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מוגש בזה לכנסת הדוח השנתי 

  .הארבעים של נציב תלונות הציבור

מאז נכנסתי לתפקידי כמבקר המדינה ונציב 

תלונות הציבור שמתי דגש במטלות הביקורת 

ובבירור תלונות הציבור על ההגנה על זכויות 

ובכלל זה הזכויות החברתיות והכלכליות  ,אדם

האוכלוסיות החלשות בחברהשל 
1

נציב תלונות . 

 הציבור רואה עצמו "סוכן הזכויות החברתיות",

בייחוד בכל הקשור בשמירה על זכויות 

, שכן המבחן האִמתי להגשמתן של הנזקקים

על תפקידו של  .זכויותיהן של הקבוצות החלשותהגנה על ההוא זכויות האדם 

 מתנציבות להגשהעל פעילותה של ו עידן זכויות האדםבנציב תלונות הציבור 

בדוחלנושא זה שיוחד  תוכלו לקרוא בפרק זכויות אלה,
2

.                                                    
והפיקוח על מחירי חוות דעת: הפיקוח על מחירי המזון  המדינה, מבקרלמשל,  ,ראו   1

), בפרק "תלונות 2012( 39דוח שנתי ; נציב תלונות הציבור, 6), עמ' 2012( מוצרי חלב
חוות דעת: הטיפול ; מבקר המדינה, 151-143כויות ניצולי שואה", עמ' שעניינן ז

; מבקר 1925-1843), עמ' 2012( ג63דוח שנתי , בקטינים חסרי מעמד אזרחי בישראל
 ).2014( פעולות הממשלה לקידום הביטחון התזונתידוח על המדינה, 

 .8ראו להלן עמ'    2
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על פגיעה  בתלונותתלונות הציבור  טיפולה של נציבותלבדוח גם יוחד פרק 

בזכויות האדם של אסירים ועצירים
3

כליאתו של אדם פוגעת מטבע הדברים . 

. ואולם היא אינה מבטלת זכויות בזכותו לחירות ןיסוד שלו, ובראשהבזכויות 

אלה לחלוטין, ויש לשמור עליהן גם בין כותלי הכלא, אף אם בהיקף מצומצם 

על שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל, המופקדים על מוטלת יותר. על כן 

ם בזהירות יהתיוהחובה להפעיל את סמכוכליאתם של אסירים ועצירים, 

. בסיסיותהאדם הזכויות  יישמרושבה  ולהקפיד על דרך פעולה במידתיותו

בפרק מובא תיאור של כמה תלונות של אסירים ועצירים וכן של בני 

משפחותיהם על פגיעה בזכויותיהם, שבעקבות בירורן העירה הנציבות לשירות 

  בתי הסוהר ולמשטרת ישראל בעניין זה. 

הגידול פרק אחר בדוח יוחד לטיפולה של הנציבות באוכלוסיית הקשישים. 

והשיעור הגבוה של הקשישים החיים בישראל  ניכר בשיעור הקשישים החייםה

במלוא הרגישות  בתנאי מצוקה, מחייבים את הרשויות לטפל באוכלוסייה זו

ולעשות כל שביכולתן להגן על זכויותיה. בפרק מובא תיאור של כמה תלונות 

שבעקבותיהן סייעה הנציבות לתקן עוול שגרמו הרשויות לקשישים
4

.  

 ),31.6%בשיעור התלונות המוצדקות ( 16.2%של אופיינה בגידול  2013נת ש

הוא  ותמוצדקהכי שיעור התלונות  יש לזכור). 27.2%( 2012לעומת שנת 

הופסק משום  ןשבירוררבות  תלונותלמעשה גדול יותר, שכן לא נכללו בו 

עניין בא . יצוין כי בחלק ניכר מתלונות אלה בא על תיקונוהתלונה שעניין 

רק בעקבות התערבותה של הנציבות. שיעור התלונות  על תיקונוהתלונה 

המוצדקות הגבוה למדי מלמד כי הרשויות טרם הפנימו את החשיבות שבמתן 

  שירות מיטבי לציבור, וכי מלאכתה של הנציבות עדיין רבה.

המגוון הרב של נושאי התלונות המוגשות לנציבות מדי שנה בשנה מחייב את 

ה, מבררי התלונות, להיות בעלי מיומנות מקצועית גבוהה ובעלי עובדי

, בנוגע לחלק מהתלונות מחייב הבירור יכולת כךמומחיות בתחומים רבים. 

תלונות אחרות, ובהן תלונות של בבעוד ש ניתוח משפטי מדוקדק ומורכב                                                  
  .125ראו להלן בפרק "תלונות שעניינן זכויות אסירים ועצירים", עמ'   3
דוח ; ראו גם מבקר המדינה, 117ראו להלן בפרק "תלונות שעניינן זכויות קשישים", עמ'    4

  .299-103), עמ' 2010( ב61שנתי 
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 עובדים הטוענים להתנכלות הממונים עליהם עקב חשיפת מעשי שחיתות,

ר מיומנות גבוהה בחקר העובדות הקשורות לתלונהמחייב הבירו
5

. ואולם יהיו 

, הם לא יוכלו ככל שיהיוכישוריהם המקצועיים של מבררי התלונות טובים 

לעשות את מלאכתם נאמנה, בלי שיגלו חמלה ורצון אִמתי לעזור למי שפונים 

, ואכןכדי שתשמש להם פה בריבם עם הרשות. תלונות הציבור לנציבות 

הרבים  עובדים מסורים וחדורי רצון לסייע לפוניםעובדות והנציבות ב התברכה

   .ולהקל את מגעיהם עם הרשויות
     
  

  יוסף חיים שפירא, שופט (בדימ')  

  מבקר המדינה  

  ונציב תלונות הציבור  
  התשע"דאייר ירושלים, 

  2014מאי   

                                                 
 .135, עמ' ראו להלן בפרק "תלונות של חושפי מעשי שחיתות"   5


