ותשלומים אחרים

חיוב בתשלומי חובה, כגון מסים, אגרות והיטלים, אופן   8.4
מתן הנחה בתשלום או פטור ממנו, וכן - חישוב התשלום, אי

כגון תשלומים עבור חיוב בתשלומים שאינם תשלומי חובה, 
  שירותי רשות שמספקים הגופים ושאין חובה לרכשם.

זכאות לטיפול רפואי, הסדרי טיפול רפואי ואשפוז, טיפול   6.3 בריאות, רווחה ושיקום
סוציאלי, סיוע חומרי, כספי ומשפטי, שיבוץ במוסדות, 

  אימוץ ועוד.

תחבורה ציבורית, טיבם ותעריפיהם של שירותי מים, חשמל,   5.7  צרכנות ורכש
  דואר ועוד, וכן עסקאות מסחריות שהמדינה היא צד להן.

  הליכי גבייה 
  והוצאה לפועל

הליכי גבייה של חובות שנוקטות הרשויות השונות, ובהן   5.6
הרשויות המקומיות, לשכות ההוצאה לפועל, המרכז לגביית 

  קנסות, אגרות והוצאות והמשטרה.

  הליכי מעצר, 
  חקירה ודיונים 

  משפטיים ואחרים

דרך ניהול חקירות, השגות על ביצוע מעצר ודרכי ניהולם של   5.5
בתי משפט, בתי דין  -הליכי דיון בערכאות השיפוטיות 

שיפוטיים, כגון ועדות ערר וועדות רפואיות של -וגופים מעין
  המוסד לביטוח לאומי.

הניתנות גמלאות שנותן המוסד לביטוח לאומי, גמלאות   5.1  גמלאות
  לניצולי השואה ועוד.

טיפול לקוי בתשתיות כגון ביוב, חשמל, מים ותחבורה,   4.9  תשתיות ותכנון ובינוי
טיפול בבקשות בנושאי תכנון ובנייה, אכיפה של דיני התכנון 

  והבנייה ופיקוח על יישומם ועוד.

לל זכאות לסיוע בדיור שמעניקה המדינה למעוטי יכולת, ובכ  4.3  דיור ואכלוס
זה זכאות לדירה בדיור הציבורי, גובה הסיוע בשכר הדירה 
שמעניקה המדינה לזכאים לסיוע המתגוררים בשכירות בשוק 

  החופשי, תנאי הדיור הציבורי ועוד.

ענייני שכר, פיטורים, התנהגות לא נאותה של ממונים   3.2  עובדים ותעסוקה
ובקשות של עובדים חושפי שחיתות למתן צו הגנה, וכן 

  עניינים הנוגעים להשמתם ולהכשרתם של דורשי עבודה. 

הטיפול בעברות תעבורה, לרבות עברות חניה, הסדרת החניה   2.6  תעבורה
  במקומות ציבוריים, הסדרת תמרורים ועוד. 
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

‡˘Â   
˙Â‚ÏÙ˙‰ 
(ÌÈÊÂÁ‡·) ¯Â‡È˙  

הטיפול בזיהום אוויר, במטרדי ריח ורעש, בפסולת   2.3  הסביבהאיכות 
  וגרוטאות, באיסור עישון ועוד.

רישום למוסדות חינוך והעברה ממוסד למוסד, תנאי השהות   1.9  חינוך והשכלה
במוסדות חינוך, פיקוח על המוסדות, תשלומי ההורים, 

  טיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ועוד. 

שמירה על הסדר הציבורי, הגבלה ועיכוב של התנועה   1.9  צבא וביטחון
  בדרכים, סדרי הגנת העורף, הגיוס לצה"ל ועוד.

  מתן אזרחות, אשרות שהייה ועוד.  1.1  מעמד אזרחי
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  התפלגות התלונות לפי דרך קבלת התלונה 

בנציבות מתקבלות תלונות שנשלחו אליה בדואר, בפקס, בדואר האלקטרוני או 
טופס תלונה ייעודי הנמצא באתר האינטרנט של הנציבות. בלשכות באמצעות 

הנציבות מגישים מתלוננים גם תלונות בעל פה. בלוח שלהלן מוצגת התפלגות 
  , לפי דרך קבלת התלונה:2013התלונות בשנת 

Í¯„ ˙Ï·˜ ‰ ÂÏ˙‰  ¯ÙÒÓ ÌÈ‡˘Â ‰  

 ÏÎ ÍÒÓ ¯ÂÚÈ˘‰  
 ˙Â ÂÏ˙‰ È‡˘Â   

)ÌÈÊÂÁ‡·(  

 39.6 6,127 בדואר אלקטרוני

 20.9 3,232 בדואר רגיל

 23.4 3,617 פקסב

 16.1 2,495 פה בעל

Î"‰Ò15,471 100.0 

עולה כי  2012מהשוואת הנתונים המצוינים בלוח זה לנתונים המקבילים בשנת 
בשיעור התלונות שהוגשו לנציבות בעל פה  17.5%חל גידול של  2013בשנת 

). ניתן לשער כי גידול 2013בשנת  16.1%, לעומת 2012מהתלונות בשנת  13.7%(
זה נובע מהגברת נגישותה של הנציבות, עקב פריסת הלשכות לקבלת קהל ברחבי 

בדואר רגיל, בדואר אלקטרוני  -הארץ, לקבוצות בציבור שדרכי הפנייה האחרות 
  אינן זמינות להן. -ובפקס 

וגשות עוד עולה מהשוואת הנתונים האמורים כי חל גידול בשיעור התלונות המ
), "על 2013בשנת  39.6%, לעומת 2012בשנת  38.9%לנציבות בדואר האלקטרוני (

, 2012בשנת  22.1%חשבון" התלונות המוגשות בדואר רגיל ובפקס (דואר רגיל: 
). 2013בשנת  23.4%, לעומת 2012בשנת  25.3%; פקס: 2013בשנת  20.9%לעומת 

ואר האלקטרוני למגזרים נרחבים נראה כי הסיבה לכך היא הזמינות הגוברת של הד
  יותר באוכלוסייה, דבר המפחית את השימוש שלהם בדואר רגיל ובפקס.
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  תוצאות בירור התלונות

תלונות, חלקן תלונות שהתקבלו בשנת  14,090-הסתיים הטיפול ב 2013בשנת 
 2014בתחילת שנת מהתלונות שבירורן עדיין לא הסתיים  50%-. יצוין שכ2012

  . 2013התקבלו ברבע האחרון של שנת 

נושאים. בתרשים שלהלן מוצגות  14,928- התלונות שבירורן הסתיים עסקו ב
  תוצאות הבירור בנושאים אלה: 

  

 ונקבע אם נושא התלונה מוצדק אם לאו.  *
 נושא התלונה נדחה על הסף מאחת העילות הקבועות בחוק מבקר המדינה.  **

 ו של הטיפול מאחת העילות הקבועות בחוק מבקר המדינה.הבירור הופסק בשלב כלשה  ***

  

  תלונות מוצדקות

 2013 בעניינם בשנת שהתקבלה התלונות נושאי 6,253- מ) 31.6%( 1,972 כי נמצא
·˘Ï˘ ÏÂ„È‚ Â‰Ê 16.2%  ˙Â ÂÏ˙‰ ¯ÂÚÈ .מוצדקים היו עניין של לגופו הכרעה

 ˙ ˘ ˙ÓÂÚÏ ˙Â˜„ˆÂÓ‰2012 )27.2%.(  ‰˘ÚÓÏ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ˙Â ÂÏ˙‰ È‡˘Â  ¯ÂÚÈ˘
 ˙ ˘· ÌÈ˜„ˆÂÓ Â‡ˆÓ ˘2013 ,¯˙ÂÈ ÏÂ„‚  נושאים  2,290שכן לא נכללו בו

שבירורם הופסק משום שהעניין בא על תיקונו. עניינם של חלק ניכר מהנושאים 
  הללו הוסדר רק בעקבות התערבותה של הנציבות. 
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  היה גדול מהממוצע מפורטים להלן:  1הגופים ששיעור התלונות המוצדקות עליהם

  

È„¯˘Ó ‰Ï˘ÓÓ   

 ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó - 51.7% של לגופו הכרעה םלגביה שהתקבלה נושאים 60-מ 
 משרדגם מתלונות על יחידות הסמך של (שיעור זה נובע  יםמוצדק נמצאו עניין

 ;נושאים 269-מ Ó ‰¯Â·Á˙‰ ˙ÂÁÈË·‰Â ÌÈÎ¯„· - 49.4%˘¯„; ראש הממשלה)
ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó - 46.6% נושאים; 191-מ  ‰ÏÎÏÎ‰ „¯˘Ó- 44.1% נושאים 220-מ ;

ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó - 38.6% נושאים 70- מ ;˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó - 31.7% נושאים 167-מ.  

  

˙Â„ÒÂÓ ‰ È„Ó  

 ¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯- 54.7% עניין של לגופו הכרעה םלגביה שהתקבלהנושאים  234-מ 
 90-מ Ï - 37.8%"ˆ‰נושאים;  332-מ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó- 36.8% ים; מוצדק נמצאו

  נושאים.

  

ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÈÙÂ‚  

 „ÂÏ ˙ÈÈ¯ÈÚ- 48.7% עניין של לגופו הכרעה םלגביה שהתקבלה נושאים 78-מ 
 ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ- 41.5%‰  ;נושאים 90-מ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ - 43.3%  ים;מוצדק נמצאו

  נושאים. 53-מ

  

ÌÈÙÂ‚ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ¯Á‡  

˙¯·Á ¯‡Â„ Ï‡¯˘È Ó"Ú· - 56.4% הכרעה םלגביה שהתקבלהנושאים  149-מ 
 73-מ Ó"Ú· Ï‡¯˘ÈÏ ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á  - 34.3%ים. מוצדק נמצאו עניין של לגופו

  נושאים.

___________ 

   תלונות שהוגשו עליהם התקבלה הכרעה לגופו של עניין.נושאי  50-מכלל הגופים שלפחות ב   1
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  לפי סוגי הגופים הנילוניםתוצאות בירור התלונות 

נתונים על תוצאות בירור התלונות בחלוקה לפי סוגי  שלהלן מובאים תרשימיםב
משרדי ממשלה, מוסדות מדינה, גופי השלטון המקומי וגופים  - הגופים הנילונים 

ציבוריים אחרים. כל אחד מארבעת התרשימים עוסק באחד מארבעת סוגי הגופים 
  הרב ביותר של תלונות. מספר הומביא פרטים על הגופים שבנוגע אליהם טופל 
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  נתונים מפורטים על התלונות 
  לפי הגופים הנילונים

  

 100-ביותר מ 2013בחלק זה מובאים נתונים על הגופים שהנציבות טיפלה בשנת 
נושאי תלונות בעניינם. הגופים נחלקים לארבעה סוגים: משרדי ממשלה, מוסדות 

  מדינה, גופי השלטון המקומי וגופים ציבוריים אחרים. 

רק זה מובא מספר התלונות שהתקבלו על כל גוף כזה בכל אחת בתרשימים שבפ
, ולגבי חלק מהגופים אף מפורטים היחידות או האגפים 2013-2009מהשנים 

שמספר התלונות עליהם היה הגדול ביותר. נוסף על כך מצוינים בפרק הנושאים 
  העיקריים של התלונות שהתקבלו על כל גוף כזה.

ם על המספר הכולל של נושאי התלונות בעניינו של כל כמו כן, מובאים בפרק נתוני
  , ועל תוצאות הבירור. 2013גוף שבוררו בשנת 

הגופים מוצגים לפי סוגם ובסדר יורד, לפי מספר הנושאים שהטיפול בהם הסתיים 
  . 2013בשנת 

מאחר שהגופים נבדלים זה מזה במידה ניכרת במספר התלונות עליהם, אין 
  קנה מידה אחיד.  התרשימים מוצגים לפי



  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  נתוני התלונות על משרדי ממשלה 

  

  40  ..............................................................................משרד המשפטים

  42   .............................................................................................משרד האוצר

  44   .............................................................  משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

  46  ..........................................................................................  משרד הכלכלה

  48  ............................................................................................  משרד החינוך

  50   .........................................................................................  משרד הבריאות

  52   ................................................................................  משרד הבינוי והשיכון

  54   ..........................................................................................משרד הביטחון

  56  ........................................................................ משרד ראש הממשלה

  58   .............................................................................................  משרד הפנים
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  משרד המשפטים

  

 79, ת לסיוע משפטיהלשכותלונות על  129בתלונות על משרד המשפטים נכללות 
האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים תלונות על  42פרקליטות המדינה,  תלונות על

  רשות התאגידים.  תלונות על 41- ו הרשמי
  

   2013הנושאים העיקריים של התלונות על משרד המשפטים בשנת 

 השירות לציבור •

 הטיפול בבקשות לסיוע משפטי והשירות הניתן למקבלי הסיוע •

 , כונסי נכסים ועורכי דיןםעל נותני שירותים, כגון אפוטרופוסיהפיקוח  •

 הטיפול בהליכי חקירה, בהגשות ערר ובהליכים משפטיים אחרים •
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  2013התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על משרד המשפטים בשנת 

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

491 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 

177 165 149 
 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï   

31 146   

18% 82%   

  

בפרק "תלונות על משרדי  15-12על טיפול הנציבות בתלונות על המשרד ראו תלונות 
  ).197 ממשלה" (עמ'
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  משרד האוצר

  

 74רשות המסים בישראל, תלונות על  273נכללות תלונות על משרד האוצר ב
הרשות לזכויות ניצולי תלונות על  49- אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון ותלונות על 

   השואה.
  

  2013הנושאים העיקריים של התלונות על משרד האוצר בשנת 

  השירות לציבור  •

 ליקויים בגביית חובות מס ובביצוע החזרי מס •
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  2013התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על משרד האוצר בשנת 

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

487 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 

264 188 35 
 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

 ‡Ï˙˜„ˆÂÓ   

76 188   

29% 71%   

  

על טיפול הנציבות בתלונות על משרד האוצר ראו בפרק "תלונות שבירורן העלה 
בפרק "תלונות על משרדי ממשלה" (עמ'  3-1) ותלונות 155ליקויים כלליים" (עמ' 

173(.  
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

  

  מהתלונות היו על אגף הרישוי במשרד.  177
  

הנושאים העיקריים של התלונות על משרד התחבורה והבטיחות 
  2013בדרכים בשנת 

 השירות לציבור •

 ליקויים במתן רישיונות נהיגה ורישיונות רכב •

 הטיפול בבקשות לקבלת תו נכה •

 הפיקוח על התחבורה הציבורית •
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על משרד התחבורה והבטיחות 
  2013בדרכים בשנת 

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

424 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 

38 117 269 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  136 133 
  51% 49% 

  

בפרק "תלונות על משרדי  19-17על טיפול הנציבות בתלונות על המשרד ראו תלונות 
  .)207ממשלה" (עמ' 
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  *משרד הכלכלה

  

  31ומשפחתונים,  האגף למעונות יוםעל היו הכלכלה  מהתלונות על משרד 124
רשם על היו מהתלונות  28-ו ,המועצה הישראלית לצרכנותהיו על מהתלונות 

  השיתופיות.האגודות 
  

  2013הנושאים העיקריים של התלונות על משרד הכלכלה בשנת 

 השירות לציבור  •

 רישום למעונות יום ומשפחתונים וקביעת דרגת ההנחה בשכר הלימוד •

  

___________ 

 .לשעבר משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה  * 
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  2013התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על משרד הכלכלה בשנת 

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

391 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 

28 143 220 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  123 97 
  56% 44% 

  

בפרק "תלונות על משרדי  11על טיפול הנציבות בתלונות על המשרד ראו תלונה 
   ).193ממשלה" (עמ' 
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  משרד החינוך

  

  2013הנושאים העיקריים של התלונות על משרד החינוך בשנת 

 השירות לציבור •

 רישום לבתי ספר והעברה מבית ספר אחד לאחר  •

 סדרי השהות בבתי הספר והפיקוח על בתי הספר •

 זכויות עובדי הוראה •
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  2013התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על משרד החינוך בשנת 

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

390 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 

46 153 191 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  102 89 
  53% 47% 

  

בפרק "תלונות על משרדי  10-7על טיפול הנציבות בתלונות על המשרד ראו תלונות 
  ).185ממשלה" (עמ' 
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  משרד הבריאות 

  

  המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.  עלמהתלונות על משרד הבריאות היו  40
  

  2013הנושאים העיקריים של התלונות על משרד הבריאות בשנת 

 השירות לציבור •

 רפואייםקבלת שירותים  •
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  2013התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על משרד הבריאות בשנת 

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

376 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 

96 113 167 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  114 53 
  68% 32% 
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  משרד הבינוי והשיכון

  

  2013הנושאים העיקריים של התלונות על משרד הבינוי והשיכון בשנת 

 הזכאות לסיוע בשכר דירה •

 הדיור הציבורי •
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על משרד הבינוי והשיכון בשנת 
2013  

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

332 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 

25 100 207 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  190 17 
  92% 8% 

  

בפרק "תלונות על משרדי  6-5על טיפול הנציבות בתלונות על המשרד ראו תלונות 
 בפרק "תלונות על גופים ציבוריים אחרים" (עמ' 68) ותלונה 181ממשלה" (עמ' 

343.(  
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  משרד הביטחון

  

  אגף שיקום נכים במשרד. עלמהתלונות על משרד הביטחון היו  90
  

  2013משרד הביטחון בשנת הנושאים העיקריים של התלונות על 

 השירות לציבור  •

 הסיוע לנכי צה"ל  •

  



  נתונים כלליים  ________________________________________________________  

55  
  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  2013התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על משרד הביטחון בשנת 

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

150 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 

24 56 70 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  43 27 
  61% 39% 

  

בפרק "תלונות על משרדי  4על טיפול הנציבות בתלונות על המשרד ראו תלונה 
   ).179ממשלה" (עמ' 
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  משרד ראש הממשלה

  

רובן ככולן של ( שירות הביטחון הכללי עלתלונות  77המשרד נכללות על  בתלונות
 עלתלונות  11-ו הרבנות הראשית עלתלונות  19 ),תושבי הרשות הפלסטינית

   הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
  

  2013הנושאים העיקריים של התלונות על משרד ראש הממשלה בשנת 

 מניעת תושבי הרשות הפלסטינית מלהיכנס לארץ •

 השירות לציבור •

  



  נתונים כלליים  ________________________________________________________  

57  
  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על משרד ראש הממשלה בשנת התפלגות 
2013  

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

146 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 

25 61 60 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  29 31 
  48% 52% 

  

על טיפול הנציבות בתלונות על המשרד ראו בפרק "תלונות שבירורן העלה ליקויים 
  ).235 בפרק "תלונות על מוסדות מדינה" (עמ' 30) ותלונה 157כלליים" (עמ' 
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  משרד הפנים

  

נכללו בנתוני התלונות על משרד הפנים תלונות שהתקבלו בעניינה של רשות  2011עד שנת   *
מצוינים הנתונים הנוגעים לתלונות שהוגשו על הרשות  2012האוכלוסין וההגירה. משנת 

  ). 68בנפרד (בעמ' 

  
  2013הנושאים העיקריים של התלונות על משרד הפנים בשנת 

 השירות לציבור •

 ייהענייני תכנון ובנ •

  
  



  נתונים כלליים  ________________________________________________________  

59  
  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  2013התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על משרד הפנים בשנת 

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

102 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 

31 45 26 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  15 11 
  58% 42%  



  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  נתוני התלונות על מוסדות מדינה 

  

  62   ....................................................................... המוסד לביטוח לאומי 

  64   ..........................................................................................  משטרת ישראל

  66   ............................................................................................  רשות השידור

  68   ...........................................................................  רשות האוכלוסין וההגירה

  70   .......................................................................  צבא ההגנה לישראל (צה"ל)

  72   ........................................................  מערכת בתי המשפט ובתי הדין לעבודה

  74   ...............................................................................  רשות האכיפה והגבייה

  76   ......................................................................................  שירות בתי הסוהר

  78   .................................................................................  רשות מקרקעי ישראל

  80   ........................................................................................  שירות התעסוקה
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  המוסד לביטוח לאומי

  

  2013נושאים העיקריים של התלונות על המוסד לביטוח לאומי בשנת ה

 הזכאות לגמלאות  •

 גבייה החובות של המוסד והליכי ההוצאה לפועל שהמוסד נוקט לשם כך •

 השירות לציבור  •

  



  נתונים כלליים  ________________________________________________________  

63  
  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על המוסד לביטוח לאומי בשנת 

2013  

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

1,483 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 

166 547 770 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  600 170 
  78% 22% 

  

  :ראוטיפול הנציבות בתלונות על המוסד  על
  )117" (עמ' קשישים זכויות שעניינן"תלונות  בפרק 1 תלונה •
 )147בפרק "בירור תלונות במסגרת הליך גישור" (עמ'  1 לונהת •

 )159"תלונות שבירורן העלה ליקויים כלליים" (עמ'  בפרק •

 )215"תלונות על מוסדות מדינה" (עמ'  בפרק 23-20 תלונות •
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  משטרת ישראל

  

  2013בשנת הנושאים העיקריים של התלונות על משטרת ישראל 

 השירות לציבור  •

 ליקויים בהליכי חקירה  •

  



  נתונים כלליים  ________________________________________________________  

65  
  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  2013התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על משטרת ישראל בשנת 

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

690 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 

113 245 332 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  210 122 
  63% 37% 

  

  :ראו המשטרהטיפול הנציבות בתלונות על  על
 )126(עמ'  "ועצירים אסירים זכויות שעניינן"תלונות  בפרק 1 תלונה •

 )149(עמ'  "גישור הליך במסגרת תלונות"בירור  בפרק 2 תלונה •

  )235ועמ'  225" (עמ' מדינה מוסדות על"תלונות  בפרק 30-ו 28-25 תלונות •
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  רשות השידור

  

  2013הנושאים העיקריים של התלונות על רשות השידור בשנת 

 החיוב באגרת טלוויזיה  •

 ליקויים בגביית האגרה •

 השירות לציבור •

  



  נתונים כלליים  ________________________________________________________  

67  
  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  2013בשנת התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על רשות השידור 

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

470 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 

41 195 234 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  106 128 
  45% 55% 

  

"תלונות שבירורן העלה  בפרקטיפול הנציבות בתלונות על רשות השידור ראו  על
" (עמ' מדינה מוסדות על לונות"ת בפרק 33-32 ותלונות) 162ליקויים כלליים (עמ' 

241.(  
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  רשות האוכלוסין וההגירה

  

  2013הנושאים העיקריים של התלונות על רשות האוכלוסין וההגירה 

 השירות לציבור •

 ואשרותאזרחות  •



  נתונים כלליים  ________________________________________________________  

69  
  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על רשות האוכלוסין וההגירה 
  2013בשנת 

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

389 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 

22 201 166 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  141 25 
  85% 15% 

  

בפרק  31 תלונהטיפול הנציבות בתלונות על רשות האוכלוסין וההגירה ראו  על
   ).239" (עמ' מדינה מוסדות על תלונות"
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  הגנה לישראל (צה"ל)הצבא 

  

  2013הנושאים העיקריים של התלונות על צה"ל בשנת 

 משירות הגיוס וקבלת פטור •

 מניעת תושבי הרשות הפלסטינית מלהיכנס לארץ •

 השירות לציבור  •

  



  נתונים כלליים  ________________________________________________________  
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  2013התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על צה"ל בשנת 

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

242 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 

62 90 90 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  56 34 
  62% 38% 

  

 מוסדות על תלונות" בפרק 30-29 תלונות ראו"ל צה על בתלונות הנציבות טיפול על
  ).233" (עמ' מדינה

  



   ____________________________________________________  40דוח שנתי  -ץ "נת

72  
  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  מערכת בתי המשפט ובתי הדין לעבודה

  

על מערכת בתי המשפט ובתי הדין לעבודה הנושאים העיקריים של התלונות 
  2013בשנת 

 הליכי דיון והחלטות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה •

 השירות לציבור  •

  



  נתונים כלליים  ________________________________________________________  
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על מערכת בתי המשפט ובתי הדין 
  2013לעבודה בשנת 

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

220 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 

145 34 41 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  23 18 
  56% 44% 

  

טיפול הנציבות בתלונות על מערכת בתי המשפט ובתי הדין לעבודה ראו תלונה  על
   ).223מוסדות מדינה"  (עמ'  על"תלונות  בפרק 24
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74  
  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  רשות האכיפה והגבייה

  

 49-לשכות ההוצאה לפועל ו על 141בתלונות על רשות האכיפה והגבייה נכללו 
  המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.  עלתלונות 

  
הנושאים העיקריים של התלונות על רשות האכיפה והגבייה בשנת 

2013  
  
 הליכי גבייה והוצאה לפועל  •

 השירות לציבור  •

  



  נתונים כלליים  ________________________________________________________  

75  
  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על רשות האכיפה והגבייה בשנת 
2013  

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

216 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 

108 47 61 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  49 12 
  80% 20% 

  

 בפרק 31 תלונה ראו והגבייה האכיפה רשות על בתלונות הנציבות טיפול על
   ).239על מוסדות מדינה"  (עמ'  תלונות"
  



   ____________________________________________________  40דוח שנתי  -ץ "נת

76  
  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  שירות בתי הסוהר

  

  2013הנושאים העיקריים של התלונות על שירות בתי הסוהר בשנת 

 תנאי הכליאה  •

 השירות לציבור  •

  



  נתונים כלליים  ________________________________________________________  

77  
  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  2013התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על שירות בתי הסוהר בשנת 

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

202 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 

9 98 95 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  75 20 
  79% 21% 

  

"תלונות  בפרק 6-2 תלונותטיפול הנציבות בתלונות על שירות בתי הסוהר ראו  על
  ). 127" (עמ' ועצירים אסירים זכויות שעניינן
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78  
  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  רשות מקרקעי ישראל

  

  2013הנושאים העיקריים של התלונות על רשות מקרקעי ישראל בשנת 

 השירות לציבור  •

 הקצאת קרקעות והתנאים להעברת הזכויות בהן •

 תשלום דמי חכירה ותשלומים אחרים •

  



  נתונים כלליים  ________________________________________________________  

79  
  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על רשות מקרקעי ישראל בשנת 
2013  

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

189 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

 ÂÙÂ‚ÏÔÈÈ Ú Ï˘ 

30 97 62 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  48 14 
  77% 23% 

  

 תלונות" בפרק 34 תלונה ראו ישראל מקרקעי רשותטיפול הנציבות בתלונות על  על
  ).247על מוסדות מדינה" (עמ' 
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80  
  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  שירות התעסוקה

  

  2013בשנת  התעסוקההנושאים העיקריים של התלונות על שירות 

 הטיפול בדורשי עבודה •

  השירות לציבור •

  



  נתונים כלליים  ________________________________________________________  

81  
  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

   2013התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על שירות התעסוקה בשנת 

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

100 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

 ÂÙÂ‚ÏÔÈÈ Ú Ï˘ 

21 33 46 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  29 17 
  63% 37% 

  

 תלונות" בפרק 37-36 תלונות ראו התעסוקה שירות על בתלונות הנציבות טיפול על
  ).253על מוסדות מדינה" (עמ' 

  



  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  הפרסום:מסגרת 

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  

  



  נתונים כלליים  ________________________________________________________  

83  
  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  נתוני התלונות על גופי השלטון המקומי

  

  84   .........................................................................................  עיריית ירושלים

  86   ...................................................................................  יפו-עיריית תל אביב

 88  ................................................................................... עיריית חיפה

 90  ..................................................................................... עיריית לוד

  92   ........................................................................................  עיריית באר שבע
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  עיריית ירושלים

  

  2013הנושאים העיקריים של התלונות על עיריית ירושלים בשנת 

 השירות לציבור •

 הפיקוח על הבנייה •

 דוחות חניה •



  נתונים כלליים  ________________________________________________________  

85  
  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  2013התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על עיריית ירושלים בשנת 

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

199 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 

29 80 90 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  51 39 
  57% 43% 

  

בפרק "תלונות על  51על טיפול הנציבות בתלונות על עיריית ירושלים ראו תלונה 
  ).297גופי השלטון המקומי" (עמ' 
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  יפו-תל אביב עיריית

  

  2013יפו בשנת - הנושאים העיקריים של התלונות על עיריית תל אביב

 השירות לציבור •

 גביית חובות •

 הפיקוח על הבנייה •



  נתונים כלליים  ________________________________________________________  

87  
  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

יפו בשנת -התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על עיריית תל אביב
2013  

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

161 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 

46 46 69 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  60 9 
  87% 13% 
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  עיריית חיפה

  

  2013הנושאים העיקריים של התלונות על עיריית חיפה בשנת 

 הפיקוח על הבנייה •

 במטרדיםהטיפול  •

 מסים ואגרות •

  השירות לציבור •

  



  נתונים כלליים  ________________________________________________________  

89  
  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  2013התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על עיריית חיפה בשנת 

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

160 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 

36 71 53 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

 ‡Ï˙˜„ˆÂÓ 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  31 22 
  58% 42% 

  

בפרק "תלונות על גופי  45על טיפול הנציבות בתלונות על עיריית חיפה ראו תלונה 
  ).279השלטון המקומי" (עמ' 
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  עיריית לוד

  

  

  2013הנושאים העיקריים של התלונות על עיריית לוד בשנת 

 הפיקוח על הבנייה •

 והשכלה חינוך •

 הטיפול במטרדים •

  השירות לציבור •



  נתונים כלליים  ________________________________________________________  

91  
  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  2013התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על עיריית לוד בשנת 

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

152 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 

7 67 78 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

 ‡Ï˙˜„ˆÂÓ 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  40 38 
  51% 49% 

  

 גופי על תלונות" בפרק 46 תלונה ראו לוד עיריית על בתלונות הנציבות טיפול על
   ).281" (עמ' המקומי השלטון
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  עיריית באר שבע

  

  2013הנושאים העיקריים של התלונות על עיריית באר שבע בשנת 

 מסים ואגרות •

 תפקודה של הלשכה לשירותים חברתיים •

 השירות לציבור •

 דוחות חניה •

 הפיקוח על הבנייה •

  



  נתונים כלליים  ________________________________________________________  

93  
  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  2013התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על עיריית באר שבע בשנת 

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

135 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 

32 40 63 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  49 14 
  78% 22% 

  

 



  
  
  
  

  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  הפרסום:מסגרת 

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  

  



  נתונים כלליים  ________________________________________________________  
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  נתוני התלונות על גופים ציבוריים אחרים

  

  96   ............................................  עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ

  98   ............................................................................  דואר ישראל בע"מחברת 

  100   ................................................................................  שירותי בריאות כללית

  102  .............................................................. חברת החשמל לישראל בע"מ
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ

  

הנושאים העיקריים של התלונות על עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל 
  2013בע"מ בשנת 

 תחזוקת מבנים •

  



  נתונים כלליים  ________________________________________________________  
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

ר, החברה הלאומית התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על עמיד
  2013לשיכון בישראל בע"מ בשנת 

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

339 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 

17 134 188 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  164 24 
  87% 13% 

  

 על תלונות" בפרק 68 תלונה ראו עמידר חברת על בתלונות הנציבות טיפול על
  ). 343" (עמ' אחרים ציבוריים גופים
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  חברת דואר ישראל בע"מ 

  

  2013הנושאים העיקריים של התלונות על חברת דואר ישראל בע"מ בשנת 

 ליקויים בחלוקת דואר •

 השירות לציבור •
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

הטיפול בנושאי התלונות על חברת דואר ישראל בע"מ בשנת התפלגות תוצאות 
2013  

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

266 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 

18 110 138 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  57 81 
  44% 56% 

  

  :ראו"מ בע ישראל דואר חברת על בתלונות הנציבות טיפול על
 )121שעניינן זכויות קשישים" (עמ'  תלונות" בפרק 5 תלונה •

  )166בפרק "תלונות שבירורן העלה ליקויים כלליים" (עמ'  •

  )333בפרק "תלונות על גופים ציבוריים אחרים" (עמ'  64-63תלונות  •
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  בריאות כלליתשירותי 

  

  2013הנושאים העיקריים של התלונות על שירותי בריאות כללית בשנת 

 הזכאות לשירותי הבריאות לפי סל הבריאות •

 הטיפול הרפואי הניתן במסגרת שירותי הבריאות •

 השירות לציבור •
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על שירותי בריאות כללית בשנת 
2013  

ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â  ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰·  

242 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â   

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 

57 93 92 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  68 24 
  74% 26% 
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  חברת החשמל לישראל בע"מ

  

התלונות על חברת החשמל לישראל בע"מ הנושאים העיקריים של 
  2013בשנת 

 קביעת תעריפי החשמל ושירותי אספקת החשמל •

 השירות לציבור •
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

התפלגות תוצאות הטיפול בנושאי התלונות על חברת החשמל לישראל בע"מ 
  2013בשנת 

ÌÈÈ˙Ò‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÌÈ‡˘Â   

160 
ÌÈ‡˘Â   

ÛÒ‰ ÏÚ ÂÁ„ ˘ 
 ÌÈ‡˘Â   

 ˜ÒÙÂ‰ Ì¯Â¯È·˘ 
 ÌÈ‡˘Â Ì‰· Ú¯ÎÂ‰˘  

ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï 

26 61 73 

  

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ ‡Ï 

 ‰ ÂÏ˙‰˘ ÌÈ‡˘Â 
 ‰‡ˆÓ  Ì ÈÈ Ú·  

˙˜„ˆÂÓ 

  48 25 
  66% 34% 

  

"תלונות שבירורן העלה  בפרקטיפול הנציבות בתלונות על חברת החשמל ראו  על
גופים ציבוריים  על תלונות" בפרק 66-65תלונות ו ,)166ליקויים כלליים" (עמ' 

  ).337אחרים" (עמ' 
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

    תלונות של חברי כנסת
  

לחוק מבקר המדינה,  37לכנסת יש מעמד מיוחד בנוגע להגשת תלונות. לפי סעיף 
 2013חבר כנסת רשאי להגיש תלונה גם על מעשה הפוגע במישרין בזולת. בשנת 

  תלונות.  19הגישו חברי כנסת לנציבות 

יטה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת כי בדוח השנתי החל 1976בנובמבר 
של הנציבות יפורסמו שמותיהם של חברי הכנסת שהגישו תלונות לנציבות. להלן 

ומספר התלונות שהגיש  2013שמות חברי הכנסת שהגישו תלונות לנציבות בשנת 
  כל אחד מהם: 

  1  -    יעקב מרגי   1  -  בנימין בן אליעזר

  1  -    אורית סטרוק  1  -  שלי יחימוביץ'

  1  -    מיקי רוזנטל  1  -  איתן כבל

  1  -    נחמן שי   10  -  אמנון כהן

  1  -    איציק שמולי  1  -  יעקב ליצמן

 

בפרק "תלונות שעניינן אסירים ועצירים" מובא תיאורה של תלונה שהגישה חברת 
 .)126עמ' , 1תלונה ( הכנסת אורית סטרוק
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

דיווח לפי חוק הרשות לקידום מעמד האשה, 
   1998- התשנ"ח

  

  קובע: חוק הרשות)  - (להלן  1998-חוק הרשות לקידום מעמד האשה, התשנ"חל 6סעיף 

קיבלה הרשות תלונה של אדם על מעשה הקשור בתחום מתחומי פעולתה של (א) 
ר המדינה, הרשות, וסברה כי היא ראויה להתברר כתלונה לפי הפרק השביעי לחוק מבק

חוק מבקר המדינה), רשאית הרשות להעביר את  -[נוסח משולב] (להלן  1958-התשי"ח
  התלונה לנציב תלונות הציבור, אם הסכים לכך אותו אדם. 

(ב) הועברה תלונה לנציב תלונות הציבור בהתאם להוראות סעיף קטן (א), יודיע עליה 
הכנסת, וכן יודיע גם לה על  נציב תלונות הציבור לוועדה לקידום מעמד האשה של

 תוצאות בירורה.

(ג) נציב תלונות הציבור ימסור לכנסת דין וחשבון שנתי על כל התלונות שנמסרו לו 
  שעניינן הפליה של אשה כאשה, ויפרט את מסקנותיו לגביהן".

לא הוגשו לנציבות תלונות שנושאן הפליית נשים, והרשות לא מסרה לה  2013בשנת 
זה. הנציבות קוראת לרשות להשתמש באפשרות הקבועה בחוק להגיש תלונות בנושא 

  לה תלונות בעניין זה.
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

    הפעילות בלשכות לקבלת קהל
  

נצרת -(באר שבע, לוד, נצרת המצויות באזורי הפריפריה קהלהלשכות לקבלת 
מגבירות את נגישותה של הנציבות לתושבים של אזורים  שמונה) תעילית וקריי

הלשכות באותם אזורים מאפשרת לאוכלוסיות החלשות בהם,  אלה. פעילותן של
 -בדואר רגיל ואלקטרוני או בפקס בטופס מקוון,  -שדרכי הפנייה הרגילות לנציבות 

אינן תמיד זמינות עבורן, להגיע אל הלשכות, להתייעץ עם העובדים בהן ולמסור 
ים ללשכה להם תלונות. בלשכות עובדים דוברי רוסית וערבית, המסייעים לפונ

שהעברית אינה שגורה בפיהם בהגשת התלונות ובקבלת מידע. בלשכה בבאר שבע 
עובד עורך דין דובר אמהרית, שמקל את הקשר עם אוכלוסיית יוצאי אתיופיה באזור 

  הדרום.

  

את נגישותן  להגביר, בדומה לשנים קודמות, פעלו הלשכות 2013גם בשנת 
רים שעליהם הן מופקדות ולהביא לידיעת לאוכלוסיות המוחלשות המתגוררות באזו
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

התושבים את דבר קיומו של מוסד הנציבות, את סמכויותיו בנוגע לבירור תלונות 
להשגת מטרה זו קיימו הלשכות פעולות הסברה  .ואת הדרכים להגשת תלונות

נרחבות בקרב לשכות רווחה מקומיות וארגוני סיוע שונים וכן פרסמו מודעות 
השונות בנוגע למקומות הימצאן ותחומי פעילותן. עובדי במקומונים בשפות 

הלשכות התראיינו בתכניות רדיו ובתכנית טלוויזיה של אחת מתחנות הטלוויזיה 
  האזורית וסיפרו על עבודת הלשכות. 

רסמה הנציבות בעיתונים המקומיים בעברית, בערבית נוסף על כך, במהלך השנה פִ 
ני הקהילה האתיופית מידע על הלשכות ועל וברוסית ובעיתונים המופצים בקרב ב

דרכי הפנייה אליהן, והפיצה במקומות רבים, ובהם לשכות רווחה ומרכזי סיוע, 
, על של הנציבות מידע על פעילותהבעלונים אלו  .עלוני הסברה בכמה שפות

  סמכויותיה ועל הדרכים להגשת התלונות.

  

רבים  ברחבי הארץ נפתחו הלשכותיצוין כי פעולות הסברה אלה נושאות פרי, ומאז 
הם הפונים אליהן, בעיקר מקרב אוכלוסיות שקודם לכן מיעטו לפנות לנציבות או 

  כלל לא ידעו על דבר קיומה. 

. ישא 7,000-כבכל רחבי הארץ פנו ללשכות לקבלת קהל של הנציבות  2013בשנת 
חלק מהפונים הגישו תלונות, וחלקם קיבלו הדרכה וסיוע בפתרון הבעיות שהעלו, 
דבר שבמקרים רבים ייתר את הצורך בהגשת תלונה. פונים שתלונתם לא הייתה 
ניתנת לבירור בגדרי סמכויותיה של הנציבות קיבלו מידע על הגופים המוסמכים 

הוגשו בלשכות  2013בשנת  מהתלונות שהתקבלו 27%- כ לטפל בעניינם. יצוין כי 
  אלה.
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

לשכת חיפה בשנת בפריפריה וב הפניות שהתקבלו בלשכותמספר להלן נתונים על 
2013:  

  

 ˙Î˘Ï
 ¯‡· 
Ú·˘  

 ˙Î˘Ï
‰ÙÈÁ  

 ˙Î˘Ï
„ÂÏ  

 ˙Î˘Ï 
˙¯ˆ - 

˙ÈÏÈÚ ˙¯ˆ   

 ˙Î˘Ï
 ˙ÈÈ¯˜ 
‰ ÂÓ˘  

  770  1,594  1,071  922  2,190  מספר הפניות 

 הפניות שהתגבשו מספר 
  תלונהלתיקי 

1,310  542  515  688  415  

כאמור, פעילותן של הלשכות נועדה לאפשר לאוכלוסיות החלשות להגיש להן 
תלונות בשפה השגורה בפי המתלוננים ולשם כך מועסקים בלשכות עובדים דוברי 

מצביעים על התפלגות הפונים ללשכות  רוסית, ערבית ואמהרית. הנתונים שלהלן
  לפי מגזרים.

  

˙Î˘Ï  
¯‡·  
Ú·˘  

˙Î˘Ï  
‰ÙÈÁ  

˙Î˘Ï  
„ÂÏ  

˙Î˘Ï ˙¯ˆ  - 
 ˙¯ˆ ˙ÈÏÈÚ  

˙Î˘Ï  
˙ÈÈ¯˜  
‰ ÂÓ˘  

˙Î˘Ï  
˙¯ˆ   

 ˙ÁÂÏ˘
˙¯ˆ   
˙ÈÏÈÚ  

ÌÈ·˘Â˙ ÌÈ˜È˙Â  28%  71%  62%  17%  30%  55%  

ÌÈÏÂÚ ˙Âˆ¯‡Ó  
¯·Á ÌÈÓÚ‰  

52%  7%  29%  4%  57%  20%  

ÈÏÂÚ ‰ÈÙÂÈ˙‡  4%   ---  2%   ---   ---   ---  

È · ÌÈËÂÚÈÓ  16%  22%  7%  79%  13%  25%  
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

 לאומיים-קשרים בין
  

התכנסה בעמאן, בירת ירדן, הוועידה השביעית של ארגון  2013ביוני  . 1
  Association of Mediterraneanהאומבודסמנים של מדינות אגן הים התיכון (

Ombudsmen מדינות וגופים,  21- הארגון). בוועידה השתתפו נציגים מ -) (להלן
אלג'יריה, קפריסין, מצרים, מלטה, מרוקו, הרשות הפלסטינית, ובהם ירדן, אלבניה, 

פורטוגל, וכן האומבודסמן של האיחוד האירופי וועידת ונציה (גוף מייעץ למועצת 
עבדאללה  ,אירופה בתחום המשפט החוקתי). הוועידה, שהתכנסה בחסות מלך ירדן
קצועיים של השני, עסקה בדרכים ל"בירור יעיל יותר של תלונות". במושבים המ

הוועידה נדונו בין השאר הנושאים האלה: הגברת שיתוף הפעולה בין מוסדות 
האומבודסמן לגופים הנילונים; הגברת המודעות והנגישות למוסדות אלה; ייעול 
דרכי העבודה ותהליך הכשרת העובדים בהן; והשפעת המצב הכלכלי הקשה 

 .ומבודסמןשל מוסדות הא םבמדינות אירופה ואפריקה על פעילות

 

  הכנס בעמאן

את ישראל ייצגו בוועידה היועצת המשפטית לנציב תלונות הציבור עו"ד מירי אלה 
ומנהל אגף בירור בכיר בנציבות עו"ד יונתן מרקוביץ. עו"ד מרקוביץ הרצה לפני 
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

באי הוועידה על ניסיונו של מוסד נציב תלונות הציבור בישראל בשימוש בהליך 
מחלוקות בין האזרחים ובין רשויות השלטון. בזמן הוועידה  הגישור, ככלי ליישוב

  נפגשו נציגי ישראל עם שגריר ישראל בירדן.

בישיבת הוועד המנהל של הארגון, שבו חבר גם מבקר המדינה ונציב תלונות 
הציבור של ישראל, הועלתה בקשתה של קטלוניה להצטרף לארגון כחברה מן 

גדה לכך, והבקשה הועברה לבדיקה המניין. האומבודסמנית של ספרד התנ
  משפטית.

התקיים ברבאט, בירת מרוקו, הסמינר הרביעי לעובדים  2013באוקטובר   . 2
מקצועיים במוסדות האומבודסמן של מדינות אגן הים התיכון. הסמינר אורגן על ידי 
מוסד האומבודסמן של מרוקו, בשיתוף האומבודסמן של צרפת, והשתתפו בו בין 

ם ממוסדות האומבודסמן החברים בארגון ובהם ירדן, אלג'יריה, מרוקו, היתר נציגי
צרפת, מלטה והרשות הפלסטינית, וכן נציגים מטעם האומבודסמן של האיחוד 
האירופי. כמו כן הרצו בסמינר נציגים של האומבודסמנים של בלגיה, דנמרק 

  ושוודיה.

  

  טארבסמינר בה

קרוואני, סגן בכיר למנהלת אגף בכירה מטעם ישראל השתתף בסמינר עו"ד רונן 
  בנציבות.
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  נתונים כלליים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

הסמינר עסק בתרומתו של האומבודסמן לפישוט הליכים מינהליים ולהגברת 
הנגישות של הציבור לשירותים ציבוריים. עו"ד קרוואני הציג בסמינר את המודל 
המשולב הייחודי לישראל, ולפיו מבקר המדינה הוא גם נציב תלונות הציבור. כמו 

אר עו"ד קרוואני את הפעילות בלשכות האזוריות לקבלת קהל, המופעלות כן תי
בהצלחה בישראל זה כמה שנים, וציין כי הפעלתן תורמת להגברת מודעותן של 

  אוכלוסיות חלשות למוסד האומבודסמן ולהגברת נגישותו לאוכלוסיות אלה.
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  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  

 


