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  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  מבוא

הקשישים  במספרניכר  לגידוליה לישראל הביאו יהעלגלי הגידול בתוחלת החיים ו
חיים  מהקשישים 20%-כמהאוכלוסייה.  10%- ככיום  ששיעורם ,ים בישראליהח

בתנאי מצוקה ותלויים בסיוע שהם מקבלים מהמדינה. האחריות למתן שירותים 
 משרד הרווחהבעיקר על הרשויות, והיא מוטלת בין  נחלקתלקשישים ולמימונם 

המוסד לביטוח המשרד לאזרחים ותיקים, משרד הבריאות,  והשירותים החברתיים,
מתגוררים לאומי והרשויות המקומיות שבתחומן גרים הקשישים. חלק מהקשישים 

הנמצא בתחום אחריותם של משרד הבינוי והשיכון ושל חברות בדיור הציבורי, 
  . הלאומית לשיכון בישראל בע"ממשכנות, כדוגמת עמידר, החברה 

מוסדרות בהוראות, חוקים ותקנות שונים, כגון חוק קשישים זכויותיהם של 
- , וחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה1989-האזרחים הוותיקים, התש"ן

קצבת על נוסף  השלמת הכנסהמקבלים גמלת חסרי הכנסה ; למשל, קשישים 1995
ובתשלומים טלוויזיה סים, להנחות בארנונה, באגרת זקנה. הם זכאים להקלות במ

  .נוספים

 יודעיםאלה שהעברית אינה שגורה בפיהם, אינם  בייחודרבים מהקשישים, ואולם 
אף יותר את מצוקתם  היכולתם למצות את זכויותיהם מגביר-מהן זכויותיהם, ואי

  הכלכלית.

שעניינן זכויות נציבות תלונות הציבור מטפלת מדי שנה בשנה בתלונות רבות 
קשישים, ועושה כל שביכולתה לסייע לאוכלוסייה זו, כמאמר הכתוב: "אל נא 

  תשליכני לעת זקנה ככלות כחי אל תעזבני" (תהילים, עא, ט).

טיפלה הנציבות בתלונות רבות שעניינן זכויות קשישים. להלן תיאור  2013גם בשנת 
  חמש מהן: 

  

  המוסד לביטוח לאומי

  קת זכאות לגמלת השלמת הכנסהליקויים בבדי  .1

 -והלין על שהמוסד לביטוח לאומי (להלן  2013המתלונן פנה לנציבות בינואר 
המוסד) דחה את תביעתו לתשלום גמלת השלמת הכנסה לקצבת זקנה משום 

   שהסתמך על מידע לא עדכני בדבר הכנסותיו.

הגיש המתלונן למוסד שתי תביעות  2011בירור התלונה העלה כי במרץ ובמאי 
, שהיו 2010לגמלת השלמת הכנסה ושתיהן נדחו בהתבסס על הכנסותיו בשנת 
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  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

גדולות מההכנסה המזכה בגמלת השלמת הכנסה. לעומת זאת, תביעתו של המתלונן 
התבסס על דוח לגמלת השלמת הכנסה אושרה מאותו חודש ואילך, ב 2012מאפריל 

, שממנו עולה כי הכנסותיו של המתלונן באותה שנה פחתו 2011שומה לשנת 
במידה ניכרת. נוכח האמור ביקש המתלונן כי המוסד יאשר את תשלום הגמלה 

, על בסיס הנתונים החדשים שהיו לפניו, אולם בקשתו נדחתה 2011למפרע ממרץ 
  . 1הגשתה בלבד השלמת הכנסה מאושרת מחודשמהטעם שתביעה לגמלת 

לברר את עניין זכאותו של  , היה עליו2הנציבות ציינה לפני המוסד כי על פי נהליו
עדכניים וכן על סמך  םעל סמך דוחות מע" 2011המתלונן לגמלה במרץ ובמאי 

דוחות מרואה חשבון על הכנסותיו והוצאותיו בפועל באותה שנה ולא על סמך 
  .2010הכנסותיו לשנת 

הנציבות הודיע המוסד כי בהתאם להוראות הנוהל, ולנוכח הכנסותיו  בעקבות פניית
, אושרה זכאותו של המתלונן לגמלת השלמת הכנסה 2011של המתלונן בשנת 

. מאחר שהמתלונן נפטר, למרבה הצער, במהלך בירור 2012עד מרץ  2011ממרץ 
   .2013ש"ח לאלמנתו של המתלונן באוקטובר  11,279התלונה, שולמה הגמלה בסך 

בעקבות המקרה הורה המוסד לפקידי התביעות להקפיד שימוצו זכויותיהם של 
מבוטחים שסכום הכנסותיהם פחת במידה ניכרת. כמו כן הודיע המוסד לנציבות 
שיוודא כי נהליו לעניין הבטחת הכנסה מוכרים היטב גם לפקידי התביעות במחלקת 

ת זקנה, וכי פקידי התביעות זקנה המטפלים בתביעות להשלמת הכנסה למקבלי קצב
  מיישמים נהלים אלה. 

)800744( 
  

  עיריית נתניה

  מתן הנחה בארנונה לזוג קשישים-אי  .2

המתלונן פנה לנציבות בשם הוריו, קשישים חולים שאינם דוברי עברית על בוריה, 
אינה משיבה לבקשת הוריו לקבל  העירייה) -שעיריית נתניה (להלן בתלונה על 

הארנונה. הוא טען כי הוריו הגישו את הבקשה כמה חודשים קודם  הנחה בתשלום
פנייתו לנציבות וטרם נענו, וכי העירייה מוסיפה לשלוח אליהם דרישות לתשלום 

  הארנונה בתוספת קנסות בגין האיחור בתשלום.

___________ 
 .1980-(א) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א14סעיף   1
  לתדריך הבטחת הכנסה של המוסד. 5.2.15.1סעיף   2
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  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

בירור התלונה העלה כי לפי נתוניהם זכאים ההורים להנחה בארנונה בשיעור ניכר, 
גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי המזכות בהנחה. ואולם מאחר שכן האב מקבל 

שצריכת המים בנכס נראתה לעירייה גבוהה יחסית, היא החליטה לאמת את הנתונים 
שצוינו בבקשת ההנחה כדי לוודא שבנכס מתגוררים הורי המתלונן בלבד. בעקבות 

ר בנכס כך נשלח לנכס נציג מטעם העירייה, אך לטענת העירייה, אף שהנציג ביק
החלטה בנוגע  התקבלה, הוא לא מצא את ההורים בבית, ולכן טרם רבות פעמים

  לבקשת ההנחה. 

הנחה זמנית של המתלונן בעקבות פניות המתלונן החליטה העירייה לתת להוריו 
בעת בארנונה עד לסיום בדיקתה. ואולם משלא עלה בידי נציג העירייה לבקר בנכס 

ה העירייה לדחות את הבקשה ולדרוש מההורים את שהורי המתלונן היו בו, החליט
  תשלום מלוא הארנונה.

בשלב זה התערבה הנציבות ובסיוע המתלונן הביאה לתיאום מועד לביקור של נציג 
העירייה בנכס. בביקור נמצא כי רק הורי המתלונן מתגוררים בנכס, ובעקבות כך 

  ניתנה להם מלוא ההנחה המגיעה להם. 

)806121(  

  

  רמלהעיריית 

  מתן סיוע ברכישת מיטה-אי  .3

, פנה בתחילת שנת שהשפה העברית אינה שגורה בפיו 73המתלונן, ניצול שואה בן 
המחלקה) וביקש לקבל  -רמלה (להלן עיריית למחלקה לשירותים חברתיים ב 2012

אחר שהמיטה הקודמת שלה מסיוע ברכישת מיטה חדשה לאשתו הלוקה בשיתוק, 
   נשברה.

תקנון עבודה סוציאלית (תע"ס), המחלקה רשאית לסייע בקניית ציוד לפי הוראות 
ביתי בסיסי, לרבות מיטה, בתנאי שאושר לכך תקציב. כדי לקבל את הסיוע על 

  המבקש להמציא למחלקה שלוש הצעות מחיר.

המציא המתלונן למחלקה שלוש הצעות מחיר לרכישת מיטה. ואולם  2012ביוני 
ית המתלונן ומסיבות אחרות שאינן ברורות, התעכב בשל קושי בתיאום ביקור בב

  הטיפול בבקשתו.

, לאחר כמה חודשים שבהם ישנה אשתו, הלוקה כאמור בשיתוק, 2012בספטמבר 
ש"ח. לאחר רכישת  3,700במיטה שבורה, נאלץ המתלונן לקנות לה מיטה בעלות של 

  של המיטה.המיטה שב המתלונן ופנה למחלקה בבקשה לקבל סיוע במימון עלותה 
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המחלקה הודיעה למתלונן במכתב כי בקשתו נדחתה מאחר שלא אושר לכך תקציב, 
וציינה לפניו כי באפשרותו להגיש ערעור בכתב על החלטה זו לוועדת ערר. ואולם 

  מכתבה של המחלקה למתלונן כנראה לא הגיע אליו. 

המצב קשיי השפה של המתלונן, גילו ו -נוכח הנסיבות המיוחדות של המקרה 
פנתה הנציבות למחלקה על מנת שתשקול שוב את  -הבריאותי שלו ושל אשתו 

למתלונן במימון  סיועבקשתו לסיוע. בעקבות פניית הנציבות אישרה המחלקה 
 ש"ח.  1,000עלותה של המיטה בסכום של 

)804671(  

  

   רמת גן עיריית

  טיפול בפניות קשיש -אי  .4

זה מכבר תחנת אוטובוס  המתלונן, קשיש ניצול שואה, הוצבה לביתו של בסמוך
. ביומו ולידה ספסל שאינו מקורה. המתלונן פוקד את תחנת האוטובוס מדי יום

הלין לפני ראש העירייה כי זה שנים הוא פונה למחלקת פניות הציבור  2013באפריל 
ולם לא בעירייה בבקשה להעתיק את הספסל לאזור מוצל משמש בקרבת מקום, א

  קיבל מענה לשום פנייה מפניותיו. 

שלח המתלונן פנייה נוספת לראש העירייה. בפנייה נרגשת זו הוא כתב  2013במאי 
כי אשתו, שהייתה אף היא ניצולת שואה, נפטרה זה עתה, ומחה על התעלמותם של 
עובדי העירייה מבקשותיו להעתקת הספסל. לאחר שלא נענתה גם פנייתו האמורה 

  , תלונה לנציבות. 2013עירייה, הגיש המתלונן, בסוף מאי לראש ה

בירור התלונה העלה כי העירייה לא השיבה למתלונן על פניותיו. העירייה מסרה כי 
נעשו כמה ניסיונות ליצור עם המתלונן קשר טלפוני אולם הם לא צלחו, והודתה כי 

ניתן מענה בכתב פניותיו לא נענו בכתב. הנציבות העירה לעירייה על כך שלא 
  לפניות המתלונן.

, בעקבות התערבות לאזור מוצל אשר לבקשת המתלונן להעתיק את הספסל
והודיעה כי בכוונתה לבחון אפשרות למילוי הבקשה הנציבות פעלה העירייה 

  להצבת סככת המתנה מקורה במקום, לשם הגנה משמש ומגשמים. 

)806038(  



  נושאים מיוחדים  ______________________________________________________  

121  
  
  
  
  

  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  חברת דואר ישראל בע"מ

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

, ניצול שואה ובעל תעודת עיוור. בתלונתו טען כי נדרש 87המתלונן הוא קשיש בן 
באחד מסניפי הדואר לשלם תמורת משלוח דואר רשום, אף שהוא זכאי לפטור 

ומאחר שדבר הדואר ששלח פטור מתשלום דמי  מתשלום זה מאחר שהוא עיוור
תלונן הוסיף כי בסניף דואר אחר שאליו פנה פטרו אותו מהתשלום . הממשלוח
  האמור.

השיבה כי על פי הדין, עיוורים פטורים  החברה) - ת דואר ישראל בע"מ (להלן חבר
, ועליהם לציין על 3ואביזרים המיועדים לשימושםמדמי משלוח רק עבור כתבים 

הוסיפה כי מאחר  החברה .4עטיפת דבר הדואר כי הוא מכיל כתבים ואביזרים כאמור
שהמתלונן לא ציין על עטיפת דבר הדואר שהיא מכילה כתבים ואביזרים אלה, נבצר 

   ממנה לדעת זאת ולכן לא ניתן לו פטור מתשלום דמי המשלוח.

משהובאו הדברים לידיעת המתלונן, הוא הבהיר כי דבר הדואר ששלח אכן הכיל 
א ציין זאת על העטיפה מכיוון שאינו . לדבריו, הוא ליםחומר שהיה מיועד לעיוור

דובר עברית ומאחר שסבר שפקיד הדואר יטביע על העטיפה חותמת המציינת כי 
  .יםהחומר שמכיל דבר הדואר מיועד לעיוור

הנציבות העירה לחברה כי על נציגיה להתחשב בעיוורים ובכבדי ראייה, ובייחוד 
ום עבור משלוח דברי , המבקשים לממש את זכותם לפטור מתשלשבהם קשישיםב

דואר המיועדים לעיוורים, גם אם לא ציינו על העטיפה כי מדובר בחומר המיועד 
  לעיוורים. 

החברה התנצלה על התנהגותם של נציגיה כלפי המתלונן והודיעה כי בעקבות בירור 
התלונה שוחח נציג שלה עם המתלונן והבהיר לו את הכללים החלים לגבי משלוח 

עננה בקרב נציגי השירות שלה יעדים לעיוורים. החברה הוסיפה כי רדברי דואר המיו
את הוראות הנוהל בעניין משלוח כתבים ואביזרים לעיוורים, וכי הדגישה לפניהם 

  פונים שאינם דוברי עברית. כלפיאת הצורך לנהוג באורך רוח ובסבלנות 

)801567(  

___________ 
 (א) 37והתוספת השנייה לתקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיפים  2תקנה   3

, כתבים ואביזרים לעיוורים הם בין השאר חומר 1. על פי תקנה 2007-(ג) לחוק), התשס"ח-ו
קריאה בכתב ברייל או בכתב בולט אחר, מכונות כתיבה להדפסה בכתב ברייל, תקליטים 

  ים ומקלות הליכה לעיוורים.וסרטים מגנטיים לעיוור
 .2.11מדריך הדואר, חלק ב, פרק א, סעיף   4
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תלונות שעניינן זכויות אסירים 
 ועצירים
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  מבוא

שהופקדה בידי שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל לכלוא אסירים ועצירים  הסמכות
ולהחזיקם במשמורת היא "אחת מהסמכויות הפוגעניות ביותר המוקנות למדינה 

. לכן מוטלת עליהם החובה להפעיל 1דמוקרטית מודרנית כלפי הנתונים למרותה"
אדם בסיסיות. אף  את סמכותם בזהירות, במידתיות, ותוך שמירה קפדנית על זכויות

שמטבע הדברים כליאתו של אדם פוגעת בזכויות יסוד שלו, ובראש וראשונה 
בזכותו לחירות, אין ההגנה על זכויותיו נעצרת על ִסָּפן של חומות הכלא: "הזכות 
לשלמות גופנית וכבוד האדם היא אף זכותו של העציר והאסיר. חומות הכלא אינן 

האדם. משטר החיים בבית הסוהר מחייב, מעצם מפרידות בין העציר לבין כבוד 
טבעו, פגיעה בחירויות רבות מהן נהנה האדם החופשי..., אך אין משטר החיים 
בבית הסוהר מחייב שלילת זכותו של העציר לשלמות גופו ולהגנה בפני פגיעה 

  .2בכבודו כאדם. החופש נשלל מהעציר; צלם האדם לא נלקח ממנו"

  

___________ 
‰Â‡‰ ¯˘ '  'Á‡Â Ì„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙·ÈËÁ ,ÌÈ˜ÒÚÏÂ ËÙ˘ÓÏ ÈÓ„˜‡‰ ÊÎ¯Óˆ¯,  2605/05בג"ץ   1

  ).19.11.09לפסק דינה של הנשיאה בייניש (פורסם במאגר ממוחשב,  25סעיף 
  ).1980( 298, 294), 3ד(, פ"ד ל˜ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È˘ '  ÔÏË‰¯ 355/79בג"ץ   2
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מטפלת מדי שנה בשנה בתלונות רבות שעניינן זכויות  נציבות תלונות הציבור
אסירים ועצירים, בין בתלונות של האסירים והעצירים עצמם ובין בתלונות של בני 
משפחותיהם. זכותם של אסירים להגיש תלונות לנציבות עוגנה בהוראה מיוחדת 

, 35הוראת סעיף [נוסח משולב],  1958-התשי"חומפורשת בחוק מבקר המדינה, 
הקובעת: "תלונה של אסיר... תוגש במעטפה סגורה, ונציב בתי הסוהר, או מי שהוא 

אל נציב תלונות הציבור". הנציבות מקפידה  -בלי שיפתחנה  -הסמיך לכך, יעבירנה 
  .3כי הוראה זו תקוים, ככתבה וכלשונה

 אסירים ועצירים. להלן תיאור שש מהן: טיפלה הנציבות בתלונות 2013גם בשנת 
  

  רת ישראלמשט

  ליקויים בטיפול בתלונה בדבר פגיעה בזכויות יסוד של עצור  .1

ח"כ אורית סטרוק פנתה לנציבות בעת ששימשה מנהלת "ארגון זכויות האדם 
ביש"ע" והלינה על ליקויים בטיפול המשטרה בתלונה שהגיש אדם שנעצר לחקירה 

  העצור), בנוגע להתנהגות שוטרי מחוז ש"י כלפיו.  -(להלן 

כ סטרוק טענה כי קצין תלונות הציבור שבדק את התלונה לא בדק כיאות את ח"
טענות העצור ולפיהן הוא הוחזק בתא המעצר אזוק בידיו וברגליו ולא פונה לחדר 
מיון, אף שחובש אשר בדק אותו בעת ששהה בתחנת המשטרה הפנה אותו לשם 

נשלח לאחר החקירה נה כי לא נבדקה כראוי טענת העצור כי הוא טע עודבדחיפות. 
לדרכו, אף שתחנת המשטרה שוכנת באזור מבודד ועוין, ואף שציין לפני השוטרים 

  שאין לו די כסף כדי לשוב ממנה לביתו. 

לא בדק את התלונה עד תום, וכי תלונות הציבור בירור התלונה העלה כי קצין   .1
ה למשטרה טענת המתלונן כי הוחזק אזוק בתא. הנציבות העירעל לא השיב כלל 

, אין לכבול כעניין שבשגרה עצור או נחקר השוהים 4בחומרה כי לפי הדין והנוהל
של כבילת עצור  יחידלכאורה אין מדובר במקרה שבתא סגור, וכי הבירור העלה 

במחוז. הנציבות הטעימה לפני המשטרה כי עליה לבדוק כיצד פועלים שוטרי 
  המחוז בעניין זה, נוכח הפגיעה החמורה בזכויות היסוד של העצירים. 

___________ 
  .226-225, עמ' 39), תלונה È˙ ˘ ÁÂ„36 )2009  ראו נציב תלונות הציבור,  3
(ב) 18; תקנה 1996-מעצרים), התשנ"ו - לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  10סעיף    4

; 1997-מעצרים) (תנאי החזקה במעצר), התשנ"ז - לתקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה 
  בדבר "הטיפול בכלואים בבית מעצר".  12.03.01פקודת המטה הארצי מס' 
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  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

יצוין כי בדיון שהתקיים בכנסת בעקבות התלונה, העלו נציגי הסנגוריה הציבורית 
כדבר שבשגרה, בתאי מעצר , עצורים ונציגי לשכת עורכי הדין טענות בדבר כבילת

שלא לצורך  עצוריםהמתנה בתחנות המשטרה וכן טענות בדבר כבילת  ובתאי
  במקומות ציבוריים. 

 כעניין נעול בתא כבול אדם להחזיק שאין חולק אין כי לנציבות השיבה המשטרה
כי חודדו הוסיפה  המשטרה. חריגים במקרים רק זה צעד לנקוט יששו שבשגרה

אצל השוטרים את  לרענן הונחהמבצעים במשטרה הוכי אגף  ,זה בנושאם הנהלי
   לעניין. הנוגעותהפקודות וההנחיות 

כי בהפניה  התלונהפינויו של העצור לחדר מיון העלה בירור -אי בעניין  .2
בדחיפות, וכי אף המתלונן עצמו  לחדר מיוןשניתנה לו לא נרשם שיש להעבירו 

. המשטרה הבהירה כי עמדת גורמי החקירהבחקירתו שלא לפנותו עד לסיום  ביקש
טיפול  לתתאין היא שהרפואה במשטרה, המבוססת על הנחיות משרד הבריאות, 

של סכנת חיים או של בעיה רפואית  יםרפואי לאדם המסרב לקבלו אלא במקר
פינויו את יב חי לא הרפואי של המתלונן מצבוכי ושהטיפול בה אינו סובל דיחוי, 

 להסתייג מקום נמצא לא, של הנציבות הבירור ממצאי נוכחלבית חולים.  המידי
  .זה בעניין המשטרה מעמדת

אשר לטענת המתלונן כי לאחר שנחקר נשלח לדרכו בלי שהיה ברשותו די כסף   .3
לשוב לביתו, העירה הנציבות למשטרה כי מאחר שעניין זה עלה בבירור כמה 

  יתן את הדעת על הצורך בהסדרתו. תלונות, ראוי שת

המשטרה מסרה בתגובה כי שלא כבמחוז ש"י, רוב תחנות המשטרה ממוקמות 
עם זאת אגף חקירות ומודיעין במשטרה הונחה ובקרבת נתיב תחבורה ציבורי, 

עקוב אחר טיפולה תלמצוא פתרון לסוגיה זו, במיוחד לגבי המחוז האמור. הנציבות 
  של המשטרה בעניין. 

)714156(  

  

  שירות בתי הסוהר

  ליקויים חמורים בטיפול רפואי באסיר  .2

, קבל על כי שירות בתי הסוהר (להלן 2000המתלונן, אסיר השוהה במשמורת משנת 
, ולפיהם הוא 2002שב"ס) התעלם מממצאי בדיקותיו הרפואיות שבוצעו בשנת  -

בדיקותיו  הנגיף). לטענתו, ממצאי -נשא של נגיף מסוג הפטיטיס סי (להלן 
  הרפואיות שבוצעו במשך השנים נעלמו מתיקו, ולא ניתן לו טיפול רפואי הולם.
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לצורך בירור התלונה התבקש שב"ס להמציא לנציבות את תיקו הרפואי של 
המתלונן, שאמור לתעד את מצבו הרפואי ממועד תחילת מאסרו, ובכלל זה את 

שהומצא לנציבות כלל אך  בדיקותיו הרפואיות ואת ממצאיהן. אולם התיק הרפואי
ואילך. שב"ס מסר כי התיק  2010ומסמכים משנת  2008ורק מסמך אחד משנת 

הרפואי שבו אוגדו ככל הנראה מסמכים רפואיים קודמים לא אותר, אף שבוצעה 
  בדיקה יסודית כדי למצאו.

, ובו צוין כי 2010בתיקו הרפואי החלקי של המתלונן נמצא מסמך מפברואר 
א נשא של הנגיף, וכי כשנה קודם לכן הוא נבדק בבדיקות מעבדה כדי המתלונן הו

הטיפול התרופתי שיינתן לו, אך הנושא לא טופל. במסמך מתואר  מהושיוחלט 
שנים, עדיין לא  10-מצבו הרפואי של המתלונן כדלקמן: "הפטיטיס סי במשך כ

  קיבל טיפול ולא סיים בירור". 

א לערוך למתלונן בדיקות דם שונות, אך לא המליץ רופ 2010עוד נמצא כי במאי 
  נמצאה אסמכתה המוכיחה כי הן בוצעו.

, בעקבות התערבות הנציבות, זומן המתלונן לשיחה בעניין 2011רק באוגוסט 
מחלתו, ובעקבותיה נשלח לבדיקות שונות והן איששו כי הוא נשא של הנגיף. 

  מקבל המתלונן טיפול תרופתי במחלתו. 2012מינואר 

ת שלא ניתן הסבר ענייני לעיכוב הממושך במתן הטיפול הרפואי למתלונן בשנים היו
, ולנוכח היעדרם של מסמכים המתעדים את הטיפול כאמור, העירה 2010-2002

הנציבות לשב"ס בחומרה על המחדלים הקשים בטיפול במתלונן ועל הצורך לנקוט 
  את הצעדים הנחוצים למניעת הישנותם.

ת כי האסיר נמצא כיום במעקב רפואי רציף ומקבל טיפול שב"ס הודיע לנציבו
  ההולם את מצבו הרפואי בהתאם להמלצות הרופאים.

)605186(   
  מניעת ביקור של עצורה לשעבר אצל אסיר  .3

לא התיר למתלוננת, בת זוגו של אסיר שהייתה שב"ס)  - (להלן שירות בתי הסוהר 
  עצורה בעבר, לבקרו בבית הסוהר. 
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הפקודות), כל ביקור של אסיר  -(להלן  5פקודות נציבות שירות בתי הסוהרעל פי 
מסר בתגובתו ב"ס לשעבר או של עצור לשעבר בבית הסוהר מחייב אישור מראש. ש

תלונה כי לא אישר את ביקורה של המתלוננת אצל בן זוגה בשל התנהגותו על ה
התיר  ב"סשובשל עברות משמעת שביצע. עם זאת העלה בירור התלונה כי 

  למבקרים אחרים לבקר את האסיר.

להחליט אם לאשר ביקור של אסיר לשעבר או עצור  שב"סלפי הפקודות, על 
לשעבר בבית הסוהר לפי שיקולים הנוגעים למבקר ולא לאסיר, ובכללם מידת 
קרבתו של המבקר לאסיר, פרק הזמן שחלף מאז שחרורו של המבקר ומעורבותו של 

  המבקר בפלילים.

כי במקרה זה לא הייתה הצדקה למנוע מהמתלוננת  שב"סלפני ציינה בות הנצי
  ביקור אצל בן זוגה.

ירענן בקרב המחוזות את הוראות קיבל את הערת הנציבות והודיע כי  שב"ס
  כדי למנוע הישנות תקלות כאלה. הפקודות בעניין זה

)802616(  

  

___________ 
  ר אצל אסירים".בדבר "סדרי ביקו 04.42.00פקודה   5



   ____________________________________________________  40דוח שנתי  -ץ "נת

130  
  
  
  
  

  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

   פני בעירוםטענות בדבר תנאי מעצר לקויים ובדבר ביצוע חיפוש גו  .4

של המתלוננת הייתה עצורה כמה ימים בבית המעצר נווה תרצה.  19-בתה בת ה
המתלוננת הלינה על התנאים התברואתיים הירודים בבית המעצר ובעיקר על שלא 
סופק לבתה ציוד בסיסי, כגון מצעים למיטה. עוד התלוננה על שבתה עברה חיפוש 

  גופני בעירום בלא הצדקה לכך.
, עצור המתקבל לבית 6הפקודה) -(להלן  פקודת נציבות שירות בתי הסוהרלפי 

מעצר זכאי לקבל סדין, מזרן ושמיכה. עצור שטרם הוגש נגדו כתב אישום, המכונה 
 "עצור לימים", זכאי לקבל גם ציפה לשמיכה. 

שב"ס) מסר לנציבות כי על פי החלטת נציב שירות בתי  -שירות בתי הסוהר (להלן 
רים לימים אינם מקבלים מצעי מיטה, לרבות סדין, מחשש שיעשו בהם ועצהסוהר, 

 שימוש אבדני. לטענת שב"ס, הסיכון לשימוש כאמור גדול במיוחד בקרב
 רים לימים.ואוכלוסיית העצ

פקודה לא נקבע שעצור לימים אינו זכאי ההנציבות העירה לשב"ס כי בהוראות 
ת אלה נקבע כי עצור לימים זכאי בהוראו -למצעים שמקבל עצור רגיל, אדרבה 

לפריט נוסף. כמו כן הדגישה הנציבות את החשיבות שיש למצעים בשמירה על 
  רים. וההיגיינה של העצ

  פעמיים.-רים סדינים חדובעקבות הערת הנציבות החליט שב"ס לספק לכל העצ

אשר לטענה ולפיה בתה של המתלוננת עברה חיפוש גופני בעירום בלא הצדקה 
ביצוע "בחינה חזותית של גופו העירום של האסיר"  7הפקודהלכך, נמצא כי לפי 
ר מתקבל למשמורת בבית הסוהר, או בהתקיים עילה לכך, כגון ימותרת רק כאשר עצ

ל המתלוננת עברה חשד סביר להסתרת סמים מסוכנים. אולם התברר כי בתה ש
בחינה חזותית בעירום בעת שיצאה ממשמורת בבית המעצר לבית המשפט לצורך 
דיון בהארכת מעצרה. נוכח האמור, ומאחר ששב"ס לא טען כי הייתה עילה לביצוע 
בחינה כאמור, קבעה הנציבות כי הבחינה החזותית שעברה בתה של המתלוננת 

  בוצעה שלא לפי הוראות הפקודה.

בקרב כלל הסוהרים, ובפרט  -הצביעה לפני שב"ס על הצורך לרענן הנציבות 
את הוראות  -הסוהרת שביצעה את הבחינה החזותית של בתה של המתלוננת 

הפקודה הרלוונטיות ואת התנאים לביצוע בחינה חזותית בעירום של אסירים 
  רים. יועצ

___________ 
 "קליטת עצורים, החזקה ושחרור". בדבר 04.30.00 פקודה  6
 "עריכת חיפושים על אדם וברכב".בדבר  03.06.00 פקודה  7
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בות מפקד בעקבות זאת הודיע שב"ס לנציבות כי הגורמים המוסמכים בשב"ס, לר
  בית הספר לסוהרים, הונחו לפעול כאמור. 

)711739(   
  כבילה שלא כדין של אסיר אזרחי  .5

שב"ס)  -המתלונן הוחזק במשך כמה ימים במשמורת שירות בתי הסוהר (להלן 
תשלום חוב. הוא הלין על שבעת שהועבר מבית המעצר -כאסיר אזרחי בשל אי

   באזיקים.בירושלים לכלא מעשיהו הוא נכבל 

משב"ס נמסר בתגובה כי פקודת בתי הסוהר אוסרת, ככלל, על כבילת אסיר במקום 
אולם בעת המעבר ממקום כליאה אחד למשנהו האסיר אינו שוהה במקום  ,8ציבורי

ן כי המתלונן נכבל בדומה לכל ציבורי ולכן אין מניעה לכבול אותו. שב"ס ציי
אחר ובהתאם לפקודת נציבות שירות  רים והשפוטים המועברים למקום כליאההעצי

הפקודה), ולפיה "בעת  -שעניינה אסירים אזרחיים (להלן  04.22.00בתי הסוהר 
 העברת אסיר ממקום למקום, ע"י יחידת נחשון, יש לכבול את האסיר".

הנציבות הפנתה את תשומת לבו של שב"ס לכך שהנאמר בפקודה האמורה אינו 
, ולפיה מותר לכבול 1978- הסוהר, התשל"ח לתקנות בתי 23מתיישב עם תקנה 

   .9אסיר אזרחי רק אם הוא מנסה להימלט

עוד העירה הנציבות כי הוראה גורפת ולפיה יש לכבול כל אסיר אזרחי בעת מעבר 
ממקום כליאה אחד למשנהו פוגעת בזכויות יסוד של האסיר לכבוד ולפרטיות ואינה 

  מידתית.

בכוונתו לשנות את הוראת הפקודה באופן  כך הודיע שב"ס לנציבות כי בעקבות
שתקבע כי בעת מעבר בין מתקני כליאה תותר כבילת אסיר אזרחי רק אם הוא מנסה 

לעיל. הנציבות הבהירה לשב"ס כי עוד לפני  23להימלט ממשמורת, כאמור בתקנה 
תיקון הפקודה עליו להנחות את הגורמים העוסקים בהעברת אסירים שלא לכבול 

   חיים (גם במקום שאינו ציבורי), אלא אם כן הם מנסים להימלט.אסירים אזר

)710877( 
___________ 

 . 04.15.01 ה, וכן פקוד1971- א לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב11ראו סעיף   8
 אסיר של ורגליו ידיו את בכבלים לכבול רשאי אסירים להעברת האחראי" כי נקבע בתקנה  9

 או אחר פלילי אסיר אל פלילי אסיר בכבלים לחבר הוא ורשאי בכך צורך ראה אם פלילי
 ". להימלט המנסה אזרחי אסיר גם כאמור לכבול מותר. למלווהו
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  החזקת אסירים ביטחוניים בתנאים לא ראויים   .6

עתירותיהם של אסירים לבית המשפט המחוזי בנצרת נידונות באולם דיונים הסמוך 
בית הסוהר). האסירים שמקבלים זימון לדיון בעתירתם  -לבית הסוהר צלמון (להלן 

אגף המעבר), ולאחר תום  -וחזקים עד לדיון באגף המעבר בבית הסוהר (להלן מ
  הדיון מוחזרים לבית הסוהר שבו הם מרצים את עונשם.

המתלונן, אסיר ביטחוני שהגיש כמה עתירות לבית המשפט המחוזי בנצרת, הלין על 
א החזקתו בתנאים לא ראויים באגף המעבר. לטענתו, תנאי המאסר של האסירים הל

  ביטחוניים טובים יותר מתנאי המאסר של האסירים הביטחוניים.

בביקור של נציגי הנציבות בבית הסוהר נמצא כי התאים באגף המעבר שבהם 
חזקים האסירים ומוחזקים האסירים הביטחוניים צפופים יותר מהתאים שבהם מ

הביטחוניים הלא ביטחוניים. עוד נמצא כי בחלק מהתאים שבהם מוחזקים האסירים 
אין מחיצה בין השירותים ובין תאי האסירים, דבר הפוגע בצנעת הפרט של האסיר 

  ובכבודו.

. לטענת האסירים רבים נוסף על אלה מצאה הנציבות כי באגף המעבר יש חרקים
, בעיקר בשעות השינה, וגורמים להם עוקצים אותם הביטחוניים, חרקים אלה

  פריחות וגירודים.

לנקוט את כל הצעדים שב"ס)  -(להלן הנציבות הורתה לשירות בתי הסוהר 
  הנדרשים על מנת לשפר את תנאי החזקתם של האסירים הביטחוניים באגף המעבר. 

שב"ס מסר לנציבות כי בוצעו כמה פעולות לתיקון הליקויים, ובכלל זה הדברה של 
  קונים נוספים.החרקים. שב"ס הוסיף כי לאחרונה אושר תקציב לביצוע תי

)805262( 



  

  
  
  
  

  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תלונות של חושפי מעשי שחיתות 
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  נתונים על התלונות שהתקבלו 

ג 45-א45נבחנו לפי הוראות סעיפים  2013תלונות שהתקבלו בנציבות בשנת  45
או חוק מבקר  החוק -[נוסח משולב] (להלן  1958-מבקר המדינה, התשי"ח לחוק

תלונות של מבקרים פנימיים שטענו כי נפגעו בעקבות פעולות  3, מהן )המדינה
מהן  10י ממשלה, מהתלונות שהוגשו היו על משרד 8שביצעו במסגרת תפקידם. 

 9-, וםמהן היו על רשויות מקומיות וגופים מוניציפליי 16היו על מוסדות מדינה, 
תלונות היו על גופים לא  2מהן היו על חברות ממשלתיות וגופים ציבוריים אחרים. 

  נילונים. 

  

  תוצאות הבירור של התלונות 

 2הבירור, ולגבי תלונות הושלם  17-תלונות. ב 40-הסתיים הטיפול ב 2013 בשנת
מהן נקבע כי התלונה מוצדקת וניתנו בהן צווים קבועים להגנת המתלוננים; בנוגע 

תלונות אחרות הופסק הבירור במהלכו, לרוב משום שעניין התלונה בא על  13-ל
תלונות נדחו  10בין בעקבות התערבות הנציבות ובין מסיבות אחרות; ועוד  -תיקונו 

ן אינן עומדות בתנאים שנקבעו בחוק בנוגע לבירור על הסף, לאחר שנמצא כי ה
תלונות של חושפי שחיתות או בתנאים אחרים שנקבעו בחוק, או שהתברר כי 

  התלונה הייתה על גוף שהנציבות אינה מוסמכת לברר תלונות עליו.

צווי הגנה:  9 הנציב) -(להלן  נציב תלונות הציבורמבקר המדינה ובמשך השנה נתן 
תלונות שבהן ניתן שתי צווים זמניים. להלן תיאור הטיפול ב 7- צווי הגנה קבועים ו 2

   :צו הגנה קבוע

  

   לונות שבעניינן ניתן צו הגנה קבועת

  הגנה על עובד חושף שחיתות -עיריית בת ים   . 1

  העירייה), קיבל  -המתלונן, מפקח בנייה באגף ההנדסה בעיריית בת ים (להלן 
פנה המתלונן  10.7.11-הודעה מהעירייה על זימונו לוועדת פיטורים. ב 6.7.11- ב
נציב וביקש ממנו לתת צו להגנתו כחושף שחיתות, מתוקף סמכותו לפי סעיף ל

  ג(א) לחוק מבקר המדינה.45

המתלונן טען כי זומן לוועדת הפיטורים מכיוון שסייע למשטרת ישראל בחשיפת 
ראש העירייה עקבותיה הומלץ להגיש כתבי אישום נגד מעשי שחיתות בעירייה, שב
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עובדים בכירים בה. לדבריו, חלק מאותם בכירים מכהנים בוועדת הפיטורים ו
  שאמורה לדון בעניינו.

המתלונן הוסיף כי עוד לפני שהתגלה שסייע למשטרה, חשדו בו גורמים בעירייה כי 
עובדה), לקראת תכנית  -שיתף פעולה עם תחקירני התכנית "עובדה" (להלן 

סדרים ולעברות -התכנית). בתכנית הועלו חשדות לאי -(להלן  17.2.08-ששודרה ב
תן אגף ההנדסה למקורביו על טוהר המידות בעירייה, ובכלל זה חשדות ולפיהם נ

של ראש העירייה אישורים שלא כדין. לדברי המתלונן, לא היה לו כל קשר עם 
  תחקירני עובדה. 

הצו הזמני), שנועד להגן על זכויות  -נתן הנציב צו הגנה זמני (להלן  12.7.11- ב
המתלונן בזמן בירור התלונה. בצו הזמני נאסר על העירייה להמשיך בהליכים לסיום 

עסקתו של המתלונן, וכן נאסר עליה לפגוע בתפקידו, במעמדו, בסמכויותיו ה
  ובזכויותיו. 

ג(א) לחוק מבקר המדינה נקבע כי הנציב ייתן צו הגנה לעובד  45-) ו1א(45בסעיפים 
שהתריע על מעשי שחיתות במקום עבודתו, אם שוכנע כי הפגיעה בזכויותיו 

תו על מעשי השחיתות למי ובמעמדו של העובד נעשתה בתגובה על הודע
  שבסמכותו לבדוק זאת (כמו המבקר הפנימי, משטרת ישראל או מבקר המדינה). 

שיתוף הפעולה של המתלונן עם המשטרה משמעותו הודעה על מעשי שחיתות, 
ולכן התמקד הבירור בבחינת הקשר הסיבתי בין הודעת המתלונן על מעשים אלה 

  ובין זימונו לוועדת הפיטורים. 

לא ידעה כלל על מעורבותו של  12.7.11- העירייה טענה כי עד להוצאת הצו הזמני ב
המתלונן בחשיפת מעשי שחיתות בה, ולכן לא יכול להיות קשר בין הכוונה לפטרו 

  ובין חשיפת מעשים אלה. ואולם ממצאי הבירור לא תמכו בטענה זו:

ם מנכ"ל עימתה המשטרה גורמים בעירייה, ובה 2010נמצא כי בשנת   .1
העירייה, מהנדס העירייה ואחיו של ראש העירייה, עם עדויות שמסר המתלונן. נוסף 
על כך אישרה היועצת המשפטית של העירייה כי חוקרי המשטרה הביאו לידיעתה 

 .2010את פרטי עדותו של המתלונן בעת שגבו ממנה עדות ביוני 
 מעקב של חוקר פרטי הועלה כי סמוך למועד שידור התכנית הזמינה העירייה  .2

אחר המתלונן ואחר מפקח בנייה נוסף בעירייה. העירייה טענה כי אין קשר בין 
הזמנת המעקב ובין שידור התכנית, אולם לא נתנה הסבר מניח את הדעת מדוע 

 נקטה צעד חריג זה. 
עוד טענה העירייה כי התכוונה לסיים את העסקתו של המתלונן עקב תפקודו הלקוי 

הגשת כתבי אישום נגד מבצעי -. לדבריה התבטא תפקוד לקוי זה באיבמשך שנים
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ביצוע ביקורות בנכסים שבהם התבקש לעשות כן, הפגנת יחס -עברות בנייה, אי
מזלזל כלפי התושבים וביצוע עברות משמעת. העירייה הוסיפה כי המתלונן אף 

אלה לא נחשד בביצוע עברות פליליות, בעיקר עברות שוחד. ואולם גם לטענות 
  נמצאו תימוכין:

תיקו האישי של המתלונן בעירייה עלה כי מאז החל את עבודתו בה,  מבדיקת  .1
, השנה שבה שודרה התכנית, היו לה השגות על 2008, ועד לשנת 1996בשנת 

. מלבד זה, לא נמצאו בתיק האישי 2000תפקודו רק בנוגע לאירוע אחד, בשנת 
ד "בעייתי זה שנים". העירייה אמנם מסרה מסמכים כלשהם המעידים שמדובר בעוב

לנציבות מסמכים שלטענתה היה בהם כדי ללמד על ליקויים בתפקוד המתלונן, 
אולם מסמכים אלה לא תויקו בתיקו האישי, וכמו כן לא היה בהם כדי לבסס את 

 הטענה כי מדובר בעובד שתפקודו לקוי. 
יר לו על עבודתו רק לאחר זאת ועוד, נמצא כי הממונה על המתלונן החל להע  .2

שידור התכנית, וכי בתחילה נגעו הערותיו לאירועים שהתרחשו שנה קודם לכן. 
הדעת נותנת שאם סבר הממונה שיש להעיר למתלונן על אירועים אלה, היה עושה 

 כן סמוך להתרחשותם.
ביצוע ביקורות, הוברר כי העירייה לא -הגשת כתבי אישום ואי- בנוגע לאי  .3

עט את דיני התכנון והבנייה על עברייני בנייה מסיבות שאינן קשורות אכפה כמ
למתלונן, ובהן מחסור חמור וממושך במפקחים, היעדר יד מכוונת ומקצועית 
במחלקת הפיקוח, וככל הנראה גם התערבות מכוונת של נבחרי ציבור ובעלי 

 תפקידים בפעולות של מערך האכיפה העירוני. 
כי המתלונן מפגין יחס מזלזל כלפי התושבים היו  של העירייה טענותיה  .4

כלליות ולא הובאו לידיעתו סמוך למועד קבלתן, ולכן לא ניתנה לו האפשרות 
להגיב עליהן. כאשר ביקשה הנציבות מהמתלונן להגיב על טענות אלה, הופתע 

 המתלונן לגלות את דבר קיומן וטען כי שמות התושבים שהתלוננו אינם מוכרים לו.
כי חלקם של החשדות לביצוע עברות שוחד לא נבדקו כלל, וכי שאר  נמצא  .5

החשדות נבדקו על ידי המשטרה או על ידי מבקר העירייה, אולם לא נמצאו ראיות 
  המבססות אותם. 

לפי חוק מבקר המדינה, על הנציבות לבחון מה הניע את העירייה לנקוט פעולות נגד 
, ולפי ההלכה הפסוקה, כל שנדרש 1חושף השחיתות במועד שבו נקטה אותן

___________ 
בזמן בירור התלונה מסרה העירייה לנציבות מסמכים הנוגעים לאירועים שהתרחשו לאחר   1

הפיטורים. ואולם אירועים אלה אינם רלוונטיים לבחינת התקיימותם זימון המתלונן לוועדת 
  של התנאים שנקבעו בחוק מבקר המדינה למתן צו הגנה במועד הזימון.
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  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

מהעובד להוכיח הוא כי לחשיפת השחיתות היה משקל של ממש בהחלטה לפגוע 
. ממצאי הבירור תמכו בגרסתו של המתלונן, ולפיה ביקשו 2בתנאי עבודתו או לפטרו

הממונים עליו לפטרו מכיוון שסייע למשטרה לחשוף מעשי שחיתות בעירייה, 
, ומכיוון שחשדו בו כי מסר מידע לתחקירני רים בההועמדו לדין בכישבגינם 

   עובדה.

בנסיבות אלה היה על העירייה להוכיח כי פעולות המתלונן לחשיפת מעשי 
השחיתות לא היו העילה או אחת העילות לפיטורים. ואולם העירייה לא הצליחה 
 לשכנע את הנציב כי החלטתה לזמן את המתלונן לוועדת הפיטורים התקבלה על פי
שיקולים מקצועיים וענייניים בלבד, ולא הושפעה כלל מפעולותיו לחשיפת מעשי 
השחיתות. גם לא עלה בידה להוכיח שתפקודו של המתלונן היה לקוי במשך זמן רב 
עד שנדרש לפטרו, ולהסביר הסבר מניח את הדעת מדוע התקבלה ההחלטה לפטרו 

  דווקא בעיתוי שבו התקבלה. 

צו הגנה קבוע למתלונן, ולפיו על העירייה להפסיק את נוכח האמור נתן הנציב 
ההליכים לקראת פיטוריו. כמו כן קבע צו ההגנה כי על העירייה להימנע מלפגוע 
בכל דרך אחרת במעמדו, בסמכויותיו ובזכויותיו של המתלונן, ולהעמיד לרשותו 

  את כל האמצעים הנדרשים למילוי תפקידו. 

)606929(  

  

  הגנה על "שומר סף"  - עילית עיריית נצרת   .2

העירייה), קיבל  -המתלונן, גזבר וראש מינהל הכספים בעיריית נצרת עילית (להלן 
מראש העירייה זימון לשימוע לקראת פיטורים או השעיה. בתלונתו ביקש המתלונן 

   .ג לחוק מבקר המדינה45כי הנציב ייתן צו להגנתו מכוח סמכותו לפי סעיף 

לטענת המתלונן, הוא זומן לשימוע בעקבות פעולות שנקט כדי למנוע מעשים 
פליליים לכאורה ופעילות כספית לקויה של העירייה ושל העומד בראשה, ובהן 
החלטת ראש העירייה שלא לפרסם מכרז לצורך התקשרות עם חברה שתעסוק 

מבקר באכיפת חוקי החניה כדין בעיר, וזאת שלא לפי עמדתם של המתלונן, 
העירייה והיועצת המשפטית לעירייה, שסברו כי המשך ההתקשרות עם החברה 
שטיפלה באכיפת חוקי החניה בעיר אינה משתלמת. כמו כן חשד המתלונן שברשות 

___________ 
; )20.9.07(פורסם במאגר ממוחשב,  Ì˙Â¯ ÈÙ¯-  Ï‡¯˘È ˙ È„Ó- ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó  259/06ע"ע   2

 ע"); ע11.3.13ר ממוחשב, ישראל (פורסם במאגÔÂÚÓ˘ Ô· ¯È‡È-  ˙ È„Ó  19605-11-10ע"ע 
20567-11-11 ‰˘Ó ˙ÂÊÁ - ˙·Î¯ Ï‡¯˘È Ú·" Ó 4.6.13ואח' (פורסם במאגר ממוחשב(.  
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  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

ובחברה נעשים מעשים בלתי תקינים ועברות פליליות, ואולם אף בעירייה החניה 
נושא וניסה להשתיק את שהתריע על כך לפני ראש העירייה, הלה לא עשה דבר ב

העניין. כיוון שנוכח שהעירייה אינה פועלת בנושא, הגיש המתלונן למשטרה תלונה 
 על כך.

עוד טען המתלונן כי לאחר שביקש מהיועץ המשפטי החיצוני של העירייה חוות 
דעת לגבי סוגיה הנוגעת למימון עלויות הטיסה והלינה של ראש העירייה ומנהלת 

, הורה ראש העירייה למתלונן לבטל את השתתפותו שלו בכנס לשכתו בכנס באילת
גזברי רשויות מקומיות, אף שקודם לכן אישר את השתתפותו של המתלונן בכנס. 
המתלונן החליט לצאת לכנס על חשבונו ועל חשבון ימי חופשתו השנתית, אולם 

ראיין ראש העירייה דרש ממנו לשוב מיד לעבודה. המתלונן עשה כן ולמרות זאת הת
ראש העירייה ברדיו ובעיתונים המקומיים, טען שהמתלונן עבר עברות משמעת 

 חמורות, וזמן קצר לאחר מכן שלח לו זימון לשימוע. 
לאחר קבלת התלונה ובחינתה נתן הנציב צו זמני שנועד להגן על זכויותיו של 

לונן המתלונן במהלך בירור התלונה. הנציב הורה לעירייה שלא לקיים שימוע למת
ולא לפעול בכל דרך אחרת לפיטוריו או להשעייתו וכן לא לפגוע בזכויותיו, 

  בתפקידו או בתנאי עבודתו בשום דרך, עד למתן כל צו או הוראה אחרת. 

העירייה טענה בתגובה על התלונה כי המתלונן אינו עומד בתנאים שנקבעו בחוק 
שאר מפני שאין לראות מבקר המדינה למתן צו הגנה לעובד חושף שחיתות, בין ה

בפעולותיו שפורטו בתלונתו, לרבות הגשת התלונה למשטרה על מעשים לא תקינים 
ועברות לכאורה ברשות החניה, משום חשיפת "מעשי שחיתות". לטענת העירייה, 
כיוון שהפרקליטות סגרה את תיק החקירה בעילה של "היעדר ראיות מספיקות" 

, לא ניתן לראות בהגשת התלונה למשטרה (למעשי השחיתות ולעברות הנטענות)
  "חשיפת מעשי שחיתות". 

ואולם נמצא כי המשטרה החליטה לעצור חלק מהמעורבים בפרשייה, ובכללם עוזר 
 -ראש העירייה. כמו כן, תיק החקירה לא נסגר בעילה של "היעדר אשמה" 

איות שמשמעה כי לא נמצאו כלל ראיות לעברות הנטענות, אלא בעילה של "חוסר ר
שמשמעה כי נמצאו ראיות המעוררות חשד לביצוע עברה אולם אין די  -מספיקות" 

בהן כדי להוכיח את אשמתו של החשוד. נוכח האמור קבע הנציב כי די בכך כדי 
לתמוך בטענה שהמתלונן לא הגיש למשטרה תלונת סרק והוא אכן התכוון להביא 

  ות החניה. לחקירת חשדות למעשים פליליים שנעשו לכאורה ברש

יצוין כי לצורך מתן צו הגנה לעובד חושף מעשי שחיתות לפי התנאים שנקבעו 
בחוק מבקר המדינה, די בכך שהנציב השתכנע כי המתלונן האמין בתום לב ובאופן 
סביר שהוא מתריע על מעשי שחיתות; כל עוד מתלונן אינו מעלה טענות בעלמא, 
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  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

. עוד יצוין 3בתנאים האמוריםמי שעומד  ללא כל ביסוס או אסמכתה, ניתן לראות בו
   כי די במקרה מובהק אחד של חשיפת שחיתות כדי שהמתלונן יעמוד בתנאי זה.

לפי חוק מבקר המדינה לא די בכך שהמתלונן חשף מעשי שחיתות כדי לתת לו צו 
הגנה. על הנציב לקבוע אם, כטענת העירייה, בבסיס הזימון לשימוע עמדו רק 

ים שמטרתם להביא להפסקת העסקתו של גזבר שאינו עושה שיקולים ענייני
מלאכתו נאמנה וממרה את פי ראש העירייה או שמא פעולות המתלונן כ"שומר סף" 
וניסיונותיו למנוע מעשי שחיתות בעירייה היו לצנינים בעיני ראש העירייה ולכן 

  ביקש לסיים את העסקתו. 

, לאחר שקודמו בתפקיד 2008ו בשנת ראש העירייה ציין בעניין זה כי נכנס לתפקיד
שנים. לטענתו, הוא ביקש לקבוע סדר יום  30-כיהן כראש עירייה במשך למעלה מ

חדש ולשנות סדרי עדיפויות לאחר שמצא מערכת הפועלת שנים רבות ללא בדיקה 
וחשיבה מחדש, ומדיניות זו לא נשאה חן בעיני חלק מבעלי התפקידים בעירייה, 

  בכללם המתלונן. 

ראש העירייה הוסיף כי המתלונן אינו מבין כי תפקידו ליישם מדיניות ולא לקבוע 
אותה, ובכך הוא מקשה את ניהולה התקין של העירייה. עוד טען כי יחסי האנוש של 
המתלונן אינם טובים, וכי לא מילא את תפקידו נאמנה. למשל, הוא עיכב דוח 

לא בסיס ופעל באופן שאינו עולה מחק חובות לתושבים ללא תיעוד ול ,חריגות שכר
  בקנה אחד עם טובת העירייה. 

העירייה דחתה את טענות המתלונן לעניין המכרז לאכיפת חוקי החניה והסבירה כי 
היא התכוונה להפעיל בעצמה את אכיפת חוקי החניה ולכן האריכה בשנה אחת 

סופו בלבד את החוזה עם החברה שעסקה באכיפה ואף ניהלה עמה משא ומתן וב
 . לטענת העירייה, התעקשותו50%- ל 70%- הפחיתה את שיעורי הרווח של החברה מ

של המתלונן שלא להאריך את תקופת ההתקשרות עם החברה בשנה נוספת הייתה 
  משיקולים לא ענייניים. 

הבירור בעניין זה העלה כי המתלונן פנה כמה פעמים לראש העירייה והעלה טענות 
בדבר תפקוד לא תקין של רשות החניה, שלדבריו אף מעלה חשדות למעשים 
פליליים. נוסף על כך טענו המתלונן וגורמים אחרים בעירייה כי המשך ההתקשרות 

נמצא כי אף שהעירייה  עם החברה שטיפלה באכיפת חוקי החניה אינו משתלם. עוד
טענה בתגובתה לתלונה כי תקופת ההתקשרות תוארך בשנה בלבד, עד שיבוצע 

___________ 
(פורסם במאגר  ÔÂÚÓ˘ Ô· ¯È‡È- Ï‡¯˘È ˙ È„Ó  19605-11-10, ע"ע 61646-10-10ע"ע   3

(פורסם במאגר  ‡ÏË- Ó"Ú· ˙ÂÚ˜˘‰ ˙È· ‰ÁÂË· ˙Â ÏÈ  537/07); ע"ע 11.3.13ממוחשב, 
   ).10.6.10 ממוחשב,
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  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

, יותר משנתיים לאחר הקבועבמועד הוצאת הצו  - השינוי הארגוני שהוחלט עליו 
תגובת העירייה האמורה, עדיין לא נעשה השינוי הארגוני, והעירייה אף פרסמה 

   עם חברה אחרת.בינתיים מכרז והתקשרה בעקבותיו 

ראש העירייה הכחיש כי התנגד לכך שהמתלונן יגיש במשטרה תלונה בדבר חשד 
לפעילות בלתי תקינה ברשות החניה וטען כי כשעלה חשד כאמור הוא הורה לבצע 
חקירה יסודית בעניין ואף הנחה את המתלונן להגיש תלונה במשטרה. ואולם 

המתלונן חזר והעלה חשדות למעשים הבירור העלה תמונה שונה, ולפיה רק לאחר ש
פליליים ברשות החניה והתעקש על הגשת תלונה למשטרה בעניין, נעתר ראש 

   העירייה לבקשתו ואישר לו להגיש את התלונה.

עוד העלה הבירור כי במהלך השבוע שעבר בין המועד שבו הגיש המתלונן את 
ירייה למתלונן והוא התלונה במשטרה ועד לזימונו לשימוע הורע יחסו של ראש הע

ביצע כמה פעולות המכוונות נגדו שלא ניתן להן הצדק סביר: הוא הודיע למתלונן 
כי אינו ראוי עוד להשתתף בפורום מטה מצומצם ואף ניתק אותו מהחיבור אשר 
מאפשר לו לעבוד במחשבו האישי בבית; הוא האשים אותו בהאשמה, שנמצא 

תו לזייף תאריך של מכתב מסוים. נוסף על שאין בה ממש, ולפיה הוא הורה למזכיר
כך ביטל ראש העירייה כאמור לעיל את השתתפותו של המתלונן בכנס הגזברים, 
בסמוך לאחר שהמתלונן העלה תהיות בעניין נסיעתו של ראש העירייה לכנס 
באילת. ראש העירייה, שהודיע למתלונן כי החליט לנסוע לכנס ברכבו ולחזור 

סוך בהוצאות, הורה למתלונן שלא לצאת לכנס הגזברים בטענה באותו היום כדי לח
ש"גזבר כמו ראש עירייה צריך לתת דוגמה אישית למגמת קיצוצים". ואולם על אף 
הנחייתו לקצץ בהוצאות והחלתה המידית על המתלונן, נמצא כי ראש העירייה לא 

התקיים הורה לבטל את השתתפותם של חמישה מנהלי אגפים בעירייה בכנס אחר ש
  באותו זמן. 

ראש העירייה טען כי יציאתו של המתלונן לכנס, שלא לפי ההוראות שקיבל ממנו, 
הייתה בבחינת עברת משמעת ואף שלח אליו למלון שבו שהה שני מכתבי נזיפה 
באמצעות שליח ואילץ אותו לחזור לעבודה לפני תום הכנס. אף שבמקרה זה 

אש העירייה, ויתכן שהיה מקום לנזוף בו המתלונן הפר את הוראתו המפורשת של ר
על התנהגותו זו, תגובת ראש העירייה בעניין זה לא הייתה מידתית. קשה היה 
להשתחרר מהרושם שראש העירייה לא הגיב כך רק בעקבות התעקשותו של 
המתלונן להשתתף (על חשבונו) בכנס, אלא גם בעקבות התלונה שהוא הגיש 

   במשטרה יומיים קודם לכן.

במכתב הזימון לשימוע שקיבל המתלונן פורטו כמה עילות המצדיקות את פיטוריו, 
הנסיעה לכנס הגזברים וזיוף התאריך במכתב, טענה שכאמור לא נמצא בה  לרבות
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ממש. לאחר שהנציב בחן את העילות שצוינו במכתב הוא קבע כי חלקן היו כלליות 
יש בהן ממש, אין כדי להצדיק  ואין לייחס להן משקל, וכי בטענות האחרות, גם אם

באופן סביר ומידתי את פיטוריו של גזבר ותיק. אשר לטענות ראש העירייה כי 
המתלונן עצמו אינו נקי כפיים, קבע הנציב כי אף שמדובר בטענות קשות לכאורה, 
הן לא נכללו במכתב הזימון לשימוע ולכן אין מקום להתייחס אליהן כאל אחת 

  . 4מעילות הפיטורים

נוכח האמור לעיל קבע הנציב כי פעולותיו של ראש העירייה ממועד הגשת התלונה 
במשטרה מעידות על דפוס של התנכלות כלפי המתלונן. הואיל והמתלונן הוכיח 
שחשף שחיתות ומיד לאחר מכן ביצע ראש העירייה כמה פעולות המכוונות נגדו, 

ה על ראש העירייה לבסס שהאחרונה בהן היא זימונו לשימוע לקראת פיטורים, הי
את טענתו ולפיה החליט להפסיק את העסקתו של המתלונן רק משיקולים מקצועיים 

ה יוענייניים ולא משום שחשף את מעשי השחיתות כמתואר לעיל. אולם ראש העירי
לא הצליח להניח לפני הנציב תשתית עובדתית המאפשרת לקבוע כי הנימוקים 

רים, ולא ניתן הסבר מניח את הדעת לצעדים שעליהם התבססה החלטתו היו סבי
החריפים שנקט ראש העירייה נגד המתלונן בשבוע שלאחר הגשת התלונה 

  במשטרה. 

הנציב קבע כי המתלונן פעל לפי דרישות תפקידו כגזבר וכ"שומר סף" כדי לשמור 
 על המינהל התקין בעירייה, כי פעולותיו אלה היו לצנינים בעיני ראש העירייה, והיה

להן משקל בהחלטה לפתוח בהליכים לפיטוריו, ומכאן שנמצא לכאורה קשר סיבתי 
  בין פעולותיו של המתלונן ובין התגובה הפוגענית כלפיו.

ממצאי הבירור הועברו לתגובת העירייה לפני קבלת החלטה סופית לגבי התלונה. 
הזמני  בתגובה על ממצאים אלה טענה העירייה כי לאחר שניתן למתלונן צו ההגנה

הסדרים שבהם היה מעורב. בין היתר טענה העירייה -הורעה התנהגותו והתעצמו אי
כי המתלונן הכפיש את ראש העירייה באמצעי התקשורת, מנע אישור תשלומים 
וכספים, שינה החלטות של ראש העירייה בישיבת ועדת הרכש, לא הכין ולא אישר 

כן טענה העירייה כי המתלונן מוסר תקציבים ובכך הקטין את הכנסות העירייה. כמו 
  מידע לאנשי אופוזיציה ומעורב בתככים פוליטיים. 

מאחר שמדובר באירועים שקרו לאחר הגשת התלונה ומתן הצו הזמני, אין בהם כדי 
להשפיע על בחינת התקיימותם של התנאים הקבועים בחוק מבקר המדינה, 

___________ 
בתגובת העירייה על ממצאי הבירור נטען כי ראש העירייה לא קיבל ייעוץ משפטי לפני שהוכן   4

מכתב הזימון לשימוע, ולכן לא ידע כיצד לכלכל את צעדיו מהבחינה המשפטית. אולם אין 
בכך כדי להסביר מדוע ראש העירייה לא פירט במכתב הזימון טענות רבות על המתלונן 

  שהוצא הצו הזמני, שחלקן היו טענות בעלמא.  Á‡Ï¯הרחבה שתיאר ב
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את, יש להביאם בחשבון . עם ז5המבססים את צדקתה של התלונה במועד הגשתה
במסגרת השיקולים שלפיהם יוחלט מהו הסעד שראוי לתת למתלונן בנסיבות 

ג(א) לחוק מבקר המדינה קובעת כי במסגרת מתן צו 45העניין, שכן הוראת סעיף 
  הגנה יש להביא בחשבון את תפקודו הראוי של הגוף. 

עבודה בלתי תקינים מכלול השיקולים, ובכלל זה הטענות בדבר יחסי לאחר בחינת 
, והממצאים לעניין 6בעיריית נצרת, שעלו גם מדוח ביקורת מיוחד על העירייה

התנהגותו של המתלונן (כמו נסיעתו לכנס הגזברים שלא לפי הנחיית ראש 
העירייה), קבע הנציב כי משקלם של גורמים אלה קטן מהמשקל המצטבר של 

אשה. הנציב קבע כי הליכי הליקויים החמורים בתפקוד העירייה והעומד בר
הפיטורים התבססו על שיקולים זרים והם נפתחו, בין היתר, בתגובה על מעשי 
המתלונן, אשר מילא את תפקידו כ"שומר סף". הנציב הדגיש כי תכלית מתן ההגנה 
לפי חוק מבקר המדינה היא לעודד חשיפת מעשי שחיתות בגופים ציבוריים 

ם "המתריעים בשער" בגופים אלה, ולנוכח זאת באמצעות מתן הגנה ראויה לעובדי
ראוי במקרים המתאימים להותיר את המתלונן חושף השחיתות בתפקידו ובמקום 

   .7עבודתו ולא להסתפק, למשל, במתן פיצוי כספי

בנסיבות אלה החליט הנציב לתת למתלונן צו הגנה קבוע ולפיו הזימון לשימוע 
למתלונן מבוטל, והורה לעירייה שלא לקראת הליכי פיטורים או השעיה שנמסר 

  לפגוע בזכויותיו, בתפקידו או בתנאי עבודתו של המתלונן בכל דרך שהיא.

)501355(  

___________ 
  . 24לעיל, בפסקה  1ראו פסק הדין בעניין בן שמעון, בהערה   5
), 2012(פורסם בשנת  2013-2011המקומי לשנים „ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ מבקר המדינה,   6

  . 711עמ' 
  , פ"ד ‡ ‰‰‚ ‰ ÈÏÏÎ‰ ‰ËÓ‰ ˘‡¯ '  ÔÓˆÏÙÏ‡¯˘ÈÏ, ˆ· 6840/01בעניין זה ראו בג"ץ   7

 . 145, 121) 3ס(
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  בירור תלונות במסגרת הליך גישור
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  מבוא

הנציבות מקיימת הליך של גישור בתלונות שנמצאות מתאימות לכך. מטרת הגישור 
היא ליישב את הסכסוך בין המתלונן לגוף הנילון בדרך של הבנה והסכמה. בשנים 
האחרונות הולך וגובר בארץ השימוש בהליך זה ליישוב סכסוכים, וגם מוסדות 

 אומבודסמן במדינות אחרות מסתייעים בו בפעילותם. 
טיפול בתלונות בדרך של גישור יעיל בעיקר כאשר יש בין הצדדים יחסים 
מתמשכים (דוגמת יחסי עבודה), בסכסוכים שמעורבים בהם כמה גופים נילונים, או 
כאשר התלונה היא על התנהגות עובד הציבור. הגישור מסייע גם כאשר מקורו של 

ם, או כאשר המתלונן הבנה בין הצדדים ובקשיי תקשורת ביניה-הסכסוך הוא באי
מבקש סעד של הכרה או של התנצלות. במקרים רבים מסייע הגישור להגיע לשורשו 

  של הסכסוך בין המתלונן לרשות הציבורית ולהביא במשותף ליישובו. 

הניסיון מלמד כי יישוב סכסוכים בדרך של גישור מועיל הן למתלונן והן לרשות 
סגרת הגישור מביאים למציאת פתרונות הציבורית, וכי המפגשים בין הצדדים במ

לשביעות רצונם ומשפרים את קשרי הגומלין ביניהם. עוד נמצא כי השימוש בהליך 
  של גישור תורם במקרים רבים לייעול הטיפול בתלונות ולקיצור משך הבירור. 

את הגישורים מבצעים מגשרים מהנציבות שהוכשרו לכך, והפגישות מתקיימות 
רחבי הארץ. לאחרונה החלה הנציבות לשתף פעולה עם מרכזי במשרדי הנציבות ב

  גישור וכן עם יחידות גישור בגופים הנילונים השונים. 

יצוין כי בכל שלב של ההליך רשאי כל צד לבקש להפסיקו ולשוב לברר את התלונה 
בירור רגיל. אם לא הושגו הבנה והסכמה בין הצדדים, שבה התלונה להיות מבוררת 

  , ובסופו של הבירור קובעת הנציבות אם היא מוצדקת.בירור רגיל

ר. להלן תיאור טיפלה הנציבות בכמה תלונות באמצעות הליך של גישו 2013בשנת 
 :1הטיפול בארבע מהן

  

  המוסד לביטוח לאומי

  עגמת נפש עקב ביצוע חקירה   .1

אשתו של המתלונן נפגעה בשלוש תאונות עבודה, ובעקבות כך הכיר בה המוסד 
החליטה האישה להגיש למוסד  2010המוסד) כנכה. בינואר  -לביטוח לאומי (להלן 

___________ 
 .179תלונה נוספת שבוצע גישור בעניינה מובאת בעמ'    1
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תביעה להגדלת אחוז הנכות שלה בשל החמרה במצבה הרפואי, והמציאה לוועדה 
. כמה חודשים הרפואית של המוסד אסמכתאות רפואיות המעידות על ההחמרה

לאחר מכן הגיעו לביתה שני אנשים שהציגו עצמם כטכנאים של חברת בזק, וביקשו 
ממנה, באמתלות שונות, לבצע פעולות מסוימות. בדיעבד התברר כי השניים היו 
חוקרים פרטיים מטעם המוסד, וכי הם צילמו את האישה במצלמה נסתרת. הקלטת 

, ובעקבות כך היא המציאה תצלומים עם הסרטון נשלחה לאישה, לקבלת תגובתה
המתעדים, לטענתה, את מצבה הרפואי לאשורו. ואולם הוועדה הרפואית דחתה את 

  התביעה בהתבסס על הקלטת. 

הגישה  1995-הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"הבהתאם לזכותה על פי חוק 
ל חוקרי הוועדה ועל אופן פעילותם ש האישה לבית הדין לעבודה ערר על החלטת

המוסד. ואולם בית הדין לעבודה לא ראה לנכון להתערב בהחלטת הוועדה הרפואית 
  לבסס את קביעותיה על הקלטת שצילמו החוקרים. 

המתלונן הלין לפני הנציבות על ההחלטה האמורה, אך תלונתו נדחתה על הסף, 
[נוסח משולב],  1958-) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח5(38נוכח הוראת סעיף 

  ולפיה לא תבורר תלונה בעניין שבית משפט או בית דין הכריעו בו לגופו. 

המתלונן התקשה להשלים עם החלטת הנציבות וחזר וביקש בשיחות טלפוניות 
את החלטתה. המתלונן חזר והדגיש שוב רבות שהתקיימו עמו כי הנציבות תשקול 

כי כאזרחים שומרי חוק מתקשים הוא ואשתו להשלים עם הספק שהוטל ביושרם 
ובתום לבם ולהתגבר על תחושת העלבון העמוקה שלהם עקב שליחת החוקרים 
לביתם. המתלונן ציין כי פנה בעניין למנהל היחידה הארצית לחקירות הונאה במוסד 

רשאי וני שכלל ציטוט של סעיפי החוק, שלפיהם המוסד אולם קיבל ממנו מענה לק
  לבצע חקירות אצל זכאים לקצבה. 

נוכח הפגיעה הרגשית העמוקה שחשו בני הזוג בעקבות החקירה, סברה הנציבות כי 
   יש ליזום הליך גישור בינם ובין נציגי המוסד.

פגישה לאחר שהתקבלה הסכמת הצדדים להליך, התקיימה בנציבות פגישת גישור. ב
השתתפו המתלונן ואשתו, מנהל סניף המוסד שבו מטופל עניינה של האישה ומנהל 
היחידה הארצית לחקירות הונאה במוסד. לאחר שהובהרו לצדדים אופיו ומטרותיו 
של הליך הגישור, ניתנה לכל אחד מהם אפשרות להציג את עמדתו ואת תחושותיו 

ואולם ככל  ,עמדת נציגי המוסד לגבי המקרה. בתחילה התקשו בני הזוג לקבל את
שהתקדם ההליך ונציגי המוסד גילו הבנה והזדהות נוכח הפגיעה הרגשית העמוקה 
שחשו בני הזוג, היו הללו נכונים להקשיב להסבר של נציגי המוסד, ולפיו ההחלטה 
לשלוח את החוקרים לביתם התקבלה לפי נוהלי העבודה במוסד, ולא הייתה כוונה 

הטיל ספק בתום לבם. מנהל הסניף אף הביע נכונות לסייע לאישה לפגוע בהם או ל
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ככל האפשר אם תחליט לחדש את תביעתה, דבר שחששה לעשות קודם לכן נוכח 
  סברתה שהמוסד מנסה "להתנכל" לה. 

בסיומה של פגישת הגישור ציינו בני הזוג כי זו הפיגה במידה רבה את תחושותיהם 
  ות בקשר עם נציגי המוסד ולשתף עמם פעולה. הקשות, והביעו רצון להמשיך להי

)611620(    
  משטרת ישראל

  התנהגות מעליבה של שוטר  .2

המתלונן התבקש על ידי שוטר תנועה לעצור בצד הדרך בשל הפרעה לתנועה. 
לדבריו, השוטר אמר לו: "אתה נהג מסוכן, אתה זקן, צריך לשלול לך את הרישיון 
ולהוריד אותך מהכביש". המתלונן, שמילא תפקידים ציבוריים בכירים בעבר ומרצה 

שא אתיקה ברשויות כיום באוניברסיטה בנושאי שלטון מקומי ובייחוד בנו
  המקומיות, נעלב מאוד מדברי השוטר. 

היא נמצאה מתאימה  -עלבון מיחסו של עובד ציבור  -נוכח אופייה של התלונה 
לטיפול באמצעות גישור, ולאחר שהסכימו לכך הצדדים התקיימה פגישת גישור 

  בנוכחות המתלונן והשוטר. 

מבטו. המתלונן בירך על  בפגישה הציג כל צד לפני האחר את האירוע מנקודת
האפשרות שניתנה לו להיפגש עם השוטר ותיאר את תחושות הפגיעה והעלבון 
שחש בעת האירוע, ואילו השוטר סיפר כי חונך על ערכי כבוד לזולת בכלל ולאנשים 

  מבוגרים בפרט, כי לא התכוון לפגוע במתלונן, וכי דבריו הובנו שלא כהלכה. 

ובסיום הפגישה סוכם כי המתלונן ירצה לפני שוטרים  השוטר התנצל לפני המתלונן,
  בנושא אתיקה. 

המשטרה מסרה לנציבות כי בעקבות סיכום הפגישה היא שוקדת, בתיאום עם 
המתלונן, על קביעת מועד ההרצאה ומקומה, ולאחרונה נמסר לנציבות כי המתלונן 

  .כנס קצינים במחוזירצה ב

)806243(   



   ____________________________________________________  40דוח שנתי  -ץ "נת

150  
  
  
  
  

  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  רשות שדות התעופה

  ות לא נאותה של מאבטחת בעת בידוק ביטחוניהתנהג  .3

בעת בידוק ביטחוני בשדה התעופה שדה דב התגלע דין ודברים בין המתלונן, 
שנבדק לקראת טיסתו לאילת, ובין המאבטחת. לטענת המתלונן, מרצה 
באוניברסיטה, שאלה אותו המאבטחת שאלות לגבי ספרים שקנה לפני הטיסה 

, יהבין מדוע השאלה רלוונטית לבידוק הביטחונ לצורך עבודתו. המתלונן, שלא
השיב למאבטחת כי היא מוזמנת לעיין בספרים אך היא לא תבין את תוכנם. 
המאבטחת נעלבה וסירבה להמשיך את הליך הבידוק אלא אם כן יתנצל לפניה 

  המתלונן. בסופו של דבר, הוא עשה כן.

 -שדות התעופה (להלן  בתלונה שהגיש המתלונן ליחידת תלונות הציבור שברשות
היחידה) בעקבות האירוע הוא טען כי לא היה מקום לדרוש ממנו להתנצל. היחידה 
השיבה לו כי הוא האחראי לתקרית, שכן סירב לענות על שאלות לגיטימיות בדבר 
  הספרים שנשא עמו והעליב את המאבטחת בטון הדיבור שלו ובאמירותיו הפוגעות.

יבות תלונה בעניין. נוכח אופי התלונה, הציעה בשלב זה הגיש המתלונן לנצ
הנציבות למתלונן ולרשות שדות התעופה לקיים פגישת גישור בהשתתפות הצדדים, 

 ומשניאותו הצדדים להצעה התקיימה הפגישה.
בפגישת הגישור השתתפו המתלונן, נציגים מיחידות המטה של רשות שדות 

  ון בשדה דב.התעופה, מיחידת פניות הציבור ומיחידת הביטח

בתחילת הפגישה הביעו הצדדים כעס רב זה על התנהגותו של זה ורצון לנקוט 
הליכים משפטיים. בהמשכה הציג כל צד את נקודת מבטו: המתלונן תיאר את 
הפגיעה שחש כשנדרש להתנצל כתנאי להמשך הבידוק הביטחוני שלו, ונציגי רשות 

   שדות התעופה תיארו את מורכבות עבודת האבטחה.

בעת הפגישה עלה בידי כל צד לראות את נקודת המבט של הצד האחר: נציג יחידת 
תלונות הציבור התנצל על נוסח התשובה שניתנה למתלונן, ונציג יחידת הביטחון 

  בשדה דב הודיע כי הופק הלקח מהאירוע וכי הוא יובהר למאבטחים.

לא במהלך הבדיקה  בסיום הפגישה הצהיר כל צד בכתב כי לא התכוון לפגוע באחר,
הביטחונית ולא בהתכתבות שהתקיימה אחריה. המתלונן אף ציין כי הוא מעריך את 
עבודתה של יחידת פניות הציבור שברשות שדות התעופה. כמו כן סיכמו המתלונן 
ונציג יחידת הביטחון כיצד ניתן יהיה למנוע בעתיד תקריות דומות בטיסותיו 

  ה.התכופות של המתלונן לאילת וממנ

)804684(  
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  רשות מקומית בצפון הארץ

  שיבוץ תלמידה שלא בהתאם לבקשת הוריה  .4

, הגישו הורים לילדה בת חמש 2013בתחילת שנת הלימודים התשע"ד, בספטמבר 
מיישוב בצפון הארץ תלונה על שהרשות המקומית דחתה את בקשתם לשבץ את 

סברו שראוי לשבץ את בתם בגן שבו למדה בשנה קודמת. ההורים טענו כי תחילה 
בתם בכיתה א', אך לאחר מכן, זמן קצר לפני תחילת החופש הגדול, החליטו כי 
עדיף שתמשיך ללמוד שנה נוספת בגן הילדים. ואולם כאשר פנו לאגף החינוך 
ברשות המקומית התברר כי כבר לא נותר מקום לילדה בגן שבו למדה בשנה 

ר משבר אמון בינם ובין הרשות. עקב ונוצ הקודמת. ההורים התרעמו על כך מאוד
כך נעשה השיח בין הצדדים קשה וטעון והם לא הצליחו לגבש פתרון מוסכם בדבר 

  שיבוץ הבת. בינתיים נותרה הבת ללא מסגרת חינוכית. 

נוכח הצורך במציאת פתרון דחוף לבעיה, ובשים לב לרגשות הטעונים של הצדדים, 
מצעות גישור וזימנה את הצדדים לפגישה. ראתה הנציבות לנכון לטפל בתלונה בא

לפגישה, שהתקיימה בלשכה לקבלת קהל שפתחה הנציבות לאחרונה בקריית 
  שמונה, הגיעו ההורים ונציגים בכירים של הרשות המקומית. 

-תחילה הציג כל אחד מהצדדים את הדברים מנקודת ראותו, ובתוך כך התבהרה אי
  ישום לשנת הלימודים. ההבנה ביניהם שנוצרה במהלך הליכי הר

ההורים הדגישו את החשיבות שבשיבוץ בתם בגן שאליו התרגלה, ואילו נציגי 
הרשות המקומית הדגישו את צורכי כלל מערכת החינוך ברשות, שעל שמירתם הם 

  מופקדים. 

נציגי הנציבות חתרו בפגישה להחזיר את האמון בין הצדדים למען מטרתם 
  המשותפת: טובת הילדה. 

ם הפגישה הגיעו הצדדים להסכמה ולפיה הילדה תשובץ בגן שבו למדה, והיא בסיו
  שובצה בו למחרת היום.

כמו כן, הוסכם בפגישה על האופן שבו ינהגו הצדדים בעתיד זה כלפי זה, ובכלל זה 
  על קיום תקשורת מנומסת ועניינית בעתיד.

)809954(  





  

  
  
  
  

  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שבירורן העלה ליקויים כללייםתלונות 
  



  

  
  
  
  

  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  

 



  תלונות שבירורן העלה ליקויים כלליים  _______________________________________  

155  
  
  
  
  

  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  מבוא

לעתים בעקבות בירורה של תלונה נחשפים ליקויים כלליים שאינם נוגעים רק 
לעניינו של המתלונן היחיד, ובנסיבות אלה הנציבות קובעת כי יש צורך בתיקון 
הליקוי הכללי כדי שלא ייפגעו בגינו אנשים נוספים. בשנות פעילותה הביאה 

  הנציבות לתיקונם של ליקויים כלליים רבים. 

העירה הנציבות לגופים רבים כי עליהם להביא לתיקון ליקוי כללי  2013גם בשנת 
אשר נחשף בעקבות בירור של תלונה או של כמה תלונות בנושא מסוים. ליקויים 
רבים שהנציבות הצביעה עליהם תוקנו, והנציבות עוקבת אחר תיקון הליקויים 

קן יתוארו הכלליים שטרם תוקנו. כמה מהתלונות מתוארות בקצרה להלן. חל
  . ים הבאיםבפירוט בפרק

  

  משרדי ממשלה

  בישראל רשות המסים -משרד האוצר 

  היעדר מענה טלפוני הולם במשרד פקיד שומה רמלה 

מתן מענה טלפוני -בנציבות התקבלו בשנים האחרונות תלונות רבות שעניינן אי
וח הולם במשרד פקיד שומה רמלה. בירור התלונות העלה כי עקב מחסור חמור בכ

לשוחח בטלפון עם העובדים  כמעט לא ניתן , זה כארבע שניםהאמוראדם במשרד 
להגיע למשרד, והדבר אינו עולה בקנה נאלץ בו. בשל כך מי שזקוק לקבל שירות 

(א) לתקשי"ר, ולפיו אין לדרוש מפונה למשרד ממשלתי  61.102אחד עם סעיף 
ותו שם חיונית לטיפול להתייצב במשרד לקבלת השירות הנדרש, אלא אם כן נוכח

  בעניינו. 

הרשות) כי טיפלה בעבר  -(להלן בישראל בתגובה על התלונות מסרה רשות המסים 
בליקויים הנוגעים להיעדר מענה טלפוני הולם במשרד האמור, וכי בכוונתה לעשות 
כל שביכולתה כדי למצוא לכך פתרון. ואולם מתלונות נוספות שהתקבלו בנציבות 

   לא נפתרה.עלה כי הבעיה 

מתן מענה טלפוני הולם יש פגיעה בשירות - נוכח הישנות הבעיה, ומאחר שבאי
שהרשות אמורה לתת לציבור, פנתה הנציבות שוב לרשות והדגישה לפניה את 

כי בכוונתה להרחיב את השיבה לנציבות פתרון מידי. הרשות  לבעיההצורך למצוא 
הטלפוני, באמצעות התקנת השירות שניתן במוקד המידע, ובכלל זה השירות 
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 שבהם יהיה ניתן להשאיר פרטי התקשרות. הרשות ציינה כי "טלפונים חכמים"
   פועלת להשגתו. ליישום פתרונות אלה, וכי היא נדרש אישור לתקציב שישמש

במסגרת מעקב הנציבות אחר טיפולה של הרשות בעניין זה הודיעה הרשות לנציבות 
שימוש שבאמצעותה ניתן לפנות לכל אחד ממשרדי כי פיתחה מערכת זמינה ונוחה ל

הרשות, וכי ניתן להגיע למערכת זו דרך אתר האינטרנט של הרשות. הרשות הוסיפה 
כי במשרד פקיד שומה רמלה הוצבו סטודנטים הנותנים מענה טלפוני לחלק 

אפשר ליישמו במחלקות שבהן יש צורך בכוח אדם מקצועי -מהפונים (פתרון שאי
ן מענה הולם). לדברי הרשות, מאחר שהתקציב המיועד לשיפור המענה ומיומן למת

הטלפוני במשרדיה אושר, היא תוכל מעתה לקדם מהלכים הנוגעים לכך, דבר 
  הנמצא בראש סדר העדיפויות שלה. 

  הרשות בעניין.  ה שלטיפולאופן הנציבות תמשיך לעקוב אחר 

  ואח') 806166(

  

  משרד החינוך 

   לתלמידים בעלי לקויות להשתתף במשלחות לפוליןמתן אפשרות 

קבע הסדרים מיוחדים שנועדו החינוך הביא לכך שמשרד ן של שתי תלונות בירור
 לפולין במשלחות והתנהגותיות נפשיות לקויות בעלי תלמידיםלעודד השתתפות 

  .להקל על השתתפותם במשלחות אלהו

  )187עמ' בפרק "תלונות על משרדי ממשלה",  8 (תלונה

  

   השתתפות במימון הוצאות נסיעה לבית ספר-אי

 לביתשל תלמידות  נסיעה הוצאותמימון במתלונה עלה כי המשרד אינו משתתף 
 מגורי למקום ביותר הקרוב הספר בית אינו שהואבנימוק  חרדי תיכון ספר

 בגרות לבחינותותיו תלמידאת  מגישהקרוב לביתן אינו ספר הבית שאף ות, התלמיד
. בעקבות בו הן לומדות מגיש תלמידות לבחינות אלהשבעוד שבית הספר החרדי 

הנסיעה של התלמידות  התערבות הנציבות החליט המשרד להשתתף בהוצאות
   .כי ישקול לתקן את נהליו בעניין זההודיע ו

  )191עמ' בפרק "תלונות על משרדי ממשלה",  10 (תלונה
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  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  משרד המשפטים

   יןאגף רישום והסדר מקרקע

   סירוב להחזיר אגרה ששולמה

מתלונה עלה כי אדם ששילם לאגף באמצעות אתר האינטרנט עבור קבלת שירות 
ואשר ויתר על השירות עוד לפני קבלתו אינו רשאי לקבל מהאגף החזר בעד 
התשלום. בעקבות בירור התלונה החליטה הנהלת האגף שבמקרים מסוימים היא 

   .תאשר בקשות להחזר תשלום כאמור

  )197עמ' בפרק "תלונות על משרדי ממשלה",  12 (תלונה

  

   הפטנטים רשות

  היעדר תקשורת אלקטרונית בין שני גופים ממשלתיים

 הממשלתי התשלומים אתר בין תקשורת חוסרעלה כי בשל  רשותמתלונה על ה
לא היה אפשר לדווח לרשות על תשלום אגרות עבור חידוש פטנט,  הרשות לאתר

והדבר הביא לביטול פטנט אף שהאגרה בגינו שולמה. הנציבות העירה לרשות על 
הליקוי החמור שבקיומו של הנתק האמור והרשות הודיעה בתגובה כי בעקבות 

האתר שלה לאתר התשלומים  התלונה היא שוקדת על יצירת תקשורת בין
  .לתיהממש

  )201עמ' בפרק "תלונות על משרדי ממשלה",  14 (תלונה

  

  משרד ראש הממשלה

  שליחת אישורי קבלה לפניות למשרד ראש הממשלה-אי

אפשר לפנות לאגף פניות הציבור שבמשרד באמצעות האינטרנט בשתי דרכים: 
באתר האינטרנט של המשרד או שליחת הודעה לכתובת  הנמצאמילוי טופס ייעודי 

הדוא"ל). מבירור תלונה עלה כי כאשר  -הדואר האלקטרוני של האגף (להלן 
אישור קבלה לפונה מתקבלות באגף פניות באמצעות הטופס הייעודי, נשלח 

אוטומטי שבו מצוין כי הפנייה התקבלה ותועבר לגורמים הרלוונטיים, וכי אלה 
ה אם יהיה צורך בכך. לעומת זאת, לפונים באמצעות הדוא"ל לא נשלח ישיבו לפונ

אישור קבלה אוטומטי, בשל הגדרות המערכת הממוחשבת, והפונים בדרך זו אינם 
   יודעים אם פנייתם התקבלה.
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  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

בעקבות הערת הנציבות הודיע המשרד כי המערכת הממוחשבת עודכנה, וכיום 
  נשלחות באמצעות הדוא"ל. נשלח אישור קבלה אוטומטי גם לפניות ה

)800979(  

  

  הרבנות הראשית

  קבלת זיכוי בגין אגרת בחינה למי שלא השתתף בה 

שילמו  ,נרשמו המתלוננים לאחת הבחינות לצורך קבלת הסמכה לרבנות 2012בשנת 
אגרת בחינה אך לא היה באפשרותם להשתתף בבחינה. משביקשו בשנה שלאחר 

ש לצורך כך באגרת הבחינה ששילמו מסרה מכן להיבחן בבחינה אחרת ולהשתמ
להם מחלקת בחינות והסמכה ברבנות הראשית כי החשב של משרד ראש הממשלה 

זיכוי בגין אגרה ששולמה. בעקבות התערבות  משנה לשנה אינו מאפשר להעביר
הנציבות ופניות נוספות החליט החשב לאפשר לנבחנים להשתמש בזיכוי כאמור גם 

   בשנה אחרת.

)702866(   

  

  בדרכים והבטיחות התחבורה שרדמ

  אגף הרישוי

  ליקויים בטיפול בבקשות לקבלת תו נכה

בנציבות התקבלו תלונות רבות של נכים שבקשתם לקבל תו נכה נדחתה. מבירור 
ובהם בחינה לא יסודית של  בבקשותהמשרד  בטיפולהתלונות עלו ליקויים שונים 

מתן תשומת הלב הנדרשת למצבם הרפואי של המבקשים. בעקבות - הבקשות או אי
בירור התלונות קיבלו המתלוננים תווי נכה והנציבות העירה לאגף הרישוי שעליו 

  .הקשות על הזכאים לכך את קבלת התולבחון את הבקשות בתשומת לב ולא ל

  )207עמ' די ממשלה", בפרק "תלונות על משר 17 (תלונה

  

  הקלה בתנאים להשתתפות בקורס הכשרה לנהגי רכב ציבורי

בעקבות בירור תלונה החליט אגף הרישוי לשקול לאפשר למבקשי רישיון נהיגה 
אחד  שההשתתפות בו היא, ציבורי רכב לנהגי הכשרה בקורסברכב ציבורי להשתתף 
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  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

מניעה זמנית לקבלת כשמדובר במבקשים שיש התנאים לקבלת הרישיון, גם 
  .אמורה רישיונם

 )209עמ' בפרק "תלונות על משרדי ממשלה",  18 (תלונה
  

  מדינה מוסדות

   לאומי לביטוח המוסד

  שלילת זכאות לגמלת הבטחת הכנסה בשל חישוב מוטעה של שווי הרכב

נקבע כי  2012 בספטמבר ,1980-חוק הבטחת הכנסה, התשמ"אבתיקון שנעשה ב
בעלות על רכב או שימוש קבוע בו אינם שוללים את הזכאות לקבלת גמלת הבטחת 
הכנסה. על פי תיקון זה, תישלל הזכאות לגמלה מתובע אשר בבעלותו יותר מרכב 
אחד או הנוהג מנהג בעלים ביותר מרכב אחד, וכן מתובע אשר בבעלותו או ברשותו 

ווי הרכב נקבע לפי מחירון חברת לוי יצחק, ש"ח. ש 40,000- רכב ששוויו יותר מ
  ולפי הנתונים המצוינים ברישיון הרכב.

של כלי רכב שנרכשו  מעדכן את הפחת בשווייםמבירור תלונה עלה כי המוסד אינו 
בירור מחברת השכרה על פי מתכונת חישוב שקבעה חברת לוי יצחק. בעקבות 

חת הכנסה, וכיום המערכת התלונה נעשה תיקון במערכת הממוחשבת של אגף הבט
ההפחתות שיש לבצע מחשבת באופן אוטומטי, על פי הנתונים שברישיון הרכב, את 

   במחיר הרכב.

)801247(  

  

  מסירת מידע חשוב בהודעה על דחיית תביעה לקבלת גמלה-אי

לתקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה),  8לפי תקנה 
פקיד התביעות של המוסד לביטוח  מצאנות), אם התק -(להלן  1998- התשנ"ח

כדי לקבוע אם הפונה לא צורפו מסמכים הדרושים לקבלת גמלה לתביעה לאומי כי 
בקשו להשלים לו הגמלה על כך לתובעעליו להודיע שיעורה,  מהולגמלה או  זכאי

לא השלים התובע את החסר בתוך אם  .ימים מיום מתן ההודעה 21את החסר בתוך 
ניתנת לו ארכה  , ולפיההודעה נוספתזה  פרק זמןהאמור, תישלח לו בתום  זמןפרק ה

 בתוך פרק זמן זה,לא השלים התובע את החסר . אם ימים להשלים את החסר 15 של
  . תידחה התביעה
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  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

 12לפי נוהלי המוסד, אם תובע כאמור ממציא את המסמכים הנדרשים בתוך 
המוסד בודק את זכאותו למפרע מיום חודשים מיום דחיית בקשתו לקבלת גמלה, 

, אולם מבירור תלונה עלה שהמוסד לא מציין מידע זה הגשת הבקשה הראשונה
  . צירוף המסמכים הנדרשים-בהודעות על דחיית תביעה בגין אי

בעקבות הערת הנציבות בעניין הוסיף המוסד להודעת הדחייה של תביעות לקבלת 
חודשים מיום  12קבלו המסמכים בתוך קצבה בגין נכויות פסקה ולפיה "אם ית

   הפסקת הטיפול, יוכל המוסד לבדוק זכאות רטרו מיום הגשת הבקשה המקורית".

)801413(  

  

  המוסד לביטוח לאומי מידע מטעה באתר האינטרנט של

, תגמולי מילואים אינם 1995-לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה
לם המוסד אינו מנכה במקור את דמי הביטוח פטורים מתשלום דמי הביטוח. ואו

מתגמולי המילואים ממבוטחים שהם עובדים עצמאים, אלא דורש את תשלומם 
במסגרת חישוב דמי הביטוח השנתיים. זאת, כדי למנוע מהמבוטחים תשלום כפול 

  של דמי הביטוח (בעת תשלום תגמולי המילואים ובעת ביצוע השומה הסופית).

צוין כי "עצמאי... שמגיש  המוסדעלה כי באתר האינטרנט של  אולם מבירור תלונה
, תביעה אישית... מהתגמול לא ינוכו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות"

  .והמתלונן הסיק מכך כי תגמולי מילואים פטורים מתשלום דמי ביטוח

 הבנות נוספות, תיקן המוסד את האמור באתר-בעקבות בירור התלונה וכדי למנוע אי
עצמאי, מי שאינו עובד וכן תלמיד הלומד האינטרנט שלו, וכיום מובהר באתר כי "

דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח  -במוסד להשכלה גבוהה שמגישים תביעה אישית 
מהתגמול המשולם לו במקור, ואולם הם ינוכו בעת ההתחשבות  בריאות לא ינוכו

  ".ס ההכנסההסופית עם העובד העצמאי עם קבלת השומה השנתית ממ

)801367(  

  

מסירת הודעה לחייבים על האפשרות לקזז מגמלאות חובות שנקבע -אי

  לגביהם הסדר תשלומים

, המוסד 1995-לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה 312על פי סעיף 
 חוב דמי ביטוח שצבר, לרבותשאדם זכאי להן לביטוח לאומי רשאי לקזז מגמלאות 

הסדר תשלומים. בירור תלונה בנציבות העלה כי  ולגבי שנקבעדמי ביטוח  חוב



  תלונות שבירורן העלה ליקויים כלליים  _______________________________________  

161  
  
  
  
  

  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

זכות זו של המוסד, ויש בכך כדי להטעות את לא מצוינת טופס הסדר התשלומים ב
  המבוטחים החותמים על ההסדר.

טופס יתוקן, ויובהר בו כי על אף הבעקבות הערת הנציבות הודיע המוסד כי נוסח 
תשלומים שיש לשלמם למבוטח כנגד  ההסדר יהיה המוסד רשאי לקזז בדיעבד

   חובות דמי ביטוח וחובות גמלאות.

)809763(  

  

  לשכת נשיא המדינה

   טיפול בבקשות להפחתת קנסות מינהליים-אי

אגב בירור תלונה על רשות האכיפה והגבייה, בנוגע לקנס מינהלי שהוטל על 
ה, אב טראומטית קש-נכה צה"ל הסובל מהפרעה פוסט - מתלונן המתקשה לשלמו 

הציעה  - ילדים, שאינו עובד ואינו כשיר לעבודה ואף אשתו אינו עובדת  לשבעה
הנציבות למתלונן, נוכח מצבו הקשה, להגיש בקשה לחנינה לנשיא המדינה, 

לחון עבריינים ולהקל " חוק יסוד: נשיא המדינה(ב) ל11המוסמך לפי סעיף 
המתלונן עשה כאמור אולם מנהלת ענף  ."בעונשים על ידי הפחתתם או המרתם

חנינות בלשכת נשיא המדינה הודיעה לו כי "סמכות החנינה המצויה בידי נשיא 
המדינה מתייחסת לעבירות פליליות ולעונשים שהוטלו בגינן, ולא לחיוב משפטי 

  מסוג אחר".

בעקבות פניית הנציבות למחלקת החנינות במשרד המשפטים התקבלה חוות דעת 
 להפחית קנסות מוסמך קת ייעוץ וחקיקה במשרד ולפיה נשיא המדינהשל מחל

נהליים מכוח סמכות החנינה המוקנית לו. בעקבות זאת שינתה לשכת נשיא ימ
תדון במסגרת דיוניה בבקשות לחנינה היא המדינה את מדיניותה בעניין והודיעה כי 

  נהליים, לרבות זו של המתלונן.יקנסות מגם בבקשות להפחתת 

)609449 (  
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  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

   ישראל משטרת

   שיהוי ניכר בחקירת תלונות

שמוגשות  תלונות בחקירתמדי שנה מתקבלות בנציבות תלונות על עיכובים 
למשטרה. הנציבות שבה ומעירה למשטרה על השיהוי בחקירת התלונות ועל הצורך 

   .הטיפול בהן לפעול להחשת

  )227בעמ' בפרק "תלונות על מוסדות מדינה",  26(תלונה 

  

  רשות השידור

  פירוט של רכיבי החוב בדרישות תשלום -אי

מתלונות רבות עלה כי חייבים שרשות השידור נוקטת נגדם הליכי גבייה נדרשים 
ש"ח עבור משלוח תזכורת בדבר תשלום האגרה. אף  16לשלם הוצאות גבייה בסך 

 שדרישת התשלום מעוגנת בדין, נוסח מכתב הדרישה הנשלח לחייבים אינו עולה
, והוא אף אינו כולל 1974-בקנה אחד עם הוראות תקנות המסים (גביה), התשל"ד

של היועץ המשפטי לממשלה  7.1002פירוט של רכיבי החוב, כנדרש בהנחיה 
  העוסקת בנקיטת הליכי גבייה מינהלית על ידי הרשויות. 

בעקבות התערבות הנציבות שונה נוסח הדרישה והותאם להוראות הדין, והדרישה 
  רכיבי החוב.  ף כוללת פירוט שלא

  ואח') 804378(

  

  ישראל מקרקעי רשות

  טיפול בתלונות על גביית תשלומים שלא כדין-אי

 שלה לגבי פיקוח סמכויותמתלונה על הרשות עלה כי הרשות אינה מפעילה את 
. הנציבות לא קיבלה את החקלאיים ביישובים בהרחבות קרקעות שיווק הליכי

הסברי הרשות בעניין וקבעה כי על הרשות לבדוק כל טענה שמגישים לה רוכשי 
צעדים הנדרשים על פי תוצאות את המגרשים בדבר גביית כספים שלא כדין ולנקוט 

  .הבדיקה

  )247בעמ' בפרק "תלונות על מוסדות מדינה",  34(תלונה 



  תלונות שבירורן העלה ליקויים כלליים  _______________________________________  

163  
  
  
  
  

  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

   ערך ניירות רשות

  בחינהסירוב להשיב אגרות 

עלה כי היא אינה מחזירה אגרות בחינה למי ששילם עבור  הרשותמתלונה על 
 לגבשהרשות  החלהלהיבחן. בעקבות הבירור  אהשתתפות בבחינה והחליט של

  .לא נבחןש למי בחינה אגרותשלפיהן ייקבע אם יושבו  מידה אמות

  )251בעמ' בפרק "תלונות על מוסדות מדינה",  35(תלונה 

  

  הסוהרשירות בתי 

  תנאי מעצר לקויים 

אינם  - עצורים שטרם הוגש נגדם כתב אישום -ה כי עצורים לימים מתלונה על
מקבלים בבית המעצר סדינים מחשש שיעשו בהם שימוש אבדני. בעקבות הערת 
הנציבות לשב"ס כי חשוב להשתמש במצעים בשל תרומתם לשמירה על ההיגיינה 

נוגדת לפקודת נציבות בתי הסוהר, החליט אספקת סדינים מ-של העצירים, וכי אי
   .פעמיים-שב"ס לספק לכל העצירים סדינים חד

  )130עמ'  ,בפרק "הטיפול בתלונות שעניינן זכויות אסירים ועצירים" 4(תלונה 

  

   התעסוקה שירות

  ליקויים בטיפול בבקשות להעסקת עובדים מהרשות הפלסטינית 

 היתר למתן בקשותנו מעביר את כל המבירור תלונות עלה כי שירות התעסוקה אי
. וההגירה האוכלוסין ברשותאלה  בבקשות המטפלת לוועדהזרים  יםעובד להעסיק

מאחר שמספר הבקשות עולה בהרבה על מכסת ההיתרים שאושרה העבירה הרשות 
לוועדה רק בקשות שהיו בעדיפות גבוהה. בעקבות הערת הנציבות ולפיה שירות 

החלה הרשות  הוועדה, אאלבקשות האת התעסוקה אינו הגוף המוסמך לבחון 
  .להעביר לוועדה את כל הבקשות

  )255בעמ' דות מדינה", בפרק "תלונות על מוס 37(תלונה 
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  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  מקומיה שלטוןגופי ה

  שמואל גבעת עיריית

  כדיןגביית תשלומים מהורי תלמידים שלא 

תשלום  תלמידים מהורימבירור תלונה על העירייה עלה כי היא גובה שלא כדין 
. בעקבות התערבות הנציבות הופסקה ספר בבתי ומחשבים מזגנים התקנת עבור

  .הגבייה

  )277עמ' בפרק "תלונות על גופי השלטון המקומי",  44(תלונה 

  

   נצרת עיריית

  דרישה לשלם סכומים גבוהים מהנדרש עבור פעולות אכיפה 

פעולות מיותרות לגביית חובות ומשיתה את עלות  נוקטתמתלונות עלה כי העירייה 
ההוצאות בגין הפעולות על החייבים. הנציבות העירה לעירייה שעליה להימנע 

  . חובות לגביית מידתיים או סבירים שאינם אכיפה אמצעימנקיטת 

  )287עמ' בפרק "תלונות על גופי השלטון המקומי",  48(תלונה 

  

  צפת עיריית

העברת בקשות -כתובת לא מעודכנת ואישליחת מכתבי התראה ל

   לביטול קנסות להחלטת התובע העירוני

לחייבים  עיקול הטלת לפני התראה מכתבי שולחתמתלונות עלה כי העירייה 
. הנציבות העירה לעירייה כי לפי החוק, מכתבי הרשומהם כתובת אינהש לכתובת

רואים בהם התראה הנשלחים לכתובת שאינה כתובתם הרשומה של החייבים 
וכי עליה להקפיד לשלוח את המכתבים למענם הרשום  מכתבים שלא הגיעו ליעדם,

  .במרשם האוכלוסין

  )289עמ' בפרק "תלונות על גופי השלטון המקומי",  49(תלונה 

 כל את, בחוק כנדרש, מעבירה אינהמתלונה אחרת עלה שמחלקת הגבייה בעירייה 
. הנציבות העירה לעירייה כי עליה העירוני התובע להחלטת קנסות לביטול הבקשות



  תלונות שבירורן העלה ליקויים כלליים  _______________________________________  

165  
  
  
  
  

  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

להעביר את כל הבקשות הללו לתובע העירוני שרק הוא הגורם המוסמך לבטל 
  .קנסות או להפחית ריבית פיגורים

   )293עמ' בפרק "תלונות על גופי השלטון המקומי",  50(תלונה 
   עליון גליל אזוריתה מועצהה

  האזוריותליקויים בעדכון פנקס הבוחרים במועצות 

 האזורית למועצה בבחירות הבוחרים פנקס בעדכון תקלותמבירור תלונה עלו 
שבגינן נמנע ממתלונן להצביע בבחירות. הנציבות הפנתה את תשומת לבם של 

הבחירות במשרד הפנים לצורך להסדיר את  ועדת הבחירות והמפקח הארצי על
  .לכךהליך עדכון פנקס הבוחרים ולהנחות את היישובים בהתאם 

  )319עמ' בפרק "תלונות על גופי השלטון המקומי",  58(תלונה 

  

  מי קרית ביאליק בע"מ

  הטרחת צרכנים שלא לצורך

 כדי לבצע החלפת צרכנים בנכס נדרש הצרכן להתייצבמבירור תלונה עלה כי 
משרדי תאגיד מי קריית ביאליק בע"מ. התאגיד טען שמדובר בדרישה המעוגנת ב

בדין שמטרתה למנוע טעויות בהחלפת הצרכנים ולוודא שחשבונו של הצרכן היוצא 
  נסגר ללא חובות. ואולם הבירור העלה שלא היה בדין בסיס לדרישה זו. 

ר לבצע החלפת בעקבות הערת הנציבות שינה התאגיד את נהליו וכיום הוא מאפש
צרכנים גם באמצעות הפקס או הדואר, ובמקום לדרוש שהצרכן יהיה נוכח פיזית 

  בעת ההחלפה הוא רק ממליץ על כך. 

)807086(  
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  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  גופים ציבוריים אחרים

   בנגב גוריון בן אוניברסיטת

  התניית קבלה ללימודי רפואה בהחזקה באזרחות ישראלית

 הרשמהאת ה להתנותוגשה לנציבות, הפסיקה, בעקבות תלונה שההאוניברסיטה 
 גם, ומעתה יוכלו להירשם ללימודים ישראלית אזרחות בהחזקת רפואה ללימודי

  .קבע תושב של מעמד בעלי

  )323עמ' בפרק "תלונות על גופים ציבוריים אחרים",  59(תלונה 

  

   מ"בע ישראל דוארחברת 

  דוארמסירת הודעה על שינויים במועדי הפעילות של סניפי -אי

גילה שהסניף סגור אף שלטענתו בערב חג מתלונן שפנה לסניף דואר בקרבת מגוריו 
לא נמסרה על כך הודעה מראש. עוד טען כי גילה בדיעבד שסניף סמוך היה פתוח 

  בערב החג, אך גם על כך לא נמסרה הודעה מראש.

מות הבירור העלה כי הודעות בדבר שינויים במועדי הפעילות של הסניפים מפורס
בהם כמה ימים מראש. כמו כן, ניתן לקבל באתר האינטרנט של החברה מידע על 
שעות העבודה של כל הסניפים. עם זאת נמצא כי בהודעה על המועד שבו יהיה סניף 
מסוים סגור, המפורסמת כאמור כמה ימים קודם לכן בסניף, אין מידע על סניפים 

  סמוכים שיהיו פתוחים.

הודיעה החברה כי תוסיף בהודעה על סגירת סניף במועד בעקבות בירור התלונה 
מסוים פרטים לגבי סניף חלופי שבו יהיה אפשר לקבל שירות, לרבות כתובתו של 

  הסניף, מספר הטלפון שלו ושעות פעילותו. 

)805684(  

  

   חברת החשמל לישראל בע"מ

  רישום חשבון החשמל על שם המשכירה במקום על שם השוכרת 

בירור תלונה העלה כי בנכס מסוים נרשם חשבון החשמל על שם שוכרת, בעקבות 
ובעקבות  ,פקס ששלחו לחברת החשמל השוכרת והמתלוננת שהיא בעלת הנכס
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  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

שיחת טלפון שקיימו עמה בעניין זה. ואולם כעבור כמה דקות התקשרה השוכרת 
, ולבקשתה הוחזר רישום החשבון על שם המתלוננת. החזרת הרישום לחברה

ללא  -במסמך בכתב או בשיחה  -נעשתה בלי שהמתלוננת הביעה את הסכמתה לכך 
  אימות פרטים מעמיק, ובלי שסמיכות הבקשות תעורר חשד כלשהו.

 חשמל, - יים לאמות המידה שקבעה הרשות לשירותים ציבור 19על פי אמת מידה 
אפשר לבצע החלפת רישום צרכנים באמצעות סקת בהחלפת צרכנים, אשר עו

הודעה של הצרכן הנכנס או של הצרכן היוצא. ואולם להחלפת רישום באמצעות 
גם לדעת חברת החשמל, וגם אם הדבר אינו  -הודעה של הצרכן היוצא נדרשת 

הסכמתו של הצרכן הנכנס, ובמקרה זה  -מצוין במפורש באמת המידה האמורה 
דבר לא נעשה. עוד העלה הבירור כי כאשר נודע למתלוננת כי חשבון החשמל ה

על שמה, היא פנתה כמה פעמים למוקד החברה והודיעה כי לא הביעה  נרשם שוב
את הסכמתה לכך. ואולם למרות הודעות המתלוננת, ואף שהחשבון נרשם על שמה 

ם השוכרת, ועל לא שבה החברה לרשום את החשבון על ש -בגלל טעות של החברה 
  כן נאלצה המתלוננת להגיש בקשה לניתוק החשמל.

הנציבות העירה לחברת החשמל על הליקוי בתפקוד המוקדנים של החברה, 
שהתבטא בהימנעותם מלבדוק בדיקה מעמיקה את הבקשה של השוכרת להחזרת 
רישום החשבון על שם המתלוננת, ובדרישותיהם החוזרות ונשנות מהמתלוננת 

שה לניתוק, אף שהחשבון נרשם על שמה בשל טעות של החברה. להגיש בק
, ועל פי התיקון ניתנה 19את אמת מידה  הרשותבעקבות הערת הנציבות תיקנה 

   הנחיה למוקדנים שלא לבצע רישום של צרכן חדש ללא הסכמתו.

)801399(  

  

   אביב תל מחוז הדין עורכי לשכת

  ביב בתלונותעיכובים בטיפול של ועדת האתיקה במחוז תל א

של הלשכה אינה מטפלת בתוך פרק  האתיקהמבירור של כמה תלונות עלה כי ועדת 
. הנציבות העירה בחומרה למנכ"ל דין עורכי על שהוגשו לה בתלונותזמן סביר 

הלשכה במחוז וליו"ר הוועדה על השיהוי הבלתי סביר בטיפול בתלונות והצביעה 
  .לטיפול בתלונות בפרקי זמן סביריםעל הצורך לנקוט את הצעדים הנדרשים 

  )341עמ' בפרק "תלונות על גופים ציבוריים אחרים,  67(תלונה 
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  נושאים מיוחדים  שם הדוח:
  נציב תלונות הציבור של 40י דוח שנת  מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

 משרדו , החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מעמידר

  השיכוןהבינוי ו

  שיהוי בתשלום השתתפות בהוצאות שיפוץ הרכוש המשותף 

 הטיפול לזירוז כלליםהמשרד והחברה  קבעובנציבות תלונה  בירור בעקבות
 שיפוץ בהוצאות המשכנות החברותו שרדהמ פותתלהשת בתים ועדישל  בבקשות

  .בהם יש דירות השייכות לדיור הציבורישבבתים  המשותף הרכוש

 )343עמ' בפרק "תלונות על גופים ציבוריים אחרים,  68(תלונה 
  


