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[נוסח  1958-(א) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח46על פי סעיף 
משולב], מוגש בזה לכנסת הדין וחשבון השנתי של נציב תלונות 

  הציבור.

דין וחשבון זה מסכם את הפעולות של הנציב ושל נציבות 
וכולל סקירה על סמכויותיו של  2013תלונות הציבור בשנת 

הנציב, נתונים על התלונות שהתקבלו בנציבות ותיאור הטיפול 
  במבחר תלונות. 
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 תוכן העניינים
  סקירה כללית

 3  .......................................................  על נציבות תלונות הציבור
 הציבורסמכויותיה של נציבות תלונות 

  5  ............................................  הגופים שניתן להגיש עליהם תלונה

  5  ............................................  נושאי התלונות והעילות להתערבות

  5  .................................................................  מי רשאי להגיש תלונה

  6  .......................................................................  דרך הגשת התלונה

  6  .....................................................................  הליך בירור התלונות

  7  ..............................................................................תוצאות הבירור

  7  ............................................................  סוגי התלונות שלא יבוררו

  

  8  .................  נציב תלונות הציבור וההגנה על זכויות האדם

  

  הגנה על חושפי מעשי שחיתות

  11  ...........................  סמכותו של נציב תלונות הציבור לתת צו הגנה

  11  ..............................................................  התנאים לבירור התלונות

  12  .............................................................  מתן צו הגנה או סעד אחר

  13  ............................................................  התוצאות של מתן צו הגנה

  13  ............................................................  מתן צו הגנה-הסיבות לאי

  15  .........................  הרחבת היקף ההגנה על חושפי מעשי שחיתות

  17  .............................  הגברת המודעות לפועלם של חושפי שחיתות
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  2013בשנת נתונים על התלונות 

  נתונים כלליים

  21  ............................................................  מספר התלונות שהתקבלו

  22  ............................  התפלגות התלונות לפי סוגי הגופים הנילונים

  23 .............  תלונות ויותר 100התקבלו עליהם  2013גופים שבשנת 

  24  ....................................................  התפלגות התלונות לפי נושאים

  28  .................................  התפלגות התלונות לפי דרך קבלת התלונה

  29  .................................................................  תוצאות בירור התלונות

  29  ............................................................................  תלונות מוצדקות

  32  ....................  תוצאות בירור התלונות לפי סוגי הגופים הנילונים

  

  37  ......  נתונים מפורטים על התלונות לפי הגופים הנילונים

  39  ...............................................  נתוני התלונות על משרדי ממשלה

  61  ................................................  נתוני התלונות על מוסדות מדינה

  83  .....................................  נתוני התלונות על גופי השלטון המקומי

  95  ..................................  נתוני התלונות על גופים ציבוריים אחרים

  

  104  ............................................................  תלונות של חברי כנסת
  

 דיווח לפי חוק הרשות לקידום מעמד האשה, 
  105  .......................................................................... 1998-התשנ"ח

  

  106  ............................................  הפעילות בלשכות לקבלת קהל 
  

  109  ...............................................................  לאומיים-בין קשרים
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  נושאים מיוחדים

  תלונות שעניינן זכויות קשישים

  117  .............................................................................................  מבוא

  המוסד לביטוח לאומי

  117  ..............................  ליקויים בבדיקת זכאות לגמלת הבטחת הכנסה  . 1

  עיריית נתניה 

  118  .............................................  מתן הנחה בארנונה לזוג קשישים-אי  . 2

  עיריית רמלה

  119  .........................................................  מתן סיוע ברכישת מיטה-אי   .3

  עיריית רמת גן

  120  ................................................................  טיפול בפניות קשיש-אי   .4

  חברת דואר ישראל בע"מ

  121  .......  חיוב בתשלום עבור משלוח דבר דואר המיועד לשימוש של עיוור   .5

  

  אסירים ועציריםתלונות שעניינן זכויות 

  125  .............................................................................................  מבוא

   משטרת ישראל

  126  .............  טיפול בתלונה בדבר פגיעה בזכויות יסוד של עצירבליקויים   .1

  שירות בתי הסוהר

  127  ..........................................  ליקויים חמורים בטיפול רפואי באסיר  .2

  128  .....................................  מניעת ביקור של עצורה לשעבר אצל אסיר  .3

  130  .....בעירום טענות בדבר תנאי מעצר לקויים ובדבר ביצוע חיפוש גופני  .4

  131  ..................................................  כבילה שלא כדין של אסיר אזרחי  .5

  132  ..............................  החזקת אסירים ביטחוניים בתנאים לא ראויים  .6
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  תלונות של חושפי מעשי שחיתות 

  135  ..................................................... נתונים על התלונות שהתקבלו

  135 ........................................................  תוצאות הבירור של התלונות

  קבוע הגנה צו ניתן שבעניינן תלונות

  ים -עיריית בת

  135 .........................................................  חושף שחיתותהגנה על עובד   .1

  עיריית נצרת עילית

  138 ....................................................................  הגנה על "שומר סף"  .2

  

  בירור תלונות במסגרת הליך גישור

  147  .............................................................................................  מבוא

  המוסד לביטוח לאומי 

  147 ........................................................  עגמת נפש עקב ביצוע חקירה  . 1

  משטרת ישראל 

  149 ..........................................................  התנהגות מעליבה של שוטר  .2

   בישראל רשות שדות התעופה

  150 ......................  בעת בידוק בטחוניהתנהגות לא נאותה של מאבטחת   .3

  רשות מקומית בצפון הארץ 

  151 ...................................  שיבוץ תלמידה שלא בהתאם לבקשת הוריה . 4

  

  נות שבירורן העלה ליקויים כללייםתלו

  155  .............................................................................................  מבוא

  155  .............................................................................  משרדי ממשלה

  159  ...............................................................................  מוסדות מדינה

  164  ...................................................................  גופי השלטון המקומי
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  166  .................................................................  גופים ציבוריים אחרים

  

  תיאור הטיפול במבחר תלונות

  תלונות על משרדי ממשלה 

  משרד האוצר

  רשות המסים בישראל

  173 .........................סירוב לתת נקודות זיכוי במס הכנסה בגין לימודים  .1

  175 .................................  שליחת דרישות לתשלום חוב לכתובת קודמת  .2

  177 .............................................  דרישה מאוחרת לתשלום מס רכישה  .3

  משרד הביטחון

  שיקום נכיםאגף 

  179 ...............................  צה"לליקויים בטיפול בתשלום תגמולים לנכה   .4

  משרד הבינוי והשיכון

  181 ......................................  סיוע בקבלת דירה השייכת לדיור הציבורי  .5

  183 .......................  סירוב לאפשר לאח ואחות נכים להתגורר יחד בדירה  .6

  משרד החינוך

  185  ...........................................................  אבדן מחברת בחינת בגרות  .7

 השתתפות תלמידים בעלי לקויות נפשיות והתנהגותיות   .8
  187 .........................................................................  במשלחות לפולין

  189  ......................................  שנות לימוד 12אישור בדבר סיום מתן -אי  .9

  191  ........................... השתתפות במימון הוצאות נסיעה לבית הספר-אי  .10

  משרד הכלכלה 

   אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים

 הטיפול ברישום למעונות יום ומשפחתונים ובקביעת דרגת הנחה   .11
  193 .................................................................... מעקב - בשכר לימוד 
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  משרד המשפטים

  אגף רישום והסדר מקרקעין

  197 ..................... ירוב להחזיר אגרה ששולמה עבור הפקת נסח רישוםס . 12

  פרקליטות המדינה

  199 ........................... השתהות במתן החלטה בנוגע להגשת כתב אישום  .13

  רשות הפטנטים

 הארכת תוקף פטנט בשל נתק תקשורתי -אי  .14
 201 ............................................................. בין שני גופים ממשלתיים

  רשות התאגידים

  203 ............................................................. פיטורים ללא שימוע כדין  .15

  המשרד לשירותי דת 

  205 .............................. גביית כספים שלא כדין בגין הכנת יסוד למצבה  .16

  משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 

  אגף הרישוי

  207 ....................................................... דחיית בקשות לקבלת תו נכה  .17

  209 ....... סירוב להכשיר אדם שרישיונו נפסל על תנאי לנהוג ברכב ציבורי  .18

  211 ................................. מידע לא מדויק באתר האינטרנט של המשרד  .19

  

  תלונות על מוסדות מדינה

 המוסד לביטוח לאומי
 215  ..........  תשלום קצבת נכות בשל יציאה לחו"ל מסיבות בריאותיות-אי  .20

  217  .................................................  ביטול תושבות בשל שהייה בחו"ל  .21

  219 .......................................... דרישה לא מוצדקת לתשלום חוב גמלה  .22

  221 ............................................................. חיוב "נעדר" בדמי ביטוח  .23

  מערכת בתי המשפט ובתי הדין לעבודה

  223 .............................. דרישה שאינה מוצדקת לשלם אגרת בית משפט  .24
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  משטרת ישראל

  225  ..............................................  חיפוש ללא הצדקה על גופו של אדם  .25

 227 .......................................................... שיהוי ניכר בחקירת תלונות  .26

  229 .................................................. הסבה של הודעת תשלום קנס-אי .27

  231 ............................................ עיכוב חידוש רישיון נהיגה בשל טעות  .28

 צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
  233 ....................................................... צה"לאפליה במעבר במחסום   .29

 המנהל האזרחי, משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי
  235 ............................................ תלונות של תושבי הרשות הפלסטינית  .30

 ורשות האכיפה והגבייהרשות האוכלוסין וההגירה 
 239 ......................................................דרישה לשלם קנס שכבר שולם  .31

  רשות השידור

 241 ..................... דרישות לא מוצדקות מעיוור לתשלום אגרת טלוויזיה .32

  245  .......................................................... חיוב שגוי באגרת טלוויזיה  .33

 רשות מקרקעי ישראל
  247 .............................טיפול בתלונות על גביית תשלומים שלא כדין-אי  .34

  רשות ניירות ערך

  251 ............................................................ סירוב להשיב אגרת בחינה  .35

  שירות התעסוקה

  253 ...............  דרישה לא מוצדקת להתייצבות תכופה בלשכת התעסוקה   .36

  255 .............. מהרשות הפלסטיניתשיהוי בטיפול בבקשה להעסקת עובד   .37
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  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

 

  תלונות על גופי השלטון המקומי 

  אגרות, מסים ותשלומים אחרים

 אגרות מים וביוב
  - בע"מ הגיחוןחברת   .38

  261  ..................................................  חיוב שלא כדין בגין שירותי ביוב 

  263 ............................................................... הטלת עיקול שלא בצדק  .39

  -מי אשקלון תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ   .40
  265 ..........................................  מים חריגהחיוב שלא כדין בשל צריכת 

  267 ...................... יידוע במועד על צריכת מים חריגה- אי - מי לוד בע"מ  .41

  - בע"מתאגיד אזורי למים וביוב  -מי שבע   .42
  269 ...................................... דרישות לא מוצדקות לתשלום אגרת מים

  תשלומי ארנונה

  273  .................  סירוב לתת פטור מארנונה לזכאית לכך - עיריית דימונה  .43

  היטלים ותשלומים אחרים ,אגרות

 מהורי תלמידים גביית תשלומים  -עיריית גבעת שמואל   .44
  277 ..................................................... עבור התקנת מזגנים ומחשבים

  279 ............................ גבייה של היטל תאורה שלא כדין -  עיריית חיפה  .45

  281 .............................. דרישת תשלום למפרע עבור הסעה - עיריית לוד  .46

 נוקשות יתרה בגביית אגרה  -עיריית פתח תקווה   .47
  283 ............................................................ כלבעבור רישיון להחזקת 

  גביית חובות 

  287  ......  חיוב בלתי סביר בגין הוצאות אכיפת תשלום קנס -עיריית נצרת   .48

 שליחת התראה לכתובת שאינה  - צפת עיריית  .49
 289  ...........................................................  רשומה במרשם האוכלוסין

  דוחות חניה

 העברת בקשות לביטול דוחות חניה -אי - עיריית צפת  .50
  293 ............................................................................ לתובע העירוני
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  מפגעים ומטרדים

 297  .....................  פינוי מקלט בבניין מגורים משותף  -  עיריית ירושלים  .51

סירוב מרכול (סופרמרקט) לקבל בקבוקים  -  מועצה מקומית עומר  .52
  299 ...................................................................................... למחזור

 ענייני עובדים 
זימון מועמד להליכי מיון במכרז בשל היותו בעל -אי -עיריית רמת גן   .53
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