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פתח דבר
מוגש בזה לכנסת הדוח השנתי הארבעים ואחד של נציב תלונות הציבור

זה ( 40%בקירוב) נמצאו מוצדקות ,והדבר מלמד ,לצערי ,כי יש להוסיף ולהשקיע מאמצים
ומשאבים לשיפור איכותו של השירות שנותן המגזר הציבורי לפרט.

בתסדיר (פורמט) חדש ,שנועד להנגיש לציבור הרחב את המידע על
השנה נערך הדוח השנתי ַ
נציבות תלונות הציבור ולתאר את פעילותה הענפה באופן בהיר ומאיר עיניים .הצגת הדברים
בדרך זו משתלבת עם הפעולות הננקטות בתקופת כהונתי להגברת המודעות לפועלה של
נציבות תלונות הציבור בקרב כלל התושבים במדינה ,ובמיוחד בקרב האוכלוסיות החלשות
בחברה .כך ,נערכה בפברואר השנה פעילות הסברה רחבה ,שבמסגרתה שודרו ברשתות
הרדיו תשדירי שירות בעברית ,ערבית ורוסית וכן הועלו פרסומים באינטרנט שהביאו לידיעת
הציבור הרחב את האפשרות להגיש תלונה לנציבות על מעשה פוגעני של רשות ציבורית .כמו
כן ,הועלתה בשלהי שנת  ,2014במשך כמה שבועות ,פינה שבועית בתכנית הבוקר של אחד
מערוצי הטלוויזיה ובה תיארה עובדת הנציבות את פעילותה של נציבות תלונות הציבור ואת
דרכי הגשת תלונות אליה .גם בדף הפייסבוק של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
ובאתר האינטרנט של המשרד מובאים ,מעת לעת ,תיאורים קצרים של הטיפול בתלונות
בנושאים שונים .כל אלה נועדו לקדם את זכותו של כל אדם להגיש תלונה אל נציב תלונות
הציבור 1כל אימת שהוא נפגע או קופח במסגרת מגעיו עם רשויות השלטון.

בדוח גם יוחד פרק לתיאור טיפולה של נציבות תלונות הציבור בתלונות בדרך של גישור.
בשנים האחרונות הולך וגובר השימוש בגישור כאמצעי ליישוב סכסוכים בדרך של הבנה
והסכמה ,וגם נציבות תלונות הציבור מקיימת הליך גישור בתלונות שנמצאו מתאימות לכך,
בדומה למוסדות אומבודסמן אחרים בעולם .בתקופת כהונתי כנציב תלונות הציבור שמתי
דגש על הגברת השימוש בכלי הגישור ליישוב סכסוכים בין הפרט לרשות ,ולעיתים אף
נטלתי על עצמי ,בהסכמת הצדדים ,את תפקיד המגשר .השימוש בכלי הגישור התגלה ככלי
יעיל ומוצלח לטיפול בתלונות במקרים המתאימים .כך ,למשל ,סייעה הנציבות ,בדרך של
גישור ,להסדרת מפגשים בין נכדים לסביהם ,שהתלוננו על הפסקת הסדרי הראייה שהיו
להם עם נכדיהם.2
לא ניתן לסיים דברי מבוא אלה מבלי להקדיש כמה מילים לאירוע מרכזי שהשפיע על חיינו
בשנת  :2014מבצע צוק איתן .קדם למבצע ירי רקטי על יישובי הדרום ובמהלכו התרחב הירי
לעבר יישובים רבים ,גם במרכז הארץ ,שסבלו פגיעות ברכוש ובנפש .בעיצומו של המבצע
התקבלו בנציבות תלונות הציבור תלונות רבות שעסקו בהשפעות המבצע ,ובעיקר בתקינות
המקלטים והמרחבים המוגנים .נוכח שעת החירום פעלה הנציבות במקרים אלה בדחיפות
רבה כדי להביא מהר ככל האפשר לתיקון הליקויים ,ובעקבות התערבותה הוכשרו מקלטים
שלא היו ראויים עד אז לשימוש ,לעתים עוד ביום הגשת התלונה.3

שנת  2014הייתה שנת שיא מאז הקמת נציבות תלונות הציבור במספר התלונות שהוגשו
בשנה זו :כ .16,000-זהו גידול של כ 8%-לעומת תיקי התלונות שנפתחו בנציבות בשנת ,2013
התואם את מגמת הגידול המובהקת במספר התלונות שחלה בעשר השנים האחרונות ,בין
השאר כתוצאה מפעולות ההסברה המתוארות לעיל וכן מפעילותן של הלשכות האזוריות
לקבלת קהל של הנציבות ברחבי הארץ; אף אלה נועדו להגביר את נגישותה של הנציבות
לציבור הרחב ,ובמיוחד לאוכלוסיות מוחלשות המתגוררות ברובן בפריפריה.

אני מקווה כי נציבות תלונות הציבור ,נוסף על הפעולות רחבות ההיקף של ביקורת המדינה,
תוסיף לתרום להגשמת אחריותו של משרדנו ליצור רשויות מנהליות נבונות יותר ,הפועלות
ברגישות ובצדק כלפי הפרט.4

המעיין בדוח השנתי ימצא תיאור מגוון של נושאים שבהם עסקה נציבות תלונות הציבור
בשנה החולפת :מחינוך ,בריאות ,תשלומי חובה ,גמלאות ודיור ציבורי ,נושאים המשפיעים
על חיי היום-יום של רוב הציבור בישראל ,ועד לנושאים ייחודיים ,כגון ההגנה על חושפי
שחיתות .כחוט השני שזורות בטיפול בכל תלונה ותלונה ,יהיה נושאה אשר יהיה ,הדאגה
וההגנה על זכויות הפרט ,שכן בעידן החוקתי בו אנו נמצאים יש למבקר המדינה בתפקידו
כנציב תלונות הציבור תפקיד חשוב נוסף והוא ההגנה על זכויות האדם וקידומן .על תפקידו
של נציב תלונות הציבור כנציב זכויות אדם ועל פעילותה של הנציבות להגשמת זכויות
אלה ,יוחד פרק בדוח זה.
אחד הפרקים בדוח עוסק בהרחבה ברבות מהתלונות המתקבלות בנציבות מדי שנה,
שעניינן השירות לציבור .התלונות נוגעות להיבטים שונים של מגעו של הפרט עם הרשות,
ובעיקר להערמת קשיים על מבקשי השירות ,לאי-טיפול בפניות או להשתהות בטיפול בהן
ולהתנהגות שאינה נאותה של עובדי ציבור .שיעור גבוה במיוחד של התלונות שבוררו בנושא

יוסף חיים שפירא ,שופט (בדימוס)
מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

 1סעיף  33לחוק מבקר המדינה,
התשי”ח[ 1958-נוסח משולב]

ירושלים ,תמוז התשע”ה
יוני 2015

 2ראו תלונה  63בעמ׳ .106
 3ראו בפרק “מבצע צוק איתן” בעמ׳ .107
 4על תפקידו של מבקר המדינה ונציב
תלונות הציבור לחיזוק המשטר
הדמוקרטי ראו נאומי במליאת כנס
שדרות לחברה וידידות.25.11.2014 ,
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السنوي الواحد واألربعون لمندوب شكاوى الجمهور
التقرير
ّ
مقدّ م للكنيست
ً
فصال لوصف معالجة مندوبيّة شكاوى الجمهور للشكاوى بطريقة التجسير .في السنوات
يُخصّص هذا التقرير
ّ
األخيرة يزداد ا ّتخاذ التجسير وسيلة لح ّل النزاعات بالتفاهم والتوافق .تتبع مندوبيّة شكاوى الجمهور أيضًا إجراءات
التجسير في الشكاوى المالئمة لذلك ،على غرار مندوبيّات شكاوى الجمهور في العالم .خالل فترة واليتي كمندوب
شكاوى الجمهور أ ّكدت على ضرورة تكثيف زيادة استعمال آليّات التجسير بين الفرد والسلطة ،بل أخذت على
عاتقي أحيا ًنا ،وبعد موافقة األطراف ،دور المجسّر .لقد تبيّن أنّ استخدام آليّات التجسير هو وسيلة ناجعة وناجحة
لمعالجة الشكاوى في الحاالت المناسبة لذلك ،فعلى سبيل المثال ،ساعدت المفوضيّة ،بطريقة التجسير ،في تنظيم
لقاءات األحفاد مع أجدادهم ،الذين اشتكوا من إلغاء ترتيبات لقائهم بأحفادهم.2

أع ّد التقرير السنويّ لهذا العام َوفق صيغة جديدة تهدف إلى تسهيل وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلّقة
بمندوبيّة شكاوى الجمهور ،باإلضافة إلى وصف واضح نشاطاتها المتعدّدة .يندمج عرض األمور بهذه الطريقة
بالخطوات الجاري ا ّتخاذها في فترة واليتي ،بهدف زيادة الوعي لدى جميع السكان في الدولة ،وخاصّة لدى الفئات
الس ّكانيّة الضعيفة في المجتمع ،لنشاط مندوبيّة شكاوى الجمهور .في هذه اإلطار ُن ّفذ في شهر شباط من هذا العام
ً
نشاطا دعائ ًّيا واسع النطاق باللغات العبريّة ،العربيّة والروسيّة ،كما تضمّن نشر
نشاط إرشاديّ واسع ،تضمّن
معلومات في اإلنترنت بهدف إطالع الجمهور على إمكانية تقديم شكوى إلى المندوبيّة بخصوص إلحاق ضرر من
قبل سلطة عامّة .باإلضافة إلى ذلك ،في نهاية عام ّ ،2014بثت إحدى قنوات التلفزيون في أحد البرامج الصباحيّة
ّ
موظفات مندوبيّة شكاوى الجمهور نشاطات المندوبيّة وطرق
وعلى مدار عدّة أسابيع ،زاوية وصفت فيها إحدى
تقديم الشكاوى إليها .عالوة على ذلك ُتن َشر بين الحين واآلخر على صفحة الفيسبوك وموقع اإلنترنت التابعَ ين
لمكتب مراقب الدولة ومندوب شكاوى حيثيّات مختصرة تتناول طرق معالجة الشكاوى المقدّمة في مواضيع
1
مختلفة .تهدف ك ّل هذه الخطوات إلى النهوض ّ
بحق «ك ّل شخص في تقديم شكوى إلى مندوب شكاوى الجمهور"
في ك ّل حالة يتضرّ ر فيها أو يشعر بال ُغبن في تعامله مع سلطات الحكم.

ال يمكن إنهاء هذه المقدّمة دون تكريس عدّة كلمات لحدث مركزيّ ّأثر في حياتنا خالل العام  ،2014أال وهو
عمليّة الجرف الصامد التي سبقها إطالق صواريخ على بلدات الجنوب .لقد ا ّتسع نطاق إطالق النيران ليشمل
بلدات كثيرة في وسط البالد أيضًا .عانت هذه البلدات من أضرار في األرواح والممتلكات .في خضم هذه العمليّة
تل ّقت مندوبيّة شكاوى الجمهور شكاوى عديدة تتعلق بتأثير العمليّة ،وخاصّة صالحيّة المالجئ والحيّزات المحميّة.
على ضوء الظروف الطارئة ،عملت المندوبيّة في هذه الحاالت بشكل مستعجل ج ًّدا بهدف اإلسراع في إصالح
النواقص ،فت ّم إثر ّ
تدخلها تأهيل مالجئ لم تكن صالحة لالستعمال حتى ذلك الحين ،وفي بعض األحيان في نفس
يوم تقديم الشكوى.3

كانت سنة  2014عام الذروة في عدد الشكاوى المقدمة لمندوبيّة شكاوى الجمهور منذ إنشائها ،إذ بلغ عدد الشكاوى
المقدّمة خالل هذا العام حوالي  16,000شكوى .أي أ ّنه قد طرأ ارتفاع بنسبة بلغت حوالي الـ  8%مقارنة بمل ّفات
الشكاوى التي فتحت في المندوبيّة في عام  .2013ينسجم هذا االرتفاع في عدد الشكاوى لهذا العام مع توجّ ه االزدياد
الواضح في عدد الشكاوى على مدار العقد الماضي .يأتي ذلك نتيجة الخطوات والنشاطات اآلنفة الذكر ،ونتيجة
لنشاط مكاتب استقبال الجمهور التابعة لمندوبيّة شكاوى الجمهور في أنحاء البالد ،التي تهدف هي األخرى إلى
تسهيل وصول الجمهور إلى المندوبيّة ،وخاصّة الفئات الس ّكانيّة الضعيفة التي يسكن معظمها في المناطق البعيدة
عن المركز.

آمل أنْ ُتواصل مندوبيّة شكاوى الجمهور ،باإلضافة إلى النشاطات الواسعة النطاق لمكتب مراقب الدولة ،إسهامها
في تجسيد مسؤوليّة مكتب مراقب الدولة في بناء سلطات إداريّة أكثر تف ّهمًا وعقالنيّة ،تتعامل مع األفراد بحساسيّة
وعدل.4

سيجد كل من ينعم النظر في التقرير السنوي أنّ مندوبيّة شكاوى الجمهور تناولت في العام الماضي مواضيع مختلفة
ومن مجاالت مختلفة ،مثل :التربية والتعليم ،الصحّ ة ،الدفعات اإللزاميّة ،التقاعد والمساكن الشعبيّة ،مواضيع ّ
تؤثر
في الحياة اليوميّة لمعظم الجمهور في إسرائيل ،إضافة إلى مواضيع فريدة من نوعها ،مثل حماية كاشفي الفساد.
ّ
يبرز الحرص وحماية حقوق الفرد كجزء ال
يتجزأ من معالجة ك ّل شكوى ،بغضّ النظر عن موضوعها ،ألنّ
مراقب الدولة في العصر التشريعي الذي نعيش فيه ،وبصفته مندوبًا لشكاوى الجمهور ،يؤدّي دورً ا ها ًّما آخر
وهو الدفاع عن حقوق االنسان و النهوض بها .يُكرّس في هذا التقرير فصل خاصّ لدور مندوب شكاوى الجمهور
كمفوّ ض لحقوق اإلنسان ،ولنشاط المندوبيّة في مجال تطبيق هذه الحقوق.
يتناول أحد فصول التقرير وبتوسّع ،الكثير من الشكاوى التي تتل ّقاها المندوبيّة في ك ّل عام ،والتي تتطرّ ق إلى تقديم
الخدمات للجمهور .تتناول الشكاوى النواحي المختلفة لعالقة الفرد بالسلطة ،وخاصّة وضع العراقيل والصعوبات
ّ
موظفين
في طريق طالب الخدمة ،عدم معالجة التوجّهات أو تأخير معالجتها ،وكذلك السلوك غير الالئق من جانب
في الخدمة العامّة .تبيّن من فحص الشكاوى المقدّمة في هذا المجال أنّ نسبة عالية ج ًّدا منها ( 40%تقريبًا) كانت
صادقة ،األمر الذي يدلّ -لألسف الشديد -على وجوب مواصلة الجهود واستثمار والموارد لتحسين جودة الخدمة
التي يقدّمها القطاع العام لألفراد.

قاض متقاعد
يوسف حاييم شپيراٍ ،
مراقب الدولة ومندوب شكاوى الجمهور
أورشليم القدس
حزيران 2015

 2انظروا الفصل :معالجة الشكاوى بواسطة إجراءات
التجسير ،ص.106 .
 3انظروا الفصل" :الجرف الصامد" ،ص.107 .
 1المادّة  33من قانون مراقب الدولة للعام 1958
[نصّ مدمج]

 4حول دور مراقب الدولة ومندوب شكاوى الجمهور
في تعزيز النظام الديمقراطيّ  ،انظروا خطابي في
مؤتمر سديروت للمجتمع والصداقة.25.11.2014 ،
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על פי סעיף (46א) לחוק מבקר המדינה ,התשי”ח[ 1958-נוסח משולב] ,מוגש בזה לכנסת
הדין וחשבון השנתי של נציב תלונות הציבור.
דין וחשבון זה מסכם את הפעולות של הנציב ושל נציבות תלונות הציבור בשנת  2014וכולל
סקירה על סמכויותיו של הנציב ,על דרך בירור התלונות ,נתונים על התלונות שהתקבלו
בנציבות ותיאור הטיפול בנושאי תלונות נבחרים.
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בירור תלונות
הציבור

מי רשאי להגיש תלונה
כל אדם רשאי להגיש תלונה לנציבות .הפנייה אינה כרוכה בתשלום אגרה כלשהי ,והפונה
נדרש לציין בה את שמו ואת מענו .הנציבות אינה מבררת תלונות שהוגשו בעילום שם.
אפשר להגיש תלונה גם בשמו של אדם אחר ,בתנאי שהמתלונן קיבל ,להנחת דעתו של נציב
תלונות הציבור ,את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו.
חברי הכנסת רשאים להתלונן גם על מעשה שפגע בזולת .בעמ׳  30מובאים שמותיהם של
חברי הכנסת שהגישו תלונות לנציב בשנת  2014ומספר התלונות שהגיש כל אחד מהם.

דרך הגשת התלונה
אפשר להגיש תלונה הכתובה בכתב יד ,ואין צורך בידע משפטי לצורך ניסוחה .התלונה אינה
חייבת להיות כתובה בעברית .במידת הצורך נשלחות לתרגום תלונות הכתובות בשפות זרות.
מבקר המדינה ממלא את תפקידו כנציב תלונות הציבור באמצעות
נציבות תלונות הציבור (להלן  -הנציבות) ,המבררת תלונות על גופים
שלפי החוק נתונים לביקורתו של מבקר המדינה (להלן  -גופים נילונים).

הגופים שניתן להגיש עליהם תלונה

כל אדם רשאי להגיש תלונה לנציבות.
הפנייה אינה כרוכה בתשלום אגרה
כלשהי ,והפונה נדרש לציין בה את
שמו ואת מענו.

כדי להקל את בירור התלונה ולייעלו ,חשוב שהמתלונן יציין בתלונה את מספר תעודת
הזהות שלו ואת כתובתו המדויקת למשלוח מכתבים ,גם אם התלונה מוגשת באמצעות
הדואר האלקטרוני ,וכן את מספר הטלפון שלו.
חשוב לצרף לתלונה העתקים (רצוי לא מסמכים מקוריים) של המסמכים הדרושים לבירור
התלונה :העתקים של פניות המתלונן לגוף הנילון ,תשובות שהתקבלו ,החלטות בנושא וכו'.
את התלונה אפשר להגיש לנציבות בכמה דרכים:

הנציבות מוסמכת לברר תלונות על משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות
וגופים מוניציפאליים אחרים כגון איגודי ערים ותאגידי מים וביוב,
מפעלים או מוסדות של המדינה ,חברות ממשלתיות וגופים ציבוריים
אחרים שעל פי חוק ניתן להגיש תלונה עליהם ,וכן על עובדים ונושאי
משרה באותם גופים.
אם התקבלה תלונה הנוגעת לפעולותיהם של גופים שהנציבות אינה
מוסמכת לברר תלונות עליהם ,מודיעה הנציבות לפונה כי היא אינה
מוסמכת לברר את תלונתו ומפנה אותו ,במידת האפשר ,לגוף שייתכן
שיוכל לסייע לו.

בדואר רגיל
בתיבות המיועדות לכך
הנמצאות בלשכות לקבלת
קהל של הנציבות

בפקס

בדואר אלקטרוני

נושאי התלונות והעילות להתערבות
ככלל ,הנציבות מבררת תלונה אם נושא התלונה הוא מעשה  -לרבות
מחדל או פיגור בעשייה  -הפוגע במישרין במתלונן או מונע ממנו
במישרין טובת הנאה ,ואם המעשה נעשה בניגוד לחוק או ללא סמכות
חוקית או שלא לפי סדרי מינהל תקין ,או שיש בו משום נוקשות יתרה
או אי-צדק בולט.

הגשת תלונה בעל פה באחת
הלשכות לקבלת קהל של
הנציבות

באמצעות מילוי טופס ייעודי
הנמצא באתר האינטרנט של
הנציבות:
http://www.mevaker.gov.
il/he/Ombudsman/Pages/
ComplaintToMevaker.aspx

לא ניתן להגיש תלונה בטלפון
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הליך בירור התלונות

הנציבות אינה מוסמכת לברר תלונות של חיילים ,שוטרים וסוהרים בעניינים הנוגעים
לסדרי השירות ,לתנאי השירות או למשמעת; תלונות של עובדי מדינה ושל עובדים בגופים
מבוקרים אחרים בעניינים הנוגעים לשירותם באותם גופים לא יבוררו אלא אם כן עניין
התלונה הוא חריגה מהוראות חוק ,מתקנות ,מתקנון שירות המדינה ,מהסכמים קיבוציים
או מהסדרים כלליים דומים .חריגים לאמור לעיל מצוינים בסעיפים 45א45-ה לחוק
הנוגעים לבירור תלונה של עובד בגוף מבוקר המתלונן על פגיעה בו בעקבות חשיפת מעשי
שחיתות ותלונה של מבקר פנימי על פגיעה בו בעקבות פעולות שביצע במסגרת תפקידו.2

לאחר שהוגשה תלונה פותחת הנציבות בבירורה ,אלא אם כן נמצא
שהיא אינה עומדת בתנאים לבירור תלונה שנקבעו בחוק מבקר המדינה,
התשי"ח[ 1958-נוסח משולב] (להלן  -חוק מבקר המדינה או החוק),
או שהיא קנטרנית או טרדנית ,או שהנציבות סברה שהיא אינה הגוף
המתאים לבירור התלונה.
הנציבות רשאית להפסיק בירור של תלונה אם נוכחה שהתקיימה אחת
העילות המצדיקות את אי-פתיחת הבירור בעניינה ,או אם העניין שעליו
נסבה התלונה בא על תיקונו ,או אם המתלונן ביטל את תלונתו או לא
השיב על פניית הנציבות אליו.
הנציבות מוסמכת לברר תלונות בדרך שתיראה לה ,והיא אינה כפופה
להוראות שבסדר דין או בדיני ראיות; היא רשאית לקיים בירור עם כל
אדם ,אם תמצא שיש תועלת בדבר ,וכן לדרוש מכל אדם או גוף להשיב
על שאלותיה ולמסור לה כל מסמך או ידיעה שלדעתה יש בהם כדי
לסייע בבירור תלונה.

הנציבות מוסמכת לברר תלונות
בדרך שתיראה לה ,והיא אינה כפופה
להוראות שבסדר דין או בדיני ראיות;
היא רשאית לקיים בירור עם כל אדם,
אם תמצא שיש תועלת בדבר ,וכן
לדרוש מכל אדם או גוף להשיב על
שאלותיה ולמסור לה כל מסמך או
ידיעה שלדעתה יש בהם כדי לסייע
בבירור תלונה.

מבנה הנציבות

תוצאות הבירור
מצאה הנציבות בתום הבירור כי התלונה מוצדקת ,תודיע על כך למתלונן
ולנילון ותציין את הנימוקים לכך .הנציבות רשאית להצביע לפני הנילון על
הצורך בתיקון ליקוי שהעלה הבירור ועל הדרך והמועד לתיקונו .על הנילון
להודיע לנציבות על הצעדים שנקט לתיקון הליקוי.
אם בתום הבירור נמצא כי התלונה אינה מוצדקת ,תודיע על כך הנציבות
למתלונן ולנילון ותציין את הנימוקים לכך.

סוגי התלונות שלא יבוררו
חוק מבקר המדינה קובע אילו נושאים לא יבוררו ומי הגופים ונושאי
התפקידים שלא יבוררו תלונות בעניינם .לפי החוק ,לא יבוררו תלונות
על נשיא המדינה ,על הכנסת וועדותיה ועל חבר כנסת; כמו כן לא
יבוררו תלונות על הממשלה וועדותיה ועל שר בפעולתו כחבר ממשלה,
להבדיל מפעולתו כממונה על משרד או על תחום פעולה ,וכן על נגיד
בנק ישראל ,למעט על פעולתו כממונה על הבנק .כמו כן לא יבוררו
תלונות על פעולות שיפוטיות או מעין-שיפוטיות ותלונות בנושאים
התלויים ועומדים בבית משפט או בבית דין ובנושאים שבית משפט או
בית דין הכריע בעניינם לגופם.

הנציבות לא תברר תלונה בנושא שהתקבלה בעניינו החלטה שאפשר ,או היה אפשר ,על
פי דין ,להגיש עליה השגה ,ערר או ערעור ,וכן תלונה שהוגשה יותר משנה לאחר שבוצע
המעשה שעליו נסבה או לאחר שדבר המעשה נודע למתלונן ,אלא אם כן יש סיבה מיוחדת
המצדיקה את הבירור.

הנציבות רשאית להצביע לפני הנילון
על הצורך בתיקון ליקוי שהעלה
הבירור ועל הדרך והמועד לתיקונו .על
הנילון להודיע לנציבות על הצעדים
שנקט לתיקון הליקוי.

סעיף  4לחוק יסוד :מבקר המדינה קובע כדלקמן" :מבקר המדינה יברר תלונות מאת הציבור
על גופים ואנשים כפי שייקבע בחוק או לפיו; בתפקידו זה יכהן מבקר המדינה בתואר 'נציב
תלונות הציבור'" .לפי סעיף (32א) לחוק מבקר המדינה ,נציב תלונות הציבור ימלא את
תפקידו באמצעות יחידה מיוחדת במשרד מבקר המדינה שתיקרא "נציבות תלונות הציבור".
בראש הנציבות עומד מנהל הנציבות ,המתמנה על ידי הוועדה לענייני ביקורת המדינה של
הכנסת לפי הצעת נציב תלונות הציבור ,והוא אחראי לפני נציב תלונות הציבור במישרין.
בנציבות  75עובדים המבררים את התלונות 73 :עורכות ועורכי דין; עובדת סוציאלית אחת
ועורכת דין שהיא גם עובדת סוציאלית .כ 10%-מהעובדים הם בני המגזר הערבי .כמה
מעובדי הנציבות דוברים רוסית ועובד אחד דובר אמהרית.
בנציבות תשעה אגפים; אגף אחד עוסק ברישום התלונות המתקבלות ,במיונן על פי אמות המידה
הקבועות בחוק לבירור התלונות ,בבירור חלק מהתלונות הדחופות ובניתובן של שאר התלונות
המיועדות לבירור ליתר שמונת האגפים ,העוסקים בבירור התלונות .כל אחד משמונה אגפים
אלה מברר תלונות על גופים נילונים מסוימים .החלוקה לאגפים מאפשרת בירור תלונות ביעילות
רבה יותר ,שכן כל אגף בקיא היטב בחוקים ובנוהלי העבודה שלפיהם פועלים הגופים שהוא
מברר תלונות בעניינם .תלונה על כמה גופים נילונים מתבררת במשותף באגפים המתאימים.

 2על טיפול הנציבות בתלונות של חושפי
שחיתות ראו בפרק ״ההגנה על חושפי
שחיתות״ ,עמ׳ .64
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הלשכות לקבלת קהל

יצוין כי פעולות הסברה אלה נושאות פרי ,ומאז נפתחו הלשכות רבים הם הפונים אליהן,
בעיקר מקרב אוכלוסיות שקודם לכן מיעטו לפנות לנציבות או כלל לא ידעו על דבר קיומה.
כרבע מהתלונות שהתקבלו בשנת  2014הוגשו בלשכות אלה.

לנציבות משרדים ולשכות לקבלת קהל בירושלים ,בתל אביב ,בחיפה ,בנצרת ,בבאר שבע,
מקלה על הציבור את הנגישות
בלוד ובקריית שמונה .הפריסה הרחבה של הלשכות בארץ ִ
למוסד נציבות תלונות הציבור ותורמת לייעול בירורן של תלונות ,בעיקר תלונות על גופים
הנמצאים באזור שבו ממוקמת הלשכה או תלונות שבירורן מצריך ביקור במקום הסמוך לאחת
הלשכות (תלונה על מפגע בטיחותי ,מטרד סביבתי ,תחזוקה לקויה של מבנה וכדומה).
הלשכות לקבלת תלונות המצויות באזורי הפריפריה מגבירות את נגישותה של הנציבות
לתושבים של אזורים אלה .פעילותן של הלשכות באותם אזורים מאפשרת לאוכלוסיות
החלשות בהם ,שדרכי הפנייה הרגילות לנציבות  -בדואר הרגיל והאלקטרוני או בפקס  -אינן
תמיד זמינות עבורן ,להגיע אל הלשכות ,להתייעץ עם העובדים בהן ולמסור להם תלונות.
בלשכות עובדים דוברי רוסית וערבית ,המסייעים לפונים ללשכה 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.
כדי להביא לידיעת התושבים את דבר קיומו של מוסד הנציבות ,את סמכויותיו בנוגע לבירור
תלונות ואת הדרכים להגשת תלונות ,מקיימות הלשכות פעולות הסברה רחבות היקף בלשכות
הרווחה של הרשויות המקומיות באזורים שבהם פועלות הלשכות ,וכן בקרב ארגונים חברתיים
שונים .נוסף על כך ,הנציבות מפרסמת את המידע האמור כמה פעמים בשנה בעיתונים
המקומיים בעברית ,בערבית וברוסית ובעיתונים המופצים בקרב בני הקהילה האתיופית.

בשנת  2014פנו ללשכות לקבלת קהל של הנציבות כ 7,000-איש .כפי שעולה מהלוח ,לא כל
הפניות ללשכות מבשילות לכדי תלונה המתבררת בנציבות .חלק מהפונים מקבלים הדרכה וסיוע
בפתרון הבעיות שהעלו ,והדבר מייתר את הצורך בהגשת תלונה .פונים שתלונתם אינה ניתנת
לבירור בנציבות מקבלים מידע על הגופים המוסמכים לטפל בעניינם.
להלן נתונים על הפניות שטופלו בלשכות בשנת  ,2014ונתונים על התפלגות הפניות ללשכות
לפי מגזרים:

לשכת

לשכת

לשכת

באר שבע

חיפה

לוד

1,116 2,052

פניות

50%

801
פניות

תיקי תלונות שנפתחו

4% 17%

29%

452

תיקי תלונות שנפתחו

5% 20%

75%

1,197
פניות

627

תיקי תלונות שנפתחו

25%

58%

4% 13%

הנציבות גם מפיצה במקומות רבים ,ובהם לשכות רווחה ומרכזי סיוע ,עלוני הסברה בכמה
שפות ובהם מידע על פעילותה ,על סמכויותיה ועל הדרכים להגשת התלונות.

לשכת

לשכת

נצרת  /נצרת עילית

קרית שמונה

1,651
פניות

757

74%

3%

נצרת

59%
עלוני הסברה בשפות שונות

נצרת עילית

26%

50%

44%

פניות

תיקי תלונות שנפתחו

23%

709

546

2% 13%

מקרא -אחוז פניות

תיקי תלונות שנפתחו

6%

תושבים ותיקים
עולים מארצות חבר העמים
עולי אתיופיה
בני מיעוטים
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קשרים
בין-לאומיים

משתתפי הכינוס באלבניה

בין מבקרי המדינה ונציבי תלונות הציבור (אומבודסמנים) במדינות העולם יש שיתוף
פעולה הדוק וחילופי מידע הן במישור הדו-צדדי והן במסגרת ארגונים בין-לאומיים .שיתוף
הפעולה בין מוסדות ביקורת המדינה ותלונות הציבור תורם רבות לחיזוק המחקר ופיתוח
התורה המקצועית בתחומים אלה ,וכן לחיזוק הקשרים הדיפלומטיים של מדינת ישראל
ושיפור תדמיתה בעולם.
בתפקידו כנציב תלונות הציבור חבר מבקר המדינה בארגון האומבודסמנים הבין-לאומי
( ,)International Ombudsman Instituteובארגון האזורי האירופי של ארגון זה .כמו כן הוא
חבר בארגון האומבודסמנים של מדינות אגן הים התיכון (Association of Mediterranean
 ,)Ombudsmenולאחרונה נבחר פעם נוספת לכהונת חבר בוועד המנהל של הארגון.
הקשר עם מוסדות האומבודסמן ברחבי העולם בא לידי ביטוי בביקורים הדדיים ,חילופי
מידע ,חתימה על מזכרי הבנה לשיתוף פעולה בין המוסדות והשתתפות בכנסים ,סמינרים
וימי עיון שמארגנים הארגונים הבין-לאומיים השונים.
בשנת  2014השתתפו נציגים של נציבות תלונות הציבור בשני כינוסים בין-לאומיים,
כמפורט להלן:
 .1ב 27-26-ביוני  2014התקיים בטירנה ,בירת אלבניה ,הכינוס השנתי השמיני של ארגון
האומבודסמנים של מדינות אגן הים התיכון (The Association of Mediterranean
 .)Ombudsmen - AOMהארגון ,שנוסד בשלהי שנת  ,2008שם לו למטרה לקדם את
הדמוקרטיה ,את שלטון החוק ואת זכויות האדם במרחב אגן הים התיכון .בכינוס השתתפו
נציגים מכ 20-מדינות וארגונים ,ובכלל זה נציגי אלבניה ,אלג'יריה ,אנדורה ,קפריסין,
מקדוניה ,צרפת ,יוון ,גאורגיה ,מלטה ,מאוריטניה ,מרוקו ,הרשות הפלסטינית ,פורטוגל,
סלובניה וספרד .את ישראל ייצגו עו"ד אורלי לוינזון-סלע ,סגנית מנהל נציבות תלונות
הציבור ,ועו"ד רחל אבני ,מנהלת אגף בכירה בנציבות .דיוני הכינוס נסבו על שותפיו
הטבעיים של האומבודסמן בפעולותיו לחיזוק הדמוקרטיה :הרשות המחוקקת ,החברה
האזרחית ,ארגונים בין-לאומיים וכן התקשורת.
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עו"ד הלל שמגר מנהל נציבות תלונות הציבור ופרופ' ז'וסה דה פא ִריָה קֹוסטה האומבודסמן של פורטוגל

בבחירות למוסדות הארגון שהתקיימו בכינוס נבחר פה אחד  -פעם נוספת  -מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור של ישראל השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא לכהונת חבר הוועד
המנהל של הארגון (.)governing board
ִישאנִי ,במעונו הרשמי ,הרים
בקבלת פנים חגיגית שערך לבאי הכינוס נשיא אלבניה מר ּבּויָאר נ ָ
הנשיא על נס את תרומת מוסד האומבודסמן לחיזוק הדמוקרטיה .הנשיא ציין את הפלורליזם
הדתי באלבניה (שכ 70%-מאוכלוסייתּה מוסלמים) והוסיף בהקשר זה כי במלחמת העולם
השנייה הגנו האלבנים על יהודי המדינה ,וכי אף יהודי אלבני לא נספה בשואה.
 .2ב 19-17-בספטמבר  2014התקיימה בטאלין ,בירת אסטוניה ,הוועידה של ארגון
האומבודסמנים הבין-לאומי  -אירופה (.)International Ombudsman Institute - Europe
בוועידה השתתפו  110נציגים מיותר מ 30-מדינות ,ארגונים ומוסדות אקדמיים .את ישראל
ייצג בוועידה מנהל נציבות תלונות הציבור עו"ד הלל שמגר.
הוועידה עסקה בתפקיד האומבודסמן במדינות דמוקרטיות ,ונדונה בה בין היתר החשיבות
שבהרחבה של פעילות האומבודסמן גם לתחום של קידום זכויות האדם וההגנה עליהן
(כחלק מהמינהל התקין)  -זאת אף במדינות שבהן לפי החקיקה הקיימת אין לו אחריות
רשמית לכך (למשל בישראל).
בוועידה נחתם מזכר הבנה לשיתוף פעולה בין מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
של ישראל ובין מוסד האומבודסמן של פורטוגל ( .)Provedor de Justiçaלחתימת מזכר
ההבנה קדמו מהלכי הכנה וחילופי טיוטות בין שני הצדדים .מזכר ההבנה נחתם בעקבות
פאריָה קֹוסטה ,האומבודסמן הפורטוגזי,
ִ
הקשרים הטובים שנוצרו בין פרופ' ז'וסה דה
ובין נציגי ישראל בכינוס השנתי שהתקיים באלבניה .בכינוס האמור הפגין פרופ' קוסטה
עמדה חיובית כלפי הנציבות בישראל והביע רצון לחזק את שיתוף הפעולה המקצועי בין
שני המוסדות.

נתונים
על התלונות
בשנת 2014
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נתונים
על התלונות
בשנת 2014

מספר התלונות שהתקבלו בשנים 2014-2005
בשנת  2014התקבלו בנציבות  15,834תלונות על  16,728נושאים
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התפלגות התלונות לפי נושאים
בתרשים שלהלן מובאת התפלגות
התלונות שהתקבלו בשנת 2014
לפי נושאי התלונות העיקריים
ואחוז התלונות המוצדקות בכל
נושא:

23.8%

6.6%

השירות לציבור

תשלומי חובה
ותשלומים אחרים

אי-מתן מענה או עיכוב במתן מענה לפניות,
התנהגות לא נאותה של עובדי ציבור ,אי-
טיפול בתלונות או השתהות בטיפול בהן
וכדומה.

חיוב בתשלומי חובה ,כגון מסים ,אגרות
והיטלים ,אופן חישוב התשלום ,אי-מתן
הנחה בתשלום או פטור ממנו ,וכן חיוב
בתשלומים שאינם תשלומי חובה ,כגון
תשלומים עבור שירותי רשות שמספקים
הגופים ושאין חובה לרכשם.

 39.0%תלונות מוצדקות

4.6%
הליכי גבייה
והוצאה לפועל

4.0%

3.9%

דיור ואכלוס

גמלאות

הליכי גבייה של חובות שנוקטות הרשויות
השונות ,ובהן הרשויות המקומיות ,לשכות
ההוצאה לפועל ,המרכז לגביית קנסות,
אגרות והוצאות והמשטרה.

זכאות לסיוע בדיור שמעניקה המדינה
למעוטי יכולת ,ובכלל זה זכאות לדירה
בדיור הציבורי ,גובה הסיוע בשכר
הדירה שמעניקה המדינה לזכאים לסיוע
המתגוררים בשכירות בשוק החופשי ,תנאי
הדיור הציבורי ועוד.

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

 26.5%תלונות מוצדקות

 14.3%תלונות מוצדקות

 10.9%תלונות מוצדקות

 32.6%תלונות מוצדקות

5.4%

5.2%

3.6%

בריאות ,רווחה ושיקום

צרכנות ורכש

עובדים ותעסוקה

זכאות לטיפול רפואי ,הסדרי טיפול רפואי
ואשפוז ,טיפול סוציאלי ,סיוע חומרי,
כספי ומשפטי ,שיבוץ במוסדות ,אימוץ
ועוד.

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

ענייני שכר ,פיטורים ,התנהגות לא נאותה
של ממונים ובקשות של עובדים חושפי
שחיתות למתן צו הגנה ,וכן עניינים הנוגעים
להשמתם ולהכשרתם של דורשי עבודה.

 19.8%תלונות מוצדקות

 33.4%תלונות מוצדקות

 47.2%תלונות מוצדקות

2.2%

2.2%

חינוך והשכלה

איכות הסביבה

רישום למוסדות חינוך והעברה ממוסד
למוסד ,תנאי השהות במוסדות חינוך,
פיקוח על המוסדות ,תשלומי ההורים,
טיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
ועוד.

הטיפול בזיהום אוויר ,במטרדי ריח ורעש,
בפסולת וגרוטאות ,באיסור עישון ועוד.
 24.8%תלונות מוצדקות

 24.1%תלונות מוצדקות

4.9%

4.7%

תשתיות ותכנון ובינוי

הליכי מעצר ,חקירה
ודיונים משפטיים ואחרים

טיפול לקוי בתשתיות כגון ביוב ,חשמל ,מים
ותחבורה ,טיפול בבקשות בנושאי תכנון
ובנייה ,אכיפה של דיני התכנון והבנייה
ופיקוח על יישומם ועוד.

דרך ניהול חקירות ,השגות על ביצוע מעצר
ודרכי ניהולם של הליכי דיון בערכאות
השיפוטיות  -בתי משפט ,בתי דין וגופים
מעין-שיפוטיים ,כגון ועדות ערר וועדות
רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.

 28.5%תלונות מוצדקות

 30.7%תלונות מוצדקות

2.0%

2.0%

1.0%

תעבורה

צבא וביטחון

מעמד אזרחי

הטיפול בעברות תעבורה ,לרבות עברות
חניה ,הסדרת החניה במקומות ציבוריים,
הסדרת תמרורים ועוד.

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

מתן אזרחות ,אשרות שהייה
ועוד.

 32.2%תלונות מוצדקות

 19.4%תלונות מוצדקות

 6.3%תלונות מוצדקות
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התפלגות התלונות לפי סוגי הגופים הנילונים

גופים שבשנת  2014התקבלו עליהם מאה תלונות ויותר

16,728

23.6%

ס''ה תיקי שם הגוף
תלונה

מוסדות
מדינה

נושאי תלונות

ס''ה תיקי שם הגוף
תלונה

1,218

המוסד לביטוח לאומי

233

עיריית ירושלים

641

משטרת ישראל

199

משרד הביטחון

611

משרד האוצר

194

רשות השידור

535

משרד המשפטים

192

חברת החשמל לישראל בע"מ

13.7%

488

משרד החינוך

191

רשות מקרקעי ישראל

גופים לא
מבוקרים

452

משרד הבריאות

190

עיריית באר שבע

440

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

187

שירות בתי הסוהר

409

עמידר ,החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ

184

מערכת בתי המשפט

378

משרד הבינוי

169

עיריית תל אביב-יפו

346

רשות האוכלוסין וההגירה

144

עיריית חיפה

346

משרד הכלכלה

140

רשות האכיפה והגבייה

337

חברת דואר ישראל בע" מ

109

המשרד לביטחון הפנים

283

צה"ל

107

משרד הפנים

277

שירותי בריאות כללית

בשנת 2014

12.2%
גופים
ציבוריים

26.5%

24.0%

משרדי
ממשלה

גופי השלטון
המקומי

12.2%

26.5%

4,426

משרדי ממשלה
משרדי ממשלה וגופי הסמך.

23.6%

2,024

גופים ציבוריים
חברות תשתית ותחבורה,
מוסדות חינוך ומדע,
קופות חולים ועוד.

13.7%

4,000

מוסדות מדינה
המוסד לביטוח לאומי ,משטרת ישראל ,צה"ל ,מערכת
בתי המשפט ,רשות האוכלוסין וההגירה ,רשות האכיפה
והגבייה ,רשות מקרקעי ישראל ומוסדות אחרים.

24.0%

4,085

גופי שלטון מקומי
רשויות מקומיות  -עיריות ,מועצות מקומיות
ומועצות אזוריות  -ועדים מקומיים וגופים
מוניציפליים אחרים ,כגון ועדות מקומיות לתכנון
ולבנייה ,איגודי ערים ותאגידי מים וביוב.

2,193

גופים לא מבוקרים
גופים שהנציבות אינה
מוסמכת לברר תלונות
שהוגשו עליהם ,כגון
בנקים וחברות טלפון.
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התפלגות התלונות לפי דרך קבלת התלונה

תוצאות בירור התלונות
בשנת  2014הסתיים הטיפול ב  15,010תלונות ,חלקן תלונות שהתקבלו בשנת  .2013יצוין
שכ 50%-מהתלונות שבירורן עדיין לא הסתיים בתחילת שנת  2014התקבלו ברבע האחרון
של שנת .2013

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

התלונות שבירורן הסתיים עסקו ב 15,885-נושאים .בלוח שלהלן מוצגות תוצאות הבירור
בנושאים אלה:

בלוח שלהלן מוצגת התפלגות נושאי התלונות בשנת  ,2014לפי דרך קבלת התלונה:

התקבלה הכרעה לגופו של עניין* הבירור הופסק**

בדואר אלקטרוני

בפקס

בדואר רגיל

7,451

3,743

2,304 3,230

נושאים

נושאים

44.5%
39.6%

22.4%
בשנת 2013

נושאים

19.3%

בעל פה

נושאים

13.8%

5,926

5,297

4,662

15,885

נושאים

נושאים

נושאים

נושאים

37.3%

16,728
נושאים

100%

התלונה נדחתה על הסף***

33.4%

 1,808 / 30.5%נושאים

 2,426 / 45.8%נושאים

נושא התלונה מוצדק

עניין התלונה תוקן

29.3%

*** ונקבע אם נושא התלונה מוצדק אם לאו.

גידול של 12.4%

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

בתלוונת שהוגשו בדואר
אלקטרוני

*** נושא התלונה נדחה על הסף מאחת העילות הקבועות בחוק מבקר המדינה.

בשנת  2014חל גידול של  12.4%בשיעור התלונות שהוגשו לנציבות בדואר אלקטרוני (39.6%
מהתלונות בשנת  ,2013לעומת  44.5%בשנת  .)2014נראה כי הסיבה לכך היא הזמינות
הגוברת של הדואר האלקטרוני למגזרים נרחבים יותר באוכלוסייה ,דבר המפחית את
השימוש שלהם בדרכי הפנייה האחרות.

תלונות מוצדקות
נמצא כי  )30.5%( 1,808נושאי התלונות שהתקבלה בעניינם בשנת  2014הכרעה לגופו של
עניין היו מוצדקים .יצוין כי למעשה שיעור נושאי התלונות שנמצאו מוצדקים בשנת 2014
גדול יותר ,שכן לא נכללו בו  2,426נושאים שבירורם הופסק משום שהעניין בא על תיקונו.
עניינם של חלק ניכר מהנושאים הללו הוסדר רק בעקבות התערבותה של הנציבות.

100%
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הגופים ששיעור התלונות המוצדקות עליהם 9היה גדול מהממוצע

290

91

122

50

63

173

נושאים שהוכרעו

נושאים שהוכרעו

נושאים שהוכרעו

נושאים שהוכרעו

נושאים שהוכרעו

נושאים שהוכרעו

165

125

50

41

65

57

20

30

24

39

58

115

מוצדקים

לא מוצדקים

מוצדקים

לא מוצדקים

מוצדקים

לא מוצדקים

מוצדקים

לא מוצדקים

מוצדקים

לא מוצדקים

מוצדקים

לא מוצדקים

43.1% / 56.9%

משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים
(בעיקר אגף הרישוי)

45.1% / 54.9%

חברת דואר ישראל בע"מ

46.7% / 53.3%

עיריית באר שבע

60% / 40%

המשרד לביטחון הפנים

61.9% / 38.1%

עיריית חיפה

66.5% / 33.5%

משרד הכלכלה

126

147

314

55

162

111

נושאים שהוכרעו

נושאים שהוכרעו

נושאים שהוכרעו

נושאים שהוכרעו

נושאים שהוכרעו

נושאים שהוכרעו

67

59

61

86

129

185

18

37

52

110

35

76

מוצדקים

לא מוצדקים

מוצדקים

לא מוצדקים

מוצדקים

לא מוצדקים

מוצדקים

לא מוצדקים

מוצדקים

לא מוצדקים

מוצדקים

לא מוצדקים

46.8% / 53.2%

רשות השידור

58.5% / 41.5%

משרד החינוך

58.9% / 41.1%

משרד האוצר

 9מכלל הגופים שלפחות ב 50-נושאי
תלונות שהוגשו עליהם התקבלה הכרעה
לגופו של עניין.

67.3% / 32.7%

עיריית בני ברק

67.9% / 32.1%

משרד הבריאות

68.5% / 31.5%

צה״ל
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דיווח לפי חוק הרשות לקידום מעמד האשה,
התשנ״ח1998-
סעיף  6לחוק הרשות לקידום מעמד האשה ,התשנ"ח 1998-קובע:
"(א) קיבלה הרשות תלונה של אדם על מעשה הקשור בתחום מתחומי פעולתה של הרשות,
וסברה כי היא ראויה להתברר כתלונה לפי הפרק השביעי לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח
[ 1958נוסח משולב] (להלן  -חוק מבקר המדינה) ,רשאית הרשות להעביר את התלונהלנציב תלונות הציבור ,אם הסכים לכך אותו אדם.

תלונות של חברי כנסת
לחברי הכנסת יש מעמד מיוחד בנוגע להגשת תלונות .לפי סעיף  37לחוק מבקר המדינה,
חבר כנסת רשאי להגיש תלונה גם על מעשה הפוגע במישרין בזולת .בנובמבר  1976החליטה
הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת כי בדוח השנתי של נציב תלונות הציבור יפורסמו
שמותיהם של חברי הכנסת שהגישו תלונות לנציב .בשנת  2014הגישו חברי כנסת  28תלונות.
להלן שמות חברי הכנסת שהגישו את התלונות ומספר התלונות שהגיש כל אחד מהם:

טלב אבו עראר [ ] 2

יעקב ליצמן [ ] 2

יואל (יולי) אדלשטיין [ ] 1

משה מזרחי [ ] 1

דוד אזולאי [ ] 2

יעקב מרגי [ ] 1

הרב ישראל אייכלר [ ] 1

אורית סטרוק [ ] 1

מסעוד גנאים [ ] 1

עדי קול [ ] 3

חנין זועבי [ ] 1

מירי רגב [ ] 1

איתן כבל [ ] 3

מיקי רוזנטל [ ] 1

אמנון כהן [ ] 6

איציק שמולי [ ] 1

סה"כ 28

(ב) הועברה תלונה לנציב תלונות הציבור בהתאם להוראות סעיף קטן (א) ,יודיע עליה
נציב תלונות הציבור לוועדה לקידום מעמד האשה של הכנסת ,וכן יודיע גם לה על 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".
בשנת  2014לא מסרה הרשות לנציבות תלונות .הנציבות קוראת לרשות להשתמש באפשרות
הקבועה בחוק להגיש לה תלונות בעניין זה.
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ההגנה על
זכויות האדם

עידן זכויות האדם
אנו חיים כיום ב"עידן זכויות האדם" .1נושא כיבוד זכויות האדם
והאזרח ,קידומן וההגנה עליהן הפך לחלק בלתי נפרד מכל פעילות
שלטונית ולמרכיב מרכזי בתורת המשפט ובתורת המדינה .עידן זכויות
האדם החל לאחר מלחמת העולם השנייה ,כלקח משואת העם היהודי
ומרמיסת זכויות האדם בתקופת המלחמה ולפניה .לאחר המלחמה
נכרתו אמנות בין-לאומיות רבות הנוגעות לזכויות האדם ולשמירה
עליהן ,ובראשן ההצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם משנת .1948
כן נכרתו אמנות בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות ,בדבר זכויות כלכליות,
חברתיות ותרבותיות ,בדבר זכויות הילד ועוד .זכויות האדם הפכו כיום
לחלק בלתי נפרד מהמשטר הדמוקרטי ועוגנו בחוקות של מדינות רבות,
שראו בשמירה עליהן עיקרון נורמטיבי עליון ומחייב .נשיא בית המשפט
העליון לשעבר פרופ' אהרן ברק ציין כי "זכויות האדם הן רכיב מרכזי של
הדמוקרטיה המודרנית ...הן היהלום בכתרה של הדמוקרטיה .דמוקרטיה
בלי זכויות אדם כמוה ככלי ללא תוכן".2

נושא כיבוד זכויות האדם והאזרח,
קידומן וההגנה עליהן הפך לחלק בלתי
נפרד מכל פעילות שלטונית ולמרכיב
מרכזי בתורת המשפט ובתורת המדינה.

עם זאת ,חשוב להדגיש כי הדמוקרטיה מבוססת על תפיסה ,ולפיה
החיים בחברה אנושית מחייבים איזון מתמיד בין זכותו של הפרט ובין
זכויותיהם של פרטים אחרים וטובת הכלל ,3וכי זכויות האדם הן יחסיות.
אין לאדם זכות לעשות ככל העולה על רוחו ,וכמו כן הוא אינו זכאי
לדרוש מהמדינה להגשים את זכויותיו במלואן .כשם שלא ניתן לקיים
דמוקרטיה ללא הגנה על זכויות האדם ,כך לא ניתן לקיים דמוקרטיה
ללא פגיעה כלשהי בזכויות אלה.

מוסד האומבודסמן
וההגנה על זכויות האדם
האחריות להגשמת זכויות האדם הוטלה ,בראש ובראשונה ,על רשויות
השלטון ,ובתי המשפט פועלים לאכיפת זכויות אלה ולקידומן .ואולם
משנות השבעים של המאה העשרים ובעיקר משנות התשעים של מאה
זו החלו לקום במדינות רבות בעולם מוסדות לאומיים להגנה על זכויות
האדם ( .)National Human Rights Institutionsהאו"ם הגדיר את
המוסדות הללו  -מוסדות מדינתיים שאינם בית משפט שיש להם מנדט
להגן על זכויות האדם ולקדם נושא זה ,והחל לעודד מדינות בעולם
להקים מוסדות כאלה .בשנת  1991כונסה בחסות האו"ם ועידת פריס,
שבה נקבעו עקרונות פריס  -אמות מידה אשר מוסד להגנה על זכויות
האדם צריך לעמוד בהן.

 1אהרן ברק ,שופט בחברה דמוקרטית
( ,)2004עמ׳ .128
 2אהרן ברק ,מידתיות במשפט  -הפגיעה
בזכות החוקתית והגבלותיה (,)2010
עמ׳ .208
 3בג"ץ  88/10שוורץ נ' היועץ המשפטי
לממשלה ,פסקה  18לפסק דינו של
השופט ג'ובראן (פורסם במאגר
ממוחשב.)12.7.10 ,
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ההגנה על זכויות האדם לא עמדה בתחילה במרכז העשייה של מוסדות
האומבודסמן ברחבי העולם המבררים את תלונות הציבור .מוסדות
אלה נוסדו בעיקר כדי לשמור על המינהל התקין ,למנוע "מינהל שאינו
תקין" ( )Maladministrationוניצול לרעה של כוח השררה ולהגביר
את האחריותיות של עובדי הציבור .ואולם משנות השמונים של המאה
העשרים התאימו עצמם מוסדות בירור תלונות הציבור במדינות רבות -
באמצעות פרשנות חדשה לדין החל עליהם או באמצעות שינויי חקיקה
 למציאות המשפטית והחברתית החדשה בתחום זכויות האדם ,והחלולקחת חלק פעיל ומרכזי בהגנה על זכויות האדם ובאכיפת הנורמות
החוקתיות והבין-לאומיות בתחום זה על רשויות השלטון .בחלק
מהמדינות 4השתנה בבירור מרכז הכובד של פעילות מוסד האומבודסמן -
משמירה על המינהל התקין להגנה על זכויות האדם מפני השלטון.

משנות השמונים של המאה העשרים
התאימו עצמם מוסדות בירור תלונות
הציבור במדינות רבות  -באמצעות
פרשנות חדשה לדין החל עליהם או
באמצעות שינויי חקיקה  -למציאות
המשפטית והחברתית החדשה בתחום
זכויות האדם ,והחלו לקחת חלק פעיל
ומרכזי בהגנה על זכויות האדם ובאכיפת
הנורמות החוקתיות והבין-לאומיות
בתחום זה על רשויות השלטון.

נציב תלונות הציבור
כנציב זכויות האדם
במדינת ישראל
מהפכת זכויות האדם לא פסחה על מדינת ישראל .ההכרה בחשיבותן של
זכויות האדם והאזרח במדינה יהודית ודמוקרטית הייתה מרכיב מרכזי
במשפט הישראלי כבר מימי ראשיתה של המדינה ,והדבר אף קיבל ביטוי
במגילת העצמאות .במשך השנים חוקקה הכנסת חקיקה ענפה בתחום
זכויות האדם ,והממשלה חתמה על אמנות בין-לאומיות רבות ואשררה
אמנות בין-לאומיות בתחום זה .גם בתי המשפט הכירו במרכזיותו של
נושא זכויות האדם במדינת ישראל ונתנו לכך ביטוי בפסיקותיהם .השינוי
המשמעותי במעמדן הנורמטיבי של זכויות האדם בישראל התרחש
בשנת  ,1992עם חקיקתם של חוקי היסוד העוסקים בזכויות האדם -
חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד :חופש העיסוק .בשנת 1995
קבע בית המשפט העליון כי חוקי היסוד האלה חוללו "מהפכה חוקתית"
במדינת ישראל.5

מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות
הציבור ממלא תפקיד מרכזי במשטר
הדמוקרטי במדינת ישראל ,והמהפכה
החוקתית בנוגע לזכויות האדם והשינוי
המהותי במעמדן הנורמטיבי של זכויות
אלה משפיעים גם על ביקורת המדינה
ועל פעילותה של הנציבות.

מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ממלא תפקיד מרכזי במשטר
הדמוקרטי במדינת ישראל ,והמהפכה החוקתית בנוגע לזכויות האדם
והשינוי המהותי במעמדן הנורמטיבי של זכויות אלה משפיעים גם על
ביקורת המדינה ועל פעילותה של הנציבות .בהיעדר גורם ממלכתי ייחודי
במדינת ישראל המתמקד בהגנה על זכויות האדם ובקידומן ,רואה עצמו
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מי שממלא תפקיד זה .פרופ' אהרון
ברק ציין בעניין זה כי "ראוי הוא ...כי מבקר המדינה  -הן בתפקידיו
הכלליים והן כנציב תלונות הציבור  -יראה זאת כאחד מתפקידיו להיות
נציב זכויות האדם" ,והוסיף כי תפקידו של מבקר המדינה הוא לבדוק
את פעולות הגופים המבוקרים בכל הנוגע לפגיעה בזכויות החוקתיות.6

 4למשל ניו זילנד ,הונג קונג ,אוסטרליה,
אירלנד ,בריטניה ,סקוטלנד ,נורבגיה
והולנד.
 5ראו ע"א  6821/93בנק המזרחי המאוחד
בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי ,מט(,221 )4
.)1995( 437
 6אהרון ברק" ,מבקר המדינה וזכויות
האדם בישראל" ,הרצאה בכנס בנושא
מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות
הציבור בסביבה חברתית משתנה,
המרכז הבינתחומי הרצליה (.)11.7.13

הנציבות ,בדומה למוסדות אומבודסמן אחרים ברחבי העולם ,נותנת אפוא
פרשנות עדכנית לסמכויותיה ורואה בנורמות החוקתיות והחוקיות בדבר
זכויות האדם במדינת ישראל יסוד מרכזי בבירור תלונות הציבור .יצוין כי
בעולם הולכת וגוברת ההכרה כי מוסדות בירור תלונות הציבור מתאימים
יותר מבתי המשפט להבטחת הגשמתן של זכויות חברתיות על ידי הרשות
המבצעת .נציבות תלונות הציבור רואה עצמה "סוכן הזכויות החברתיות",
בייחוד בכל הקשור בשמירה על זכויותיהן של האוכלוסיות החלשות
במדינה ,שכן המבחן האמיתי להגשמתן של זכויות האדם הוא ההגנה
על הנזקקים והחלשים בחברה ,אשר אינם יכולים לעמוד על זכויותיהם.
פעולותיה של הרשות המבצעת בישראל נבחנות גם בכל הנוגע להתאמתן
לאמנות הבין-לאומיות בדבר זכויות האדם שאשררה המדינה.

הנציבות ,בדומה למוסדות אומבודסמן
אחרים ברחבי העולם ,נותנת אפוא
פרשנות עדכנית לסמכויותיה ורואה
בנורמות החוקתיות והחוקיות בדבר
זכויות האדם במדינת ישראל יסוד מרכזי
בבירור תלונות הציבור.

בכמה תלונות שבוררו בנציבות בשנה זו קבע נציב תלונות הציבור כי נפגעו
זכויות יסוד של מתלוננים שלא כדין .שתיים מהתלונות יתוארו להלן:
אסיר ביטחוני הלין על שבמשך כשלושה שבועות לא הופנה לטיפול רפואי
בידו החבולה ,וכי כאשר הופנה לבסוף לטיפול רפואי נכבלו ידיו ורגליו,
חרף תלונותיו על כאבים עזים בידו .בתום הבירור קבע נציב תלונות
הציבור כי האסיר לא קיבל טיפול רפואי בזמן סביר ,וכי הופרה זכותו
לקבל את הטיפול הרפואי הנדרש לשמירה על בריאותו .אשר לכבילה,
מאחר שלא עלה בידי שירות בתי הסוהר להוכיח כי לא הייתה דרך להפנות
את המתלונן לבדיקות ולטיפולים רפואיים ללא כבילת ידו הפגועה ,קבע
הנציב כי הכבילה במשך כמה שעות בנסיבות שבהן נשלח המתלונן לבירור
רפואי בשל חשש לשבר בידו ,נעשתה שלא כדין וגרמה לו סבל מיותר.
בעקבות התלונה נקט שירות בתי הסוהר פעולות שונות ,שמטרתן
להטמיע בקרב כלל סגל הביטחון את הוראות פקודת נציבות בתי הסוהר

[]1
שירות בתי הסוהר
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בעניין כבילת אסיר במקום ציבורי .כמו כן שולב דיון בסוגיות הנוגעות לכבילת אסירים
בהליך ההכשרה וההדרכה של מפקדים וסוהרים)801681( .

השירות
לציבור

בתלונה אחרת התלוננו משפחות שפונו בספטמבר  2011ממאחז מגרון ,על פי צו שיפוטי לפינויָם,
כי בפינוי ,ובעיקר בפינוי הילדים ,נעשו פעולות שפגעו בכבודם ובשלומם של יושבי המאחז.
התלונה נבחנה נוכח העקרונות החוקתיים של שמירה על ערך כבוד האדם ,של ההגנה על זכות
הקניין ושל הזכות לפרטיות ,וכן נוכח האמנות הבין-לאומיות המחייבות את מדינת ישראל.

[]2
צה"ל ,המינהל
האזרחי ומשטרת
ישראל

בתום הבירור קבע הנציב כי אכיפת הצו השיפוטי היא אינטרס ציבורי ראוי שניתן לשם
הגשמתו לפגוע בזכויות המוגנות על ידי חוקי היסוד ולהגבילן .זאת ,נוכח פסקת ההגבלה
שבסעיף  1לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,אשר קובעת כי ניתן לפגוע בזכות מוגנת ,אם
הפגיעה נעשית לתכלית ראויה ואם היא מידתית . 7פעולות פינוי לשם אכיפת שלטון החוק
הן פעולות לתכלית ראויה ומצדיקות פגיעה בזכויות יסוד .ואולם הן מוצדקות רק אם הן
נעשות באופן מידתי ,על פי הוראות חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו .עוד קבע הנציב כי
החובה לפעול באופן מידתי בהליכי פינוי של קטינים נלמדת גם מהאמנה הבין-לאומית
לזכויות הילד ,אשר אושררה על ידי מדינת ישראל ,ועקב כך קיימת חזקה כי רשויות השלטון
במדינה יפעלו על פיה.
ואולם ,הנציב קבע כי במקרה הנדון נפלו בביצוע הפינוי ליקויים שאינם עולים בקנה אחד
עם חובתם של צה"ל ,המינהל האזרחי ומשטרת ישראל להגן על זכויות האדם ,ובראשם
היעדר היערכות מספקת של הכוחות המפנים לפינוי הקטינים ,לרבות אי-שיתוף גורמי
הרווחה בהליך ,והיעדר תיעוד מספק של ההליך.
על רשויות השלטון ,ובראשן הרשויות המחזיקות בסמכות חוקית להשתמש בכוח  -דוגמת
צה"ל ומשטרת ישראל  -לחזור ולשנן את חובתן לכבד את זכויות היסוד בכל פעולותיהן,
ובכלל זה בעת נקיטת הליכי פינוי לשם השלטת שלטון החוק .אכן ,על כוחות הביטחון
והמשטרה הוטלה משימה חשובה בנוגע למאחז מגרון  -להביא לקיום צווים שיפוטיים
שלא כובדו על ידי התושבים אשר נגדם הם הוצאו ,ומטבע הדברים עלול הדבר להביא
לעימות עם התושבים ואף לשימוש בכוח .ואולם מבחנה של חברה הוא בשמירה על זכויות
היסוד של הפרט דווקא ברגעים קשים אלה.
הנציב הדגיש כי מלאכתם של גורמי אכיפת החוק היא קשה ומורכבת ביותר ,וכי יש להעניק
להם את מלוא הגיבוי והאמצעים להשלטת שלטון החוק .ואולם גם על גורמי אכיפת החוק
מוטלת החובה לנהוג על פי הדין ,ובראש וראשונה על פי הוראות חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
הנציב קבע כי על הגורמים הרלוונטיים להחיש את קביעת הנהלים אשר יבטיחו פגיעה
מזערית ומידתית בקטינים בעת הליכי פינוי ,ולקבוע בנוהל את החובה ליידע את גורמי
הרווחה המתאימים על הכוונה לבצע פינוי של בתים שבהם מתגוררים קטינים .כמו כן
ציין הנציב כי הוראות הנוהל העוסקות בפינוי רכוש אינן בהירות ואינן כוללות את הפירוט
הדרוש ,כדי להבטיח ככל הניתן את ההגנה על הרכוש מפני פגיעה בו.
המשטרה הודיעה לנציבות כי הכינה נוהל שבו יושמו הערותיה בעניין הצורך במעורבות
גורמי הרווחה בעת פינוי קטינים .לגבי הנוהל העוסק בפינוי רכוש ,צה"ל והמינהל האזרחי-
טרם השלימו את תיקונו .הנציבות עוקבת אחר הטיפול בעניין)611137 ,611136 ,611135( .

 7בג"ץ  8276/05עדאלה  -המרכז המשפטי
לזכויות המיעוט הערבי נ' שר הביטחון
(פורסם במאגר ממוחשב.)12.12.06 ,
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כרבע מהתלונות המתקבלות בנציבות תלונות הציבור בכל שנה עניינן
השירות לציבור ,וכ 39%-מהתלונות שבוררו השנה בנושא זה נמצאו
מוצדקות (שיעור גבוה מהשיעור הממוצע של התלונות המוצדקות
לשנת  ,2014שהוא  .)30.5%התלונות נוגעות להיבטים שונים של מגעו
של הפרט עם הרשות הציבורית ,ובעיקר להערמת קשיים על מבקשי
השירות ,לאי-טיפול בפניות או להשתהות בטיפול בהן ולהתנהגות
שאינה נאותה של עובדי ציבור.
משרדי הממשלה וגופי הסמך שלהם ,הרשויות המקומיות ,מוסדות
המדינה וגופים ציבוריים רבים אחרים אמורים לספק את צורכי הציבור
בהיבטים שונים .עובדי המגזר הציבורי אמונים על מילוי התפקידים
הציבוריים שהוטלו על הגוף שהם עובדים בו .איכותו של השירות
שנותן גוף ציבורי מסוים משפיעה על אמון הציבור בו .אם השירות
שייתן הגוף לפונים אליו לא יהיה נאות ,ייפגע אמון הציבור בו ובשירות
הציבורי כולו.
בחוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות) ,התשי"ט ,1958-נקבעו
הוראות שונות בנושא השירות לציבור ,ובהן החובות לתת תשובה
במועד ,לנמק סירוב לבקשה ולהודיע על זכות ערר או ערעור על פי
חיקוק .בתקנון שירות המדינה (תקשי"ר) נקבעו הוראות רבות נוספות
שעניינן השירות לציבור ,בין השאר בנושאים האלה :סדרי קבלת קהל,
התנהגות בעת קבלת קהל ,מתן תשובה על פנייה בכתב ,ניסוח מכתבים
וטיפול בתלונות.
מטבע הדברים ,אדם שאינו מקבל מגוף ציבורי מענה לפנייתו ,אדם
שמקבל שירות שאינו מיטבי ,או אדם שהגיש בקשה לגוף ציבורי בנושא
שבתחום סמכותו של הגוף ,אולם הגוף אינו נעתר לבקשה או מערים
קשיים על מילויה  -כל אלה אינם נוהגים לפנות לערכאות משפטיות
בבקשת סעד .הגשת תלונה לנציבות היא אמצעי זמין ,זול ויעיל לקבלת
מענה מהגוף הנילון .ואכן ,השנה ביררה הנציבות  1,206תלונות על אי-
מתן מענה לפניות .כמחצית מתלונות אלה נמצאו מוצדקות ,ובעקבות
התערבות הנציבות קיבלו המתלוננים מענה עליהן .יצוין כי בית
המשפט העליון נדרש לעניין זה באחד מפסקי הדין שלו וקבע כי "אי-
מתן תשובות לאזרח הפונה אל הרשות היא בגדר רעה חולה ונפוצה
במציאות שלנו ,שיש לשרשה באמצעות הדרכה והסברה נאותות ואף
באמצעות נקיטת הליכים משמעתיים נגד פקידי ציבור שאינם משיבים
במועד על פנייתו של אזרח״ .זאת "כדי להגביר את המודעות לחובת
מתן תשובה ,המעוגנת בחוק ואשר מתחייבת גם מבלעדי זאת מיחסי
אנוש נאותים".1

משרדי הממשלה וגופי הסמך שלהם,
הרשויות המקומיות ,מוסדות המדינה
וגופים ציבוריים רבים אחרים אמורים
לספק את צורכי הציבור בהיבטים
שונים .עובדי המגזר הציבורי אמונים
על מילוי התפקידים הציבוריים
שהוטלו על הגוף שהם עובדים בו.
איכותו של השירות שנותן גוף ציבורי
מסוים משפיעה על אמון הציבור בו.
אם השירות שייתן הגוף לפונים אליו
לא יהיה נאות ,ייפגע אמון הציבור בו
ובשירות הציבורי כולו.

להלן תיאור מבחר תלונות בנושא השירות לציבור:

הערמת קשיים שלא לצורך
במסגרת הליכי הוצאה לפועל שננקטו נגד עובדת במשק הבית של המתלונן ,קשיש בשנות
השבעים לחייו ,הטילו נושיה של העובדת עיקול על המשכורת שהוא משלם לה .עקב
העיקול נדרש הקשיש להפקיד כל שלושה חודשים בלשכת ההוצאה לפועל בחיפה (להלן -
לשכת ההוצל"פ) 180 ,ש"ח ממשכורתה של העובדת עבור הנושים .המתלונן הלין בתלונתו
על שעובדי הלשכה מסרבים לקבל ממנו סכום זה במזומן ,אלא רק בצ'ק.

השנה ביררה הנציבות  1,206תלונות
על אי-מתן מענה לפניות .כמחצית
מתלונות אלה נמצאו מוצדקות,
ובעקבות התערבות הנציבות קיבלו
המתלוננים מענה עליהן.

בתגובה על התלונה הסבירה לשכת ההוצל"פ כי המערכת הממוחשבת שלה אינה מאפשרת
לזהות סכום כסף ששולם במזומן כתשלום שניתן על ידי צד שלישי ,ולכן נושיה של העובדת
עלולים לחשוב בטעות כי המתלונן לא ציית לצו העיקול ולנקוט נגדו הליכים.
הנציבות העירה ללשכה כי הקושי לתעד הפקדה של צד שלישי במערכת הממוחשבת שלה
אינו מצדיק פגיעה בזכותו של המתלונן להפקיד את סכום העיקול בכל דרך חוקית .בעקבות
כך הודיעה לשכת ההוצל"פ כי המערכת הממוחשבת החדשה שלה ,שתופעל בקרוב,
תאפשר גם קבלת תשלום במזומן מצד שלישי)908552( .
לפי סעיף  8לחוק הגנת השכר ,התשי"ח ,1958-חלק מסוים מהמשכורת החודשית אינו ניתן
לעיקול .מתלונן טען כי פנה לסניף בנק הדואר בירושלים וביקש למשוך כספים מהמשכורת
שהופקדה בחשבונו ,אך הפקיד לא אפשר לו זאת בשל עיקול שהוטל על החשבון .רק לאחר
שהמתלונן הציג לפני הפקיד אישור על ביטול העיקול ,אפשר לו הפקיד למשוך כסף מחשבונו.
בירור התלונה העלה כי על פי נוהלי בנק הדואר ,כאשר לקוח מבקש למשוך כסף מחשבון
מעוקל ,על הפקיד לבקש ממנו להציג תעודת זהות וכן תלוש משכורת ,כדי שיהיה אפשר
לחשב על פיו את הסכום שאינו ניתן לעיקול ולאפשר ללקוח למשוך סכום זה .ואולם כל זה
לא נעשה בעניינו של המתלונן.

 1בג"ץ  153/77ששון פרג' נ' עיריית פתח
תקווה ,פ"ד לא(.)1977( 432 ,427 )3

[]3
רשות האכיפה
והגבייה

בנק הדואר הודיע לנציבות כי פעל בעקבות תוצאות הבירור לחידוד ההנחיות והנהלים
בעניין כדי למנוע הישנות מקרים דומים)900875( .

[]4
בנק הדואר

42

43

נושאי תלונות נבחרים | השירות לציבור

נציבות תלונות הציבור -דוח שנתי 41

ליקויים ושיהוי במתן שירות
ליקויים בטיפול בבקשות לקבלת תג נכה

המתלונן ,יהודי שומר מצוות ,הלין על שסניף המוסד לביטוח לאומי בנצרת זימן אותו
לוועדה רפואית ביום שישי בשעה  ,16:00סמוך לכניסת השבת .בעקבות התערבות הנציבות
הנחה המשרד הראשי של המוסד את הסניף בנצרת שלא לזמן יהודים לוועדה רפואית בימי
שישי לאחר השעה )902827( .13:00
מתלונן טען כי לצורך הדיון בתביעתו לתשלום קצבת זקנה דרש ממנו המוסד לביטוח לאומי
(להלן  -המוסד) להמציא פרטים על תשלומי הפנסיה הניתנים לו ,אף שמידע כזה אינו דרוש
לבחינת תביעתו .בתגובה על התלונה אישר המוסד כי הזכאות של אדם לקצבת זקנה אינה
מושפעת מתשלומי הפנסיה הניתנים לו .ואולם אם הוא יתבע השלמת הכנסה ,נוסף על
קצבת הזקנה הניתנת לו ,יהיה עליו למסור פרטים בדבר תשלומי הפנסיה שקיבל .לפיכך
נוהג המוסד לדרוש מכל תובעי קצבת הזקנה למסור לו מלכתחילה פרטים אלה.

[]5
המוסד לביטוח
לאומי

[]6
המוסד לביטוח
לאומי

בעקבות הערת הנציבות שינה את המוסד את טופס התביעה לקצבת הזקנה ,וכיום מצוין בו
באילו מקרים יש לדווח על הכנסות מפנסיה)903297( .
[]7
רשות האוכלוסין
וההגירה

המתלונן טען לפני הנציבות כי המסמכים הללו אינם נחוצים כלל לרשות כדי להכריע בבקשתו.
בעקבות התערבות הנציבות ויתרה הרשות על הדרישה להמצאת מסמכים אלה)903960( .
לשכת התעסוקה בחיפה הפנתה מתלונן לחברת כוח אדם מסוימת לצורך מציאת עבודה.
המתלונן ביקש להזדהות באמצעות רישיון הנהיגה שלו ,אולם החברה דרשה ממנו להציג
לפניה את תעודת הזהות שלו ,ומשלא עשה כן סירבה לקבלו לעבודה .המתלונן הלין על
ששירות התעסוקה ראה בו בנסיבות אלה מי שסירב להצעת עבודה.
בעקבות פניית הנציבות בדק היועץ המשפטי של שירות התעסוקה את העניין וקבע
שדרישת חברת כוח האדם מהמתלונן להציג דווקא את תעודת הזהות הייתה שרירותית ,וכי
מאחר שהיה אפשר לזהות את המתלונן על פי רישיון הנהיגה לא היה מקום לרשום לו סירוב.
בעקבות כך בוטל הסירוב שנרשם למתלונן)901041( .

משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

במקרה אחר התלונן קשיש בן  93כי בקשתו לקבלת תג נכה הוחזרה
לו בנימוק שיש לצרף לה אישור רופא מומחה ,אף שלטענתו הוא צירף
לבקשה את כל האישורים הנדרשים .המתלונן ציין כי הוא קטוע רגל,
בעקבות לחימתו בנאצים ,וכמו כן הוא חולה בסרטן הקיבה ונזקק לקבל
עירוי דם בכל שבוע.
בסיוע מהיר של הנציבות נמסרו ליחידה כל האישורים החסרים ,ובעקבות
זאת אושרה הבקשה ,והמתלונן קיבל את התג)907377 ,912759( .
אי-שימוש בסמכויות פיקוח

הנציבות העירה למוסד כי לא סביר שידרוש ,מטעמי נוחות ,מכל מי שמגיש תביעה לקצבת
זקנה להמציא לו נתונים שאינם נחוצים לטיפול בתביעתו.

מתלונן הגיש לרשות האוכלוסין וההגירה (להלן  -הרשות) בקשה למתן אשרת שהייה לבן זוגו,
אזרח הולנד .על פי נוהלי הרשות ,היא רשאית לדרוש ממגיש בקשה כזאת להוכיח כי הוא ובן זוגו
מנהלים חיים משותפים בישראל .לצורך הטיפול בבקשה של המתלונן דרשה ממנו הרשות להמציא
לה מסמכים רבים ,לרבות רישיון הנהיגה שלו ,רישיון הרכב שבבעלותו ומסמכי ביטוח הרכב.

בירור תלונות על היחידה לטיפול במוגבלי ניידות (להלן  -היחידה)
במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן  -משרד התחבורה) 2העלה
ליקויים רבים בטיפול היחידה בבקשות לקבלת תג נכה ,ובכללם עיכוב
ממושך בטיפול בחלק מהבקשות ודחיית חלקן ללא הנמקה .למשל,
מושתל כבד החולה בסוכרת ומוגבל מאוד בניידות התלונן על שבקשתו
לקבלת תג נכה נדחתה ללא כל נימוק .רק בעקבות התערבות הנציבות
אושרה הבקשה ,והמתלונן קיבל את התג.

[]9

בירור תלונות על הרשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה
העלה בין היתר כי לעתים הרשות האמורה אינה מבררת לגופן תלונות
המוגשות לה על מפעילי התחבורה הציבורית ,אלא מעבירה את
תשובת המפעיל כמות שהיא למתלונן ,אף שמדובר בתשובה המוכרת
לו ושבעקבותיה התלונן .הבירור העלה כי משרד התחבורה אינו
עושה שימוש מספיק בסמכויות הפיקוח שיש לו על חברות התחבורה
הציבורית ,וכי תפקודו כמאסדר של חברות אלה לוקה בחסר .בעקבות
התערבות הנציבות רועננו נוהלי העבודה בקרב עובדי האגף לפניות
הציבור ברשות)908769( .

[ ] 10
משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

אי-יידוע על טיפול בתלונות
[]8
שירות התעסוקה

מתלונן אחר טען בתלונתו כי בשנים  2012ו 2013-הגיש לאגף הרכב
במשרד התחבורה תלונות על כמה שמאי רכב ,אך לא קיבל תשובה
מהאגף בנוגע לטיפולו בתלונות .בבדיקת הנציבות הועלה כי אגף הרכב
בדק את התלונות על השמאים ,אך לא יידע את המתלונן על תוצאות
הבדיקה .רק בעקבות התערבות הנציבות שלח אגף הרכב מכתב תשובה
למתלונן באוקטובר )910577( .2014

[ ] 11
משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים
 2כ 57%-מהתלונות על היחידות השונות
במשרד התחבורה וגופי הסמך שלו שבהן
התקבלה הכרעה לגופו של עניין בשנת
 ,2014נמצאו מוצדקות .מדובר בשיעור
התלונות המוצדקות הגבוה ביותר
מבין התלונות שהוגשו על כלל הגופים
המבוקרים .חלק ניכר מתלונות אלה נוגע
לשירות לציבור.
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עיכוב נסיעה עקב ביקורת כרטיסים
המתלונן נסע באוטובוס של אגד ,ובזמן הנסיעה ביקשו שני פקחים של אגד לבצע ביקורת
כרטיסי נסיעה .המתלונן הלין על שבזמן הבדיקה עצר הנהג את האוטובוס בשּול הדרך ולא
הסכים להמשיך בנסיעה עד לסיום הבדיקה.
הנציבות פנתה למשרד התחבורה ולאגד והבהירה כי לפי תקנות התעבורה ,התשכ"א,1961-
אין להעמיד אוטובוס יותר מהזמן הדרוש להורדה ולהעלאה של נוסעים .3בעקבות התערבות
הנציבות הורה משרד התחבורה לאגד שלא לעכב אוטובוס ולפגוע בנסיעה התקינה שלו
בעת ביצוע ביקורת כרטיסים)904508( .

[ ] 12
משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים
ואגד ,אגודה
שיתופית לתחבורה
בישראל בע"מ

החברה נקבע בין השאר כי שעות הפעילות בסניפים שלה יוארכו החל מספטמבר  ,2015וכי
משלוח של חבילות ודואר רשום יהיה עד בית הנמען.4

אי-הודעה על זכות ערר
המתלונן מסר ללשכת הבריאות המחוזית מרכז צנצנת ריבה שרכש ,שלטענתו מצא בה
חרק (חיפושית) ,וביקש כי תבדוק את העניין .לטענתו ,אף שנמסר לו כי בתוך שלושה
חודשים יקבל את תוצאות הבדיקה ,הוא לא קיבל את תוצאותיה ,וכשפנה ללשכה לבירור
הסיבה לכך נמסר לו כי הוחלט לסגור את תיק התלונה בעילה של חוסר בראיות מספיקות.

[ ] 13
משרד הבריאות

בירור התלונה העלה כי על פי נוהל הטיפול בתלונות הציבור במזון של משרד הבריאות (להלן -
הנוהל) ,נבדקה צנצנת הריבה שמסר המתלונן במעבדה לאנטומולוגיה ,ולא נמצאו בה ממצאים
חשודים .ואולם בשקית שבה שם המתלונן את הצנצנת הייתה חיפושית מכוסה בחלקי ריבה.
מסקנת המעבדה הייתה כי על פי מראה החיפושית ,סביר שהיא אכן הייתה בצנצנת הריבה.

בנציבות מבוררות תלונות רבות על חברת הדואר ,שעניינן בעיקר תקלות במסירת דברי דואר
ואבדן דברי דואר .יצוין כי בכל הנוגע לאחריות החברה למקרי אבדן או נזק ,קיימת הבחנה
בחוק הדואר ,התשמ"ו ,1986-בין סוגים של דואר (דואר פנים ,דואר בין-לאומי ,דואר רגיל,
דואר רשום ,דואר מהיר ,דואר שליחים ,חבילות) .תלונות אחרות הן על השירות הניתן בסניפים
של חברת הדואר ,ובכלל זה על זמן המתנה ממושך לקבלת השירות ,על עומס בסניפים ועל
תנאים פיזיים בלתי הולמים בהם .לצורך בירור תלונות כאלה מבקרים לעתים עובדי הנציבות
בסניפי הדואר .נושא נוסף שלגביו התקבלו בנציבות תלונות הוא החיוב בתשלום דמי עמילות
מכס עבור שחרור חבילות מהמכס ,במסגרת שירות הדואר הבין-לאומי המהיר (.)EMS

כ 55%-מהתלונות על
החברה בשנת 2014
נמצאו מוצדקות.

להלן תיאור הטיפול בכמה תלונות:

ממצאי הבדיקה הועברו לפרקליטות מחוז מרכז ,כדי שתשקול אם לנקוט צעדים נגד יצרן
הריבה .ואולם הפרקליטות סברה כי אין די ראיות שהחיפושית הסתננה לריבה בזמן הייצור
או האריזה ,וכי ייתכן שהיא הסתננה לריבה לאחר שהצנצנת נפתחה .נוסף על כך ,מאחר
שלא התקבלו עוד תלונות על היצרן ,לא ניתן לדעת אם היה פגם תברואתי בפס הייצור,
שבעקבותיו נמכר מזון שאיכותו פגומה.

א .מתלוננת טענה כי חבילה ששלחה לנכדּה החייל הוחזרה לה בציון הסיבה "לא ידוע",
אף שציינה על החבילה את מלוא הפרטים הדרושים .המתלוננת הוסיפה כי קיימות תקלות
חוזרות ונשנות במסירת חבילות לחיילים.

הנציבות לא התערבה בהחלטה שלא להעמיד לדין את יצרן הריבה .אולם הבירור העלה
כי אף שככלל ,מכוח סעיף  64לחוק סדר הדין הפלילי[ ,נוסח משולב] ,התשמ"ב ,1982-יש
למתלונן בענייני מזון זכות ערר על החלטה לסגור את תיק התלונה מחוסר ראיות מספיקות,
מחוסר אשמה או מחוסר עניין לציבור ,חובת היידוע של המתלוננים על זכות הערר אינה
מוסדרת בנוהל ,ולכן גם לא הודיעו למתלונן על זכותו זו.

חברת הדואר הסבירה כי ככלל ,נציג צה"ל הוא שקובע אם נמען נכלל בכתובת דואר צבאי
מסוימת .ואולם מאחר שלא עלה בידי חברת הדואר לאתר את הסיבה להחזרת החבילה
למתלוננת בלי שנמסרה כלל לצה"ל ,התנצלה החברה לפני המתלוננת ,השיבה לה את דמי
משלוח החבילה ופיצתה אותה בגין הנזק שנגרם לתכולתה.

בעקבות הערת הנציבות בעניין הודיעו משרד הבריאות והפרקליטות כי יפעלו לתיקון הנוהל
בעניין)813518( .

ב .חברת הדואר מאפשרת קבלת מידע ממאגר רישום המקרקעין של לשכות רישום
המקרקעין במשרד המשפטים .ניתן לצפות בנסח רישום מקרקעין (להלן  -נסח טאבו)
באינטרנט או לקבלו בדואר אלקטרוני ,דואר רגיל ,דואר רשום ודואר שליחים.

שירותי דואר

תושבת רמת גן הזמינה נסח טאבו באמצעות אתר האינטרנט של חברת הדואר וביקשה
לקבל אותו באמצעות דואר שליחים .לטענתה ,צוין באתר האינטרנט של החברה כי השירות
יינתן בתוך שני ימי עסקים ,אולם אף שהיא הזמינה את הנסח ביום שני ,היא קיבלה אותו רק
ביום ראשון שלאחריו  -כלומר כעבור ארבעה ימי עסקים.

חברת דואר ישראל בע"מ (להלן  -חברת הדואר) היא חברה ממשלתית המספקת שירותי
העברת דואר ,ונוסף על כך מספקת ללקוחות פרטיים ועסקיים שירותים שונים .בין השאר
מספקת החברה שירותי שליחים ,שירותים הקשורים לבנק הדואר ,שירותי משלוח וקבלה
של פקסים ומברקים ,שירותים משפטיים ושירותים מקוונים.

בנציבות מבוררות תלונות
רבות על חברת הדואר,
שעניינן בעיקר תקלות
במסירת דברי דואר ,אבדן
דברי דואר וזמן המתנה
ממושך לקבלת שירות.

[ ] 14
חברת דואר ישראל
בע"מ

חברת הדואר עוברת כיום שינויים שונים ,המשפיעים בין היתר על טיב השירות שהיא
מספקת ללקוחותיה .בפברואר  2015תוקן הרישיון של חברת הדואר .ברישיון החדש של
 3תקנה .428

חברת הדואר הסבירה כי בקשה לנסח טאבו המתקבלת עד השעה  12:00מועברת ללשכת
רישום המקרקעין הנוגעת בדבר עוד באותו היום ,ואילו בקשה המתקבלת לאחר שעה זו
מועברת רק למחרת .מאחר שהמתלוננת הזמינה את נסח הטאבו בשעות אחר הצהריים של
יום שני ,הועברה הבקשה ללשכת רישום המקרקעין רק למחרת ,והנסח נאסף ביום חמישי,

 4ראו "תיקון רישיון כללי לחברת דואר
ישראל בע"מ למתן שירותי דואר ,שירותים
כספיים מטעם החברה הבת ושירותים
נוספים מיום  22בפברואר ."2014
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לאחר שהונפק בלשכה .חברת הדואר ציינה כי פרק הזמן העובר מהגשת הבקשה ללשכת
רישום המקרקעין ועד שהלשכה מנפיקה את הנסח אינו בשליטתה .לטענת חברת הדואר,
בשל כל אלה והואיל ומקום עבודתה של המתלוננת ,שאליו נשלח הנסח על פי בקשתה ,היה
סגור ביום שישי ,היה ניתן למסור לה את הנסח רק ביום ראשון.

יותר ,עליו להודיע על כך בכתב לעירייה ולציין בהודעה את שמו של הקונה או השוכר .כל
עוד לא נמסרה הודעה כאמור ,יהיו המוכר או המשכיר חייבים בארנונה שהקונה או השוכר
היו חייבים לשלם ולא שילמו .בדומה לכך ,מי שרשום בספרי העירייה כמחזיק בנכס והפסיק
להתגורר בו ,חייב להודיע על כך לעירייה בכתב .משעשה כן ,הוא לא יהיה חייב בארנונה ממועד
מסירת ההודעה .מי שהפסיק להחזיק בנכס בלי להודיע על כך לעירייה בכתב ,יהיה חייב
בתשלום הארנונה כל עוד לא נרשם מחזיק אחר בנכס.

הנציבות קבעה כי חברת הדואר לא עמדה בהתחייבותה לספק למתלוננת את נסח הטאבו
בתוך שני ימי עסקים ,ובעקבות זאת הודיעה החברה כי תשיב למתלוננת את דמי המשלוח
ששילמה .כמו כן תיקנה החברה את האמור בעניין באתר האינטרנט שלה.

חיוב המחזיק בפועל בנכס בארנונה כל עוד לא הודיע שעזב אותו ,נעשה בין השאר כדי להקל
על הרשויות המקומיות לגבות ארנונה בגין נכסים המצויים בתחומי שיפוטן ,בלי שיצטרכו
לבדוק כל העת את זהותם של המחזיקים בנכסים  -דבר שהן אינן יכולות לעמוד בו.

ג .המתלונן ,תושב רמת גן ,הלין על שמכתב ששלח למשרד של אחת מקופות החולים בדואר
אקספרס לא נמסר בו ביום ,כפי שהבטיחה לו מפורשות פקידת השירות ,אלא רק למחרת.
כמו כן הלין המתלונן על שלא קיבל הודעה במסרון על מסירת המכתב ,כפי שהובטח לו.

מדי פעם בפעם מתקבלות בנציבות תלונות שעניינן סירוב של רשות מקומית לשנות שם של
מחזיק בנכס ,אף שקיבלה על כך הודעה בכתב כנדרש .לדוגמה ,עורך דין שהשכיר את דירת
מרשיו הלין על סירובה של עיריית יקנעם לרשום את השוכרים כמחזיקים בדירה ,אף שהמשכיר
מסר לעירייה הודעה על הפסקת החזקה ,על פי הנקבע בסעיף  325לפקודת העיריות .העירייה
התנתה את רישום השוכרים כמחזיקים בשינוי כתובתם במרשם האוכלוסין לכתובת הדירה.

הבירור העלה כי המכתב נמסר רק למחרת ,משום שהמשרד של קופת החולים האמורה היה
סגור בשעות אחר הצהריים והערב של יום המשלוח ,ועל פי כללי חברת הדואר הקובעים כי
מסירה בדואר אקספרס למען עסקי תבוצע עד לשעה  .18:00עוד נמצא כי עקב תקלה לא
נשלח למתלונן מסרון על מסירת המכתב.

הנציבות קבעה כי התנאי האמור של העירייה הופך את בעלי הנכס לבני ערובה ,התלויים
ברצונם של השוכרים .עוד קבעה הנציבות כי סעיף  325לפקודת העיריות אינו מחייב התאמה
בין רישומי מרשם האוכלוסין ובין רישומיה של רשות מקומית בכל הנוגע למחזיקים בפועל
בנכסים המצויים בתחום שיפוטה ,אלא רק הודעה לרשות המקומית על שינוי המחזיקים בנכס.
נוכח האמור לעיל קבעה הנציבות שעל העירייה לקבל לאלתר את הודעת המתלונן כי אינו
מחזיק בנכס ,בלי להתנות זאת בשינוי הכתובת של המחזיק החדש לכתובת הנכס)809540( .

בעקבות התערבות הנציבות ,ומאחר שעלה ספק אם המידע שמסרה פקידת השירות
למתלונן תואם את הנקבע בכללים לגבי מסירת דואר אקספרס למשרדים ,החליטה חברת
הדואר להשיב למתלונן לפנים משורת הדין את דמי המשלוח ששילם ,בסך כ 26-ש"ח.
ד .מתלונן הלין על המתנה ממושכת בסניף של חברת הדואר בראשון לציון ,ועל כי רחבת
הכניסה לסניף מלוכלכת .בביקור של עובדי הנציבות במקום נמצא כי ברחבת הכניסה
מפוזרים בדלי סיגריות ושקיות חטיפים.

עיכוב בטיפול בבקשה לביטול קנס
עיריית נתניה הטילה עיקול על חשבון הבנק של המתלוננת ,מאחר שהמתלוננת לא שילמה
קנס שהוטל עליה .המתלוננת פנתה לתובע העירוני בבקשה לבטל את הקנס ,וכעבור 11
חודשים השיב לה התובע כי בקשתה נדחית.

בעקבות הערת הנציבות הודיעה חברת הדואר כי תפעל לקיצור משך ההמתנה והוסיפה כי
הנחתה את הסוכן המפעיל את סניף הדואר מטעמה להקפיד על ניקיון הסניף.

[ ] 16
עיריית נתניה

הנציבות לא התערבה בהחלטת התובע העירוני לדחות את הבקשה ,אך העירה לו על הזמן
הרב שעבר מהגשת הבקשה ועד קבלת ההחלטה לדחותה .הנציבות ציינה שהתמשכות
ההליך חמורה ,בייחוד נוכח העיקול שהוטל על חשבונה של המתלוננת.

ה .מתלוננת הלינה על היעדר שירותים ציבוריים בסניף של חברת הדואר בבאר שבע.
בעקבות פניית הנציבות הודיעה החברה כי יוקמו שירותים ציבוריים במקום.

העירייה השיבה לנציבות כי כיום מועברות בקשות דחופות המוגשות עקב עיקולים לתובע
נוסף ,כדי למנוע שיהוי בטיפול בהן)900998( .

ו .מאחת התלונות עלה כי מחלקת פניות הציבור במחוז הדרום של חברת הדואר אינה
מטפלת בפרק זמן סביר בפניות המגיעות אליה .בעקבות התערבות הנציבות הודיעה
חברת הדואר כי תגברה את המחלקה בעובדת נוספת וציינה כי בכוונתה לבדוק אפשרות
של הקמת מוקד טלפוני שיסייע בטיפול בפניות ,בהתחשב במגבלות התקציב הקיימות.
()812726 ,901418 ,906526 ,903199 ,810954, 812968

מסירת מידע חלקי

סירוב לשנות שם של מחזיק בנכס
לפי סעיפים  326-325לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן  -פקודת העיריות) ,בעל נכס או
מחזיק בנכס שמשולמת עליו ארנונה "יהא חייב בכל שיעורי הארנונה המגיעים ממנו לאחר
שנעשה בעל או מחזיק של הנכס" .אם הוא מוכר את הנכס או משכירו לתקופה של שנה או

מדי פעם בפעם מתקבלות
בנציבות תלונות שעניינן
סירוב של רשות מקומית
לשנות שם של מחזיק
בנכס ,אף שקיבלה על כך
הודעה בכתב כנדרש.

[ ] 15
עיריית יקנעם

המתלונן ייבא קסדת אופנוע מחו"ל והופנה על ידי תחנת המכס בתל אביב למעבדה של
הטכניון בחיפה ,כדי לקבל אישור על תקינות הקסדה .המתלונן פנה למעבדה ונדרש לשלם
 649ש"ח תמורת האישור .בתלונתו טען המתלונן כי התברר לו שמכון התקנים בתל אביב
גובה  280ש"ח בלבד עבור אותו אישור והלין על כי אגף המכס לא הודיע לו שבאפשרותו
לפנות גם למכון בתל אביב.
התלונה נמצאה מוצדקת ,ובעקבותיה הודיע אגף המכס כי יציין מעתה לפני מבקשי
האישורים גם את האפשרות לפנות למכון התקנים בתל אביב)900325( .

[ ] 17
רשות המסים
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תשלומי חובה
וגביית חובות
ביצוע עבודות ללא תיאום
חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן  -חברת החשמל) ביצעה בחצרו של המתלונן עבודות
חפירה לצורך שיקום עמוד חשמל ישן .המתלונן הלין על שהחברה נכנסה לשטח שבבעלותו
ללא אישורו וללא תיאום עמו ,על שעבודות השיקום לא הושלמו ועל שהפסולת שנוצרה
בשל העבודות לא פונתה מהחצר.

[ ] 18
חברת החשמל
לישראל בע"מ

בתגובה על התלונה הודתה חברת החשמל שלא הודיעה למתלונן על כוונתה להיכנס לחצרו
לצורך ביצוע העבודות ,כנהוג במקרים כאלה ,אולם ציינה כי לפי בדיקתה ,העמוד שהוקם
עוד בשנת  1958הוצב בזמנו בשטח ציבורי ולא בשטח פרטי.
בעקבות התערבת הנציבות הושלמו העבודות והפסולת פונתה מהשטח ,וחברת החשמל הביעה
צער על השיהוי בפינוי הפסולת .נוסף על כך הודיעה החברה כי תרענן את ההוראות בדבר
החובה לתאם עם הדיירים כניסה לחצרים לשם ביצוע עבודות תחזוקה וכי תבהיר לעובדיה את
החובה לפנות פסולת בתום יום עבודה ,גם כאשר העבודות טרם הושלמו)900803( .
בסיום פרק זה ראתה הנציבות לנכון להציג מקרה שבו סייעה חברת החשמל למתלוננת,
לפנים משורת הדין:
אם חד-הורית ,תושבת קריית גת ,התלוננה לפני הנציבות כי כבר כמה ימים מנותק החשמל
בדירתה ,עקב שרפה שפרצה בלוח החשמל הראשי של הבניין ופגעה בין היתר בלוחות
החשמל הדירתיים שלה ושל שכנּה .המתלוננת ציינה כי חברת החשמל תיקנה את המפסק
הראשי וחידשה את אספקת החשמל לרוב הדירות בבניין ,אך היא מסרבת לתקן את הנזק
שנגרם ללוחות החשמל הדירתיים .לטענת המתלוננת ,אין באפשרותה לעמוד בהוצאה
הכספית הניכרת הכרוכה בתיקון לוח החשמל הדירתי.
הנציבות ביצעה בירור דחוף של התלונה .בבירור מסרה חברת החשמל כי בהערכת מצב
ראשונית שביצעו חוקרי שרפות שלה ושל שירותי כיבוי אש עלה כי השרפה פרצה במתקן
חשמל פרטי בקומת מגורי המתלוננת ,ולפיכך החברה אינה נושאת באחריות לנזק שנגרם
למתלוננת .החברה הסבירה כי ככלל ,עובדיה אינם מורשים לטפל במתקני חשמל פרטיים ,וכי
במקרה של תקלה בלוח חשמל דירתי על הבעלים להזמין חשמלאי פרטי לשם תיקון התקלה.
עם זאת ,נוכח נסיבותיו המיוחדות של המקרה פנתה החברה לחשמלאי פרטי ,וזה הסכים
לתקן בהתנדבות את לוחות החשמל של המתלוננת ושל שכנּה .בעקבות התיקון חיברה
החברה את שתי הדירות לרשת החשמל כבר באותו היום)914039( .

[ ] 19
חברת החשמל
לישראל בע"מ
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דרישות תשלום שאינן מוצדקות וגביית תשלומי יתר
ייחוס הכנסות לשנת מס מסוימת
בכמה תלונות הלינו נישומים על סירובה של רשות המסים לתקן את דוחות המס השנתיים
שלהם ,עקב שינויים בסכומי הגמלאות שקיבלו מהמוסד לביטוח לאומי (להלן  -המוסד).
הגמלה שמקבל נישום נכללת בהכנסה השנתית שלו ,ולכן לסכום הגמלה יש השפעה על
החיוב שלו במס הכנסה .לייחוס הכנסה לשנת מס אחת במקום לאחרת עשויה להיות
השפעה על המס המשולם בכל אחת משנים אלה ,בהתאם למדרגת המס שבה מחויב
הנישום ,על פי גובה הכנסותיו בכל שנה.

המינהל הציבורי מטיל מסים ,היטלים ,אגרות ותשלומי חובה אחרים על
הציבור כדי לממן את פעילותו .חלקם ,כגון מס הכנסה וארנונה ,מוטלים
בלי שיש בצדם תמורה ישירה או שוות ערך למשלם אותם .חלקם,
כדוגמת היטלים ואגרות ,משולמים תמורת שירותים שמספקות הרשויות,
ונדרשת הלימה מסוימת בין שיעורם לערך השירות הניתן בגינם.
הטלת תשלומי חובה טעונה הסמכה חוקית מפורשת ,הן על פי עקרון
חוקיות המינהל והן מאחר שהטלת תשלומים כאלה פוגעת בזכויות יסוד
של הפרט ,ובהן הזכות לקניין .ביטוי חוקתי לתפיסה זו ניתן בסעיף (1א)
לחוק יסוד :משק המדינה ,ולפיו “מסים ,מילוות חובה ותשלומי חובה
אחרים לא יוטלו ,ושיעוריהם לא ישונו ,אלא בחוק או על פיו; הוא הדין
לגבי אגרות”.
בכל שנה מתקבלות בנציבות תלונות הציבור תלונות רבות על הרשויות
המוסמכות לגבות תשלומי חובה ,ובהן רשות המסים בישראל (להלן
 רשות המסים) ,המוסד לביטוח לאומי (להלן  -המוסד) ,הרשויותהמקומיות ,תאגידי המים והביוב ורשות השידור .התלונות נסבות בעיקר
על חוקיות דרישות התשלום ,על שיעורן ,על אי-מתן הנחות בתשלומים
או פטור מהם ועל ההליכים לגביית חובות שלא שולמו .מאחר שכאמור,
בהטלת תשלומי חובה ובגבייתם יש כדי לפגוע בזכויות הפרט ,בודקת
הנציבות בקפדנות אם הרשויות פעלו בעניין זה בגדרי סמכותן ובאופן
מידתי וסביר.
להלן דוגמאות לתלונות בנושאים אלה:

בכל שנה מתקבלות בנציבות תלונות
הציבור תלונות רבות על הרשויות
המוסמכות לגבות תשלומי חובה,
ובהן רשות המסים בישראל ,המוסד
לביטוח לאומי ,הרשויות המקומיות,
תאגידי המים והביוב ורשות השידור.
מאחר שבהטלת תשלומי חובה
ובגבייתם יש כדי לפגוע בזכויות
הפרט ,בודקת הנציבות בקפדנות
אם הרשויות פעלו בעניין זה בגדרי
סמכותן ובאופן מידתי וסביר.

לדוגמה ,בשנת  2009שילם המוסד למתלוננת דמי לידה ביתר ,ומשהתגלתה הטעות היא
החזירה למוסד בתחילת שנת  2010את תשלום היתר וקיבלה מהמוסד אישור על עדכון דמי
הלידה ששולמו לה .בתלונתה טענה כי רשות המסים ייחסה את הפחתת הכנסותיה בעקבות
העדכון לשנת  ,2010השנה שבה התבצע העדכון ,ולא לשנת  ,2009שעבורה שולמו לה דמי
הלידה .לטענת המתלוננת ,הכנסותיה בשנת  2009היו גבוהות יותר מהכנסותיה בשנת ,2010
ועקב כך קיזוז התשלומים שקיבלה ביתר מהכנסותיה בשנת  2009היה מקטין את חיובה
במס הכנסה בסכום גבוה יותר.
בתגובה על התלונה מסרה רשות המסים כי המתלוננת היא שכירה ,וככלל ,הכנסות
השכירים ממוסות על פי השנה שבה הן התקבלו או הופחתו בפועל .עם זאת ,נוכח נסיבותיו
המיוחדות של המקרה ,הסכימה הרשות לייחס את החזר דמי הלידה ששולמו ביתר לשנת
 2009ולמסות את המתלוננת לפי הכנסותיה המעודכנות באותה שנה)810134( .
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רשות המסים

בעקבות ריבוי התלונות
בנושא מיסוי טובין
מיובאים פנה מנהל
הנציבות למנהל רשות
המיסים וציין כי מדיניות
אגף המכס מטילה את
האחריות על המזמינים
והופכת אותם בעל
כורחם לעברייני מס ,אף
שאין להם כל השפעה
על הרשום בהצהרות
הספקים.

מיסוי יתר של טובין מיובאים
בנציבות מתקבלות תלונות שעניינן חיוב במסי יתר על טובין המיובאים לארץ .החוקים
העיקריים בתחום זה הם פקודת המכס [נוסח חדש] (להלן  -פקודת המכס) ,חוק מס ערך
מוסף ,התשל”ו ,1975-וחוק מס קניה (טובין ושירותים) ,התשי”ב .1952-להלן תיאורן של כמה
תלונות שהוגשו בעניין זה על אגף המכס ומע”מ ברשות המסים (להלן  -אגף המכס):
א .מתלוננים רבים שהזמינו באינטרנט מכשירי טלפון ניידים מחו”ל הלינו על שאגף המכס
חילט את המכשירים וחייב אותם בכפל מע”ם לצורך שחרורם .החילוט נעשה לאחר שנמצא
כי ערך הטובין אינו תואם את הערך הרשום בהצהרת השולח.1
בירור התלונות העלה כי ספקי המכשירים בחו”ל רושמים על גבי טופס הצהרת השולח
המצורף לחבילה ,ככל הנראה ביודעין ,הצהרות כוזבות בדבר ערך הטובין ,כדי להימנע
מתשלום מסי יצוא .הדבר נעשה ללא ידיעת המזמינים ושלא על דעתם .עוד העלה הבירור
כי אין למזמינים אפשרות להצהיר בטרם הגיעו הטובין ארצה על השווי הנכון שלהם.

[ ] 21
רשות המסים

 1על פי סעיף 231ג(א) לפקודת המכס,
"יובאו טובין באריזה בדואר ונתקיימו
בהם ,לדעת המנהל ,התנאים בסעיפים
(39ב) ...רשאי המנהל לקבל מהנמען,
בהסכמתו ,בנוסף למכס החל על הטובין
 כפל המכס ,אך לא יותר מ1,000-שקלים חדשים ,במקום לחלטם ".סעיף
 144לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ז,1975-
מחיל סעיף זה על תשלום מע"ם.
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בעקבות ריבוי התלונות בנושא זה פנה מנהל הנציבות למנהל רשות המסים וציין כי מדיניות
אגף המכס מטילה את האחריות על המזמינים והופכת אותם בעל כורחם לעברייני מס ,אף
שאין להם כל השפעה על הרשום בהצהרות הספקים.

דרישה שאינה מוצדקת לתשלום היטל ביוב כתנאי לקבלת אישור על היעדר חובות
המסמכים שיש להגיש ללשכת רישום המקרקעין לצורך העברת זכויות בנכס מקרקעין
כוללים בין השאר תעודה מאת הרשות המקומית שבשטח שיפוטה מצוי הנכס ,ולפיה
כל החובות המגיעים לה מאת בעל הנכס בנוגע לאותו נכס שולמו .3בתלונות שמוגשות
לנציבות בנושא זה נטען שהרשויות המקומיות מתנות את מתן התעודה בתשלום חובות
שמבקשי התעודה אינם חבים בהם ,חובות שהתיישנו או חובות שסילוקם אינו תנאי
לקבלת התעודה.

מקלה בעניין הטלת כפל
בעקבות כך בחן ראש מינהל המכס את העניין וגיבש מדיניות ִ
מס  -ועקב כך קיבלו רבים מהמתלוננים החזר כספי של כפל המע"ם ששילמו .נוסף על כך
התפרסם באוגוסט  2014באתר האינטרנט של רשות המסים מדריך עדכני ליבוא אישי בדואר
חבילות או באמצעות חברת בלדרות)904095( .

לדוגמה ,מתלוננת טענה כי עיריית ראשון לציון דורשת ממנה לשלם היטל ביוב כתנאי
לקבלת התעודה .בתום הבירור קבעה הנציבות כי התלונה מוצדקת ,וכי העירייה פעלה
בחוסר סמכות עת התנתה את קבלת התעודה בתשלום היטל הביוב ,4שכן לפי סעיף 324
לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן  -פקודת העיריות) ,מתן התעודה מותנה בתשלום
חובות של בעל הנכס לעירייה ,ואילו את היטל הביוב יש לשלם לתאגיד המים והביוב
העירוני .הנציבות סמכה את החלטתה גם על חוות דעת של לשכת היועץ המשפטי
לממשלה ,ולפיה מיום שהוקמו תאגידי המים והביוב ,ניטלות מהרשויות המקומיות כלל
הסמכויות הנוגעות להיטלי מים וביוב .כן הסתמכה הנציבות על הוראות חוק תאגידי מים
וביוב ,התשס”א ,2001-הקובעות כי פקודת המסים (גביה) תחול על תשלומים לתאגידי
מים ,למעט סעיף  12לפקודה זו ,הקובע כי לא תירשם פעולת העברת זכויות במקרקעין
לפני שישולמו המסים עבור מקרקעין אלה .בעקבות החלטת הנציבות הנפיקה העירייה
למתלוננת את התעודה)711745( .

ב .מתלונן שרכש מכשיר טלפון בחו”ל הלין על שאגף המכס קבע כי מחיר המכשיר שהצהיר
האמתי ,ועקב כך העריך את ערך המכשיר לפי טובין זהים,
ִ
עליו השולח היה נמוך מערכו
על פי הוראות פקודת המכס .2הנציבות הפנתה את תשומת לבו של האגף לכך שהמכשיר
שנרכש הוא חיקוי של המכשיר המקורי .בעקבות זאת קבע האגף את הערך הנכון של
המכשיר שיובא ,והמתלונן קיבל החזר של המס ששילם ביתר)814747( .
ג .מתלונן אחר הזמין מיצרן באנגליה חלקי חילוף לעגלת נכים ושילם לו עבור הטובין ועבור
משלוחם עד הבית .בתלונתו טען המתלונן שכאשר הגיעו הטובין ארצה ,העריך אגף המכס
את שוויים לצורך גביית מכס ומע”ם בסכום גבוה יותר מהסכום ששולם עבורם בפועל.
בירור התלונה העלה כי לפי פקודת המכס ,בחישוב ערך הטובין לצורך גביית מסים יש
להביא בחשבון גם את עלות ההובלה שלהם ,גם אם ההובלה לא נכללה בעסקה מלכתחילה.
רשות המסים טענה כי היא פועלת על פי הנחיה שפרסמה ,ולפיה כאשר במסמכי היבוא לא
מצוין הסכום ששולם עבור ההובלה ,נקבע סכום זה לצורך חישוב המס על  45דולר.
בעקבות התערבות הנציבות החליטה רשות המסים לשנות את ההנחיה בעניין זה ולקבוע
תשלום עבור הובלה בסכום של ארבעה דולרים לכל קילוגרם של טובין ,על פי הנהוג בהליכי
בלדרות)813798( .

 2סעיף  130לפקודת המכס קובע כי
ערכם של טובין מיובאים ייקבע לפי
ערך העסקה שבה הם נרכשו; בהיעדר
אפשרות לקבוע את ערך הטובין בדרך זו,
ייקבע שווי הטובין לפי ערך העסקה שבה
נרכשו טובין זהים.

חוק העתיקות ,התשל”ח ,1978-מסמיך את מנהל רשות העתיקות להכריז על מקרקעין
“אתר עתיקות” .אם הוכרזו מקרקעין אתר עתיקות ,אין לבצע בהם עבודות כלשהן בלא
קבלת אישור בכתב מרשות העתיקות .בתקנות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות),
התשס”א ,2001-נקבע כי כדי לקבל אישור לביצוע פעולות בשטח שהוכרז אתר עתיקות ,יש
לשלם ,בנסיבות מסוימות ,אגרות בגין פיקוח על ביצוע הפעולות שלגביהן מבוקש האישור
ובגין ביצוע חפירות בדיקה והצלה בידי רשות העתיקות.
יזם העוסק בעבודות בנייה נדרש לשלם אגרה בגין העסקת פקח מטעם רשות העתיקות
באחד המקומות שבהם ביקש לבצע עבודות .לטענתו של היזם ,הוא שילם אגרת פיקוח בגין
העסקת הפקח במשך יומיים ,אף שעבודת הפקח נמשכה חצי יום בלבד ,ולא קיבל החזר
של הסכום ששילם ביתר.
בעקבות התערבות הנציבות השיבה רשות העתיקות למתלונן את הסכום ששילם ביתר
והתנצלה לפניו על העיכוב בהשבת הסכום)814129( .
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עיריית ראשון
לציון
 3ראו סעיף  324לפקודת העיריות [נוסח
חדש] .הוראה דומה מצוינת גם בסעיף 21
לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש].
 4זאת ,מבלי לקבוע עמדה בשאלה האם
על המתלוננת לשלם את ההיטל לתאגיד
המים והביוב העירוני.

אי-מתן פטורים מארנונה או הנחות בתשלומה
פקודת העיריות ותקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ”ג ,1993-קובעות
כללים לפטור מתשלום ארנונה ולמתן הנחות בתשלום ארנונה .בכל שנה מתקבלות בנציבות
תלונות רבות ,שבהן נטען שהרשויות המקומיות אינן מעניקות את הפטורים וההנחות
לזכאים לכך .להלן כמה דוגמאות:

גביית אגרה ביתר

רשות העתיקות

בתלונות שמוגשות
לנציבות בנושא זה נטען
שהרשויות המקומיות
מתנות את מתן התעודה
בתשלום חובות שמבקשי
התעודה אינם חבים
בהם ,חובות שהתיישנו
או חובות שסילוקם אינו
תנאי לקבלת התעודה.

מתלונן הגר ביישוב הנכלל בשטח שיפוטה של המועצה האזורית שומרון (להלן  -המועצה)
הגיש ב 18.3.13-למועצה בקשה לפטור מתשלום ארנונה ,בשל היותו חייל בשירות סדיר.5
המתלונן צירף לבקשתו העתק הודעה שמסר ב 6.2.13-לוועד המקומי ביישוב על שכירת נכס
ביישוב וכן אישור על היותו חייל .המתלונן הלין על שקיבל את הפטור רק מאוקטובר ,2013
המועד שבו שינה את כתובתו במרשם האוכלוסין.
בתגובה על התלונה טענה המועצה כי קבלת פטור כאמור מותנית בכך שמקבל הפטור
יהיה רשום כתושב המועצה במרשם האוכלוסין .המועצה הוסיפה כי ציינה תנאי זה באתר
האינטרנט שלה ובדף מידע לתושב.
למרות טענת המועצה קבעה הנציבות כי המתלונן זכאי לפטור מהטעמים האלה:
א .הואיל ומדובר בפטור על פי דין ,אין לרשות המקומית אפשרות לקבוע לו תנאים ,דוגמת
שינוי כתובת המגורים במרשם האוכלוסין.

בכל שנה מתקבלות
בנציבות תלונות רבות,
שבהן נטען שהרשויות
המקומיות אינן מעניקות
את הפטורים וההנחות
לזכאים לכך.
[ ] 24
המועצה
האזורית שומרון

 5לפי סעיפים  )1(2ו 6-לחוק הרשויות
המקומיות (פטור חיילים ,נפגעי מלחמה
ושוטרים מארנונה) ,התשי"ג,1953 -
וסעיף 14ה לתקנות הסדרים במשק
המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג,1993-
זכאי חייל בשירות סדיר לפטור מארנונה
עבור דירה ששטחה עד  70מ"ר.
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ב .הבירור העלה כי כשהגיש המתלונן את הבקשה לפטור לא צוין לפניו כי הזכאות לקבלתו
מותנית בשינוי כתובת המגורים .לו היה הדבר מצוין לפניו ,ייתכן שהיה משנה את כתובתו
במרשם האוכלוסין במועד מוקדם יותר (אף שכאמור ,הוא אינו מחויב לעשות זאת).
ג .בדף מידע לתושב שפרסמה המועצה צוין כי מי שהגישו בקשה לפטור מארנונה ,בצירוף
המסמכים הנדרשים ,עד  ,31.3.13יהיו זכאים לקבלו מתחילת השנה .מאחר שהמתלונן הגיש
את הבקשה והמסמכים ב ,18.3.13-הוא זכאי לפטור מארנונה מתחילת השנה.
בהתאם להחלטת הנציבות קיבל המתלונן את הפטור מתחילת השנה.)812739( .
המתלונן מקבל משנת  2011גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי .ואולם עיריית טירת
הכרמל (להלן  -העירייה) לא נתנה לו הנחה בארנונה ,אף שהוא זכאי לה כמי שמקבל גמלה
כאמור .הבירור העלה כי עוד בשנת  2012הודיע המוסד לעירייה שהמתלונן מקבל גמלת
סיעוד ,אולם למרות זאת לא נתנה העירייה למתלונן את ההנחה.

[ ] 25
עיריית טירת
הכרמל

הנציבות העירה לעירייה כי היה עליה לעדכן את זכאותו של המתלונן להנחה למפרע מיד
לאחר שהודיע לה המוסד שהמתלונן מקבל גמלת סיעוד  -זאת מאחר שלא נדרשת הגשת
בקשה בכתב לקבלת הנחה זו .בעקבות זאת הודיעה העירייה כי תיתן למתלונן הנחה
בארנונה למפרע ,משנת )812845( .2011
עיריית נצרת עילית נתנה למתלוננת פטור מתשלום ארנונה למשך ארבעה חודשים ,בגין
נכס ריק .המתלוננת ביקשה להאריך את תקופת הפטור בעוד חודשיים והלינה על שהעירייה
קבעה שתקופת הפטור תוארך בתנאי שפקח מטעמה יצלם את הנכס ,כדי לוודא שהוא אכן
ריק .המתלוננת טענה כי צילום הנכס כעת אינו רלוונטי ,שכן הפטור התבקש עבור חודשים
קודמים ,אולם ועדת ההנחות בעירייה דחתה את טענתה ,והיא חויבה בתשלום הארנונה
עבור החודשיים האמורים.
הנציבות קבעה כי טענת המתלוננת ,ולפיה הדרישה לצלם את הנכס לא הייתה רלוונטית
במועד שבו נדרשה ,מוצדקת .בעקבות זאת השיבה העירייה למתלוננת את הארנונה
ששילמה עבור חודשיים אלה)810710( .

ההליכים לגביית חובות
[ ] 26
עיריית נצרת
עילית

פקודת המסים (גביה) מקנה לרשויות ציבוריות ,ובעיקר לרשות המסים
ולרשויות המקומיות ,סמכות לנקוט אמצעי אכיפה שונים לשם גביית
חובות מס ותשלומים אחרים שנקבע לגביהם מפורשות שהוראות
הפקודה יחולו על גבייתם (להלן  -הליכי גביה מינהליים) .סמכות
זו פוטרת את הרשויות מהצורך להגיש תובענה לבית המשפט נגד
החייבים ומהצורך לנקוט הליכי הוצאה לפועל מיוחדים לביצוע פסקי
דין הנוגעים לחיובים .בהתמלא התנאים הקבועים בפקודה האמורה
לנקיטת הליכי גבייה מינהליים ,רשאיות הרשויות להטיל עיקולים על
נכסיו של החייב ועל חשבונות הבנק שלו ,לתפוס מטלטלין שעוקלו,
למכור אותם לצורך כיסוי החוב ועוד .הוצאות הגבייה מוטלות על
החייב גם הן.

גביית חובות באמצעות נקיטת הליכי
גבייה מינהליים כרוכה מטבעה
בפגיעה בזכויות החייבים ,ובכלל זה
בזכות החוקתית לקניין ולפרטיות.
הטלת עיקול על נכס או על חשבון בנק
של חייב מגבילה את זכותו להשתמש
בהם ואף עלולה לפגוע בשמו הטוב.

גביית חובות באמצעות נקיטת הליכי גבייה מינהליים כרוכה מטבעה
בפגיעה בזכויות החייבים ,ובכלל זה בזכות החוקתית לקניין ולפרטיות.
הטלת עיקול על נכס או על חשבון בנק של חייב מגבילה את זכותו
להשתמש בהם ואף עלולה לפגוע בשמו הטוב.
נוכח האמור ,בכל הנוגע לפתיחה בהליכים לגביית חובות ובבחירת
אמצעי הגבייה ,על הרשויות לפעול בזהירות ובאופן מידתי וסביר
ולאזן בין זכותן לגבות חובות והאינטרס הציבורי שבגבייה יעילה
ובין זכויותיו של החייב .6מתלונות רבות עולה כי לא תמיד נוהגות
הרשויות כנדרש.
 6ת"צ  17506-08-14בן כנען נ’ עיריית רמת
השרון (פורסם במאגר ממוחשב.)19.4.15 ,
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להלן כמה דוגמאות:

בעקבות בירור תלונות בנושא זה ונוכח עמדת הנציבות ,הודיעה רשות המסים לנציבות
שכל עוד היא לא הוחרגה מחוק עדכון כתובת ,היא תפעל על פי הוראותיו)908578( .

אי-משלוח דרישות לתשלום מס והתראות לפני נקיטת הליכים
לפי פקודת המסים (גביה) ותקנות המסים (גביה) ,התשל”ד ,1974-כדי שרשות תהיה
רשאית לפתוח בהליכים לגביית חוב הקשור לתשלומי חובה ,עליה לשלוח דרישות תשלום
ואזהרות לפני נקיטת הליכים “למענו של החייב כפי שמסר לאחרונה” .לפי חוק עדכון
כתובת ,התשס”ה( 2005-להלן  -חוק עדכון כתובת) ,החל על רשות המסים ,רשות הרישוי,
המוסד לביטוח לאומי והרשויות המקומיות (להלן  -רשויות המנויות בחוק) ,אדם המעדכן
את כתובתו במרשם האוכלוסין ,רואים אותו כאילו עדכן את כתובתו גם ברשויות המנויות
בחוק .על פי חוק עדכון כתובת ,רשות המנויה בחוק צריכה לבקש מרשות האוכלוסין
וההגירה בכל חודש רשימה של כתובות מעודכנות שהתקבלו אצלה .עוד נקבע בחוק עדכון
כתובת כי אם רשות המנויה בחוק שלחה מסמך בדואר לכתובת הקודמת של אדם לאחר
שעברו  50ימים מהיום שבו עדכן את כתובתו ,יראו את המסמך כאילו לא הגיע ליעדו ,אלא
אם כן הוכח אחרת .כלומר ,לא יהיה ניתן לנקוט נגד חייב הליכים לגביית חוב ,כל עוד לא
נשלחה לכתובתו המעודכנת דרישה לתשלום החוב.

בתלונות רבות נטען כי
רשות המסים מבצעת
הליכי אכיפה וגבייה -
בעיקר עיקולים  -נגד
חייבים ,בלי שהם קיבלו
התראות על הכוונה
לנקוט נגדם הליכים אם
לא ישלמו את חובם.

בתלונות רבות נטען כי רשות המסים מבצעת הליכי אכיפה וגבייה  -בעיקר עיקולים  -נגד
חייבים ,בלי שהם קיבלו התראות על הכוונה לנקוט נגדם הליכים אם לא ישלמו את חובם.
במקרים רבים הסיבה לאי-קבלת ההתראות היא משלוח התראות לכתובת שאינה מעודכנת.
הבירור העלה כי רשות המסים שולחת לחייבים התראות לפני נקיטת הליכים לפי הכתובת
האחרונה שהם מסרו לה ,גם אם מסירת הכתובת הייתה לפני זמן רב .עקב כך חייבים רבים
שעברו דירה ועדכנו את כתובתם במרשם האוכלוסין אינם יודעים על החוב ועל הכוונה
לנקוט נגדם הליכי גבייה ,ובמקרים רבים הם יודעים על כך רק לאחר שחשבונם בבנק מעוקל
או כשמעקלים מתדפקים על דלת ביתם .להלן שתי דוגמאות:
א .מתלונן טען כי בשנת  2014הטילה רשות המסים עיקול על חשבון הבנק שלו בגין חוב
לשנת המס  ,1997בלי שקיבל הודעה כלשהי בדבר החוב .הרשות טענה כי בשנת  1999שלחה
למתלונן הודעה על החוב לכתובת שצוינה בדוחות שהגיש בשנים  ,1997-1994וכי לאחר
מכן נשלחו לאותה כתובת עשרות התראות והודעות אכיפה .הרשות ציינה כי לא נמצאה
ברישומיה כל בקשה של המתלונן לשנות את כתובתו ,ולכן היא המשיכה כל העת לשלוח לו
התראות לכתובת שהייתה אצלה .המתלונן טען כי עזב את אותה הכתובת בשנת  2000וכי
עדכן את כתובתו במרשם האוכלוסין בכל פעם שהכתובת השתנתה.
בתגובה על דברי המתלונן כי עדכן את כתובתו במרשם האוכלוסין ,טענה רשות המסים,
כפי שטענה לגבי תלונות רבות אחרות ,כי היא נוהגת בעניין משלוח הודעות על פי חוקי
המס השונים ,למשל סעיף  238לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ,שבהם נקבע כי הכתובת
למשלוח הודעות היא הכתובת האחרונה הידועה לרשות המסים .רשות המסים הוסיפה כי
היא פועלת להחריג את עצמה מחוק עדכון כתובת.
הנציבות העירה לרשות המסים כי כל עוד חל עליה חוק עדכון כתובת ,מחובתה לנהוג
על פי הוראותיו ולשלוח הודעות בדבר חובות לכתובתם המעודכנת של החייבים במרשם
האוכלוסין.

ב .מתלונה אחרת עלה כי רשות המסים נקטה הליכי גבייה נגד חייב ,בלי ששלחה לו התראה
על כוונתה לעשות כן .בתלונה הלין המתלונן על שאגף מיסוי מקרקעין ברשות המסים
הטיל עיקולים על חשבון הבנק שלו ועל כלי רכבו בגין אי-תשלום מס שבח ,בעקבות עסקת
מקרקעין שעשה .המתלונן טען כי רשות המסים הטילה את העיקולים מיד לאחר ששלחה לו
הודעת שומה שצוין בה סכום המס שעליו לשלם בעקבות העסקה ,בלי ששלחה לו התראה
על כוונתה להטיל את העיקולים ,ובלי שהתאפשר לו להגיש השגה על השומה שנקבעה לו
או לבקש ארכה לתשלומה.
רשות המסים טענה כי מאחר שהמתלונן הגיש שומה עצמית ולא שילם במועד את המס
שהיה צריך לשלם על פיה ,היא הייתה רשאית לפתוח נגדו בהליכי גבייה .ואולם הנציבות
העירה לרשות כי לפי פקודת המסים (גביה) ,לא ניתן לבצע פעולות אכיפה ,ובכלל זה
להטיל עיקול ,בלי שנשלחה התראה לחייב ,זאת גם במקרה של שומה עצמית שלא שולמה
במועד)913041( .

הנציבות העירה לרשות
המסים כי כל עוד חל
עליה חוק עדכון כתובת,
מחובתה לנהוג על פי
הוראותיו ולשלוח הודעות
בדבר חובות לכתובתם
המעודכנת של החייבים
במרשם האוכלוסין.
בעקבות בירור תלונות
בנושא זה ונוכח עמדת
הנציבות ,הודיעה רשות
המסים לנציבות שכל עוד
היא לא הוחרגה מחוק
עדכון כתובת ,היא תפעל
על פי הוראותיו.

גביית חובות של דמי ביטוח שהתיישנו
[ ] 27
רשות המסים

על פי פסיקת בתי הדין לעבודה ,לא חלה התיישנות על חובות שנוצרו עקב אי-תשלום
דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות .7ואולם ביולי  2014תוקן חוק הביטוח הלאומי
[נוסח משולב] ,התשנ”ה ,1995-ונקבע בו 8כי חובות שנוצרו עקב אי-תשלום דמי ביטוח
לאומי שהמוסד לביטוח לאומי לא דרש לשלמם או נקט הליכי גבייה בגינם יותר משבע
שנים  -יתיישנו.

[ ] 28
המוסד לביטוח
לאומי

בעקבות בירור תלונה על דרישה לתשלום חוב ישן של דמי ביטוח בריאות ,החליט המוסד
לביטוח לאומי להחיל את הוראת ההתיישנות האמורה גם על חובות של דמי ביטוח בריאות
שהוא גובה מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ”ד)905581( .1994-

אי-קיום הוראות נוהל בעניין הליכי גבייה
בנוהל שהפיצה רשות השידור למשרדי עורכי הדין הפועלים מטעמה לגביית אגרת
הטלוויזיה ,נקבע כי על הסורקים הפועלים לאיתור מקלטי טלוויזיה בבתים להציג עצמם
כסורקים מטעם משרדי עורכי הדין וכנציגי רשות השידור וכן להציג תעודת הסמכה.

[ ] 29
רשות השידור

במסגרת בירור תלונות על רשות השידור העירה לה הנציבות על הצורך להקפיד כי הסורקים
יזדהו כנדרש ויציגו תעודת הסמכה.
למרות זאת התקבלו בנציבות גם השנה תלונות בנושא זה .בתלונה אחת טענה המתלוננת כי
סורק שהגיע לביתה לא הזדהה כנציג רשות השידור ,אלא התחזה לסוקר המבצע סקר על
הרגלי צפייה בטלוויזיה .הנציבות הודיעה לרשות השידור כי עליה לפעול לחידוד הוראות
הנוהל בקרב משרדי עורכי הדין הפועלים מטעמה)810474( .

 7ראו עב"ל (ארצי) לה 0-22/המוסד לביטוח
לאומי  -דבורה כרמלי ,פ”ד ו(371 )1
( ,)1975ולאחרונה עב”ל (ארצי) 1844-09-
 10המוסד לביטוח לאומי  -לבנה חג’ג’
ואח’ (פורסם במאגר ממוחשב)1.4.15 ,
 8בסעיף .363
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ההגנה על
זכויות המעורבים
בהליכים פליליים

הסמכות לעצור חשודים בביצוע עברות ,לחקור אותם ולהחזיקם
במשמורת היא אחת הסמכויות הפוגעניות ביותר המוקנות לגופי אכיפת
החוק במדינה דמוקרטית .1כליאתו של אדם פוגעת מטבע הדברים
בזכויות יסוד שלו ,ובראשן זכותו לחירות ,וכן פוגעת בזכויות בסיסיות
אחרות ,כגון הזכות לכבוד ,הזכות לקניין והזכות לפרטיות .על המשטרה
ושירות בתי הסוהר להבטיח כי הפגיעה בזכויותיהם של כלואים תהיה
מידתית וסבירה ,כמתחייב מכללי המשפט המינהלי הישראלי ומסעיף
 8לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,הקובע כי פגיעה בזכויות אדם
מוגנות תיעשה רק לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש .בג”ץ
קבע בעניין זה כי “הזכות לשלמות גופנית וכבוד האדם היא אף זכותו
של העצור והאסיר .חומות הכלא אינן מפרידות בין העצור לבין כבוד
האדם ...החופש נשלל מהעצור; צלם האדם לא נלקח ממנו”.2

כליאתו של אדם פוגעת מטבע
הדברים בזכויות יסוד שלו ,ובראשן
זכותו לחירות ,וכן פוגעת בזכויות
בסיסיות אחרות ,כגון הזכות לכבוד,
הזכות לקניין והזכות לפרטיות .על
המשטרה ושירות בתי הסוהר להבטיח
כי הפגיעה בזכויותיהם של כלואים
תהיה מידתית וסבירה.

ההגנה על זכויות הכלואים מחייבת את המשטרה ואת שירות בתי הסוהר
להבטיח קיום בסיסי בכבוד של הכלואים הנמצאים בחזקתם ,לרבות
מקום ראוי לשהות ולישון בו ,פרטיות במידת האפשר ,מזון ומשקה
וכן שירותי בריאות .על המדינה להקצות לגופים אלה את המשאבים
הראויים על מנת להבטיח קיום חובה זו.
נציבות תלונות הציבור מבררת בכל שנה תלונות של אסירים ועצירים
המלינים על הפרת זכויותיהם ,ובכלל זה זכויות הקשורות לתנאי המעצר
והכליאה .התלונות מוגשות על ידי האסירים והעצירים או באמצעות בני
משפחותיהם .כמו כן מבררת הנציבות תלונות שעניינן הפרה לכאורה
של זכויות חשודים בעת הליכי מעצר וחקירה ועל שיהוי בחקירת תלונות
המוגשות למשטרה.
יצוין כי זכותם של הנתונים במשמורת בבית סוהר (אסירים ועצירים)
להגיש תלונות לנציבות עוגנה בהוראה מיוחדת בחוק מבקר המדינה.
סעיף  35לחוק קובע כי “תלונה של אסיר ...תוגש במעטפה סגורה ,ונציב
בתי הסוהר ,או מי שהוא הסמיך לכך ,יעבירנה  -בלי שיפתחנה  -אל נציב
תלונות הציבור” .הנציבות מקפידה כי הוראה זו תקוים ככתבה וכלשונה.

התלונות של עצירים ואסירים
נוגעות לרוב לטיב המזון המסופק
להם ,לניקיון ולתנאי התברואה
בתאי המעצר והכליאה וכן
להתנהגות סוהרים .אסירים
מתלוננים גם על אי-קבלת קבלת
חופשות ,ביקורים וטיפולים רפואיים.

התלונות של עצירים ואסירים נוגעות לרוב לטיב המזון המסופק להם,
לניקיון ולתנאי התברואה בתאי המעצר והכליאה וכן להתנהגות סוהרים.
אסירים מתלוננים גם על אי-קבלת חופשות ,ביקורים וטיפולים רפואיים.
במסגרת בירור התלונות מתקבלות מהמשטרה ומשירות בתי הסוהר
תגובות בכתב על הטענות שהועלו בתלונות ,והנציבות גם מעיינת בתיקי
החקירה ובתיקים המינהליים ,הרפואיים והסוציאליים של המתלוננים.
מבררי התלונות מטעם הנציבות אף מבקרים במתקני המעצר והכליאה,
על מנת לברר טענות הנוגעות לתנאים בהם.

 1בג"ץ  2605/05המרכז האקדמי למשפט
ועסקים ,חטיבת זכויות האדם ואח’ נ’
שר האוצר (פורסם במאגר ממוחשב,
.)19.11.09
 2בג”ץ  355/79קטלן נ’ שירות בתי הסוהר,
פ”ד ל”ד(.)1980( 298 ,294 ,)3
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הפרת זכויות של עצירים ואסירים
מצב תאי ההמתנה בבית המעצר בירושלים
מתלונן קבל על התנאים בתאי ההמתנה בבית המעצר בירושלים ,שבהם שוהים במשך
כמה שעות אסירים או עצורים המועברים בין בתי סוהר או הנמצאים בדרך לבית המשפט.
לטענתו ,התאים צפופים ואין בהם מקום לשבת ,וכמו כן אין בהם חלונות ,אמצעי אוורור,
ברז מים וכיור.

[ ] 30
שירות בתי הסוהר

אף שהמתלונן שהה בבית המעצר זמן קצר ,ולא היה בבירור התלונה כדי לסייע לו ,החליטה
הנציבות לערוך ביקור בבית המעצר כדי לבדוק מקרוב את מצב תאי ההמתנה בו .הבדיקה
העלתה כי חרף שטחם הקטן של התאים ,כל אחד מהם אמור לאכלס שמונה עד תשעה
אסירים .בכל תא יצוק ספסל בטון ,שיכול לשמש לכל היותר חמישה אסירים ,והישיבה עליו
זמן רב אינה נוחה .כשהתאים נמצאים בתפוסה מלאה ,נאלצים חלק מהאסירים לשבת על
רצפת התא.
עוד נמצא כי בקצה כל תא יש שירותי כריעה המוסתרים מהחלל המרכזי של התא באמצעות
מחיצה .ואולם מקומה של המחיצה וגובהה אינם מאפשרים שמירה מספקת על צנעת הפרט
של אסיר המבקש להשתמש בשירותים .כמו כן ,אוורור התאים נעשה באמצעות מאוורר
שנמצא מחוץ להם ,ועקב כך התאים אינם מאווררים כנדרש .נוסף על כך ,אין בתאים מים
זורמים לשתייה ולשטיפת ידיים.

החזקה בבידוד
אסיר שפוט שהוחזק בבית הסוהר ָהדָרים ,בהמתנה למעבר לבית סוהר אחר ,התלונן כי
הוחזק בבידוד במשך חודש וחצי .לטענתו ,לא צוינה לפניו הסיבה להחזקתו בבידוד ,לא
נאמר לו כמה זמן הוא צפוי להיות מוחזק כך ,ולא ניתנו לו הזכויות שלהן הוא זכאי.

הנציבות פנתה לנציב בתי הסוהר ,ציינה לפניו כי עקב התנאים בתאי ההמתנה נפגעים
כבודם ורווחתם של האסירים והעצורים ,וביקשה כי יבחן את הנושא .בתגובה נמסר כי
תותקן בתאים מחיצה גבוהה דיה לשמירת הפרטיות של המשתמשים בשירותים ,יותקן מזגן
שייתן מענה לבעיית האוורור ,ויותקנו ברזים וכיורים.

[ ] 32
שירות בתי הסוהר

שירות בתי הסוהר מסר בתגובה כי המתלונן נענש בהחזקה בבידוד במשך כמה ימים בשל
עברת אלימות שביצע ,וכי לאחר סיום ריצוי העונש לא הייתה אפשרות להחזירו לאגף שבו
שהה קודם לכן ,בשל חשש לפגיעה בו או כי יפגע באחרים .בנסיבות אלה היה צריך לשנות
את מעמדו לאסיר טעון הגנה .מאחר שאין אגף טעוני הגנה בבית הסוהר שבו הוא הוחזק,
היה צורך להחזיק אותו באגף עצורי ימים ,אשר מופרד מיתר האגפים ,לצורך שמירה על
שלומו וביטחונו  -כל זאת עד להעברתו למתקן כליאה אחר.

אשר לצפיפות בתאי ההמתנה האמורים ,ציין שירות בתי הסוהר כי מספרם של האסירים
שמזומנים לבית המשפט עולה במידה ניכרת על יכולת הקיבול של תאים אלה ,דבר הגורם
לצפיפות בהם.

בירור התלונה העלה כי אף שבפועל הוחזק המתלונן בהפרדה ,לא שונה מעמדו למעמד של
אסיר בהפרדה ,ולא קוים בעניינו ההליך המינהלי הדרוש להחזקתו במעמד זה ,לרבות שימוע.
עוד העלה הבירור כי המתלונן לא קיבל את מלוא הזכויות המגיעות לו כאסיר בהפרדה.

הנציבות פנתה בעניין זה להנהלת בתי המשפט ,ובעקבות כך הודיע מנהל בתי המשפט כי
תיבדק האפשרות לבנות במקום תאי מעצר נוספים)807821( .

הנציבות העירה בחומרה לשירות בתי הסוהר על הפגיעה בזכויותיו של המתלונן)805044( .
המתנה ממושכת לקבלת טיפול רפואי
אסיר בבית הסוהר מעשיהו החולה בהפטיטיס  ,Cהתלונן על כך שהוא ממתין זמן רב
לבדיקה אצל גסטרואנטרולוג.
בירור התלונה העלה שב 20.5.13-נכתב בתיקו הרפואי של המתלונן שבדיקת דם שנעשתה
לו העלתה כי המחלה מצויה בשלב פעיל .למרות זאת ,רק ב 1.9.13-ניתנה למתלונן הפניה
לגסטרואנטרולוג לשם קבלת טיפול .הנציבות לא קיבלה הסבר לעיכוב במתן ההפניה.
הנציבות העירה לשירות בתי הסוהר על הזמן הרב שעבר מהרגע שבו התברר כי המחלה,
שהיא מחלה מידבקת ,מצויה בשלב פעיל ועד למתן ההפניה לרופא מומחה ,והצביעה על
הצורך לנקוט את כל הפעולות הדרושות למניעת הישנותם של מקרים דומים)900167( .

פגיעה בזכויות חשודים
[ ] 31
שירות בתי הסוהר

כאמור ,בנציבות מתקבלות גם תלונות על פגיעה בזכויות חשודים .למשל ,נכה צה”ל התלונן
על שהמשטרה תפסה את כלי רכבו ,שהוא מסתייע בו רבות עקב רגליו הפגועות ,בעת
שחקרה תלונה שהוגשה נגדו כחודשיים קודם לכן.
המשטרה טענה בתגובה כי הגישה לבית המשפט בקשה להוצאת צו לתפיסת מוצגים
הקשורים לעברה שביצע לכאורה המתלונן ,ובהם כלי רכבו ,וכי בעת הגשת הבקשה היא לא
ידעה כי מדובר בכלי רכב של נכה .ואולם הבירור העלה כי בחומר החקירה נכלל פלט מחשב
שנשלח ממשרד הרישוי ,שצוין בו כי מדובר בכלי רכב של נכה.

[ ] 33
משטרת ישראל
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הנציבות העירה למשטרה כי עליה להקפיד לבחון בכל פעם שהיא מבקשת לתפוס כלי רכב
לצורך חקירת עברה ,אם מדובר בכלי רכב של נכה ,ואם כן  -להביא זאת בחשבון בשיקוליה.
זאת ועוד ,גם אם יש הצדקה לתפיסת כלי הרכב ,הרי מאחר שהמשטרה מחויבת לפעול
באופן מידתי ולפגוע בקניין ובחופש התנועה של אדם באופן ההולם את נסיבות העניין,
עליה לוודא שפרק הזמן שבו מוחזק כלי רכב שנתפס לא יעלה על הנדרש .במקרה שבגינו
הוגשה התלונה החזיקה המשטרה בכלי הרכב במשך תשעה ימים בלי שביצעה לגביו כל
פעולת חקירה ,וגם לאחר פרק זמן זה היא רק צילמה אותו ,ותו לא.
בעקבות החלטת הנציבות הובא המקרה לידיעת ראש היחידה הארצית לביקורת ולתלונות
הציבור במשטרה ,על מנת שכלל יחידות המשטרה יפיקו ממנו את הלקחים המתבקשים.
()802793

שיהוי בחקירת תלונות
תלונות רבות המוגשות לנציבות נסבות על שיהוי ניכר בחקירת תלונות המוגשות למשטרה.
בכל שנה מעירה הנציבות למשטרה על ליקויים בחקירת תלונות ,שעלו מבירור תלונות שהוגשו
לנציבות בעניין ,ומציינת בהחלטותיה כי שיהוי בחקירת תלונה עלול להקשות עליה לאתר
עדים ולקבל החלטות בנוגע לתיק  -ובסופו של דבר לפגוע ביכולתה להגיע לחקר האמת .ואולם
כאמור ,עדיין מתקבלות בנציבות תלונות רבות בנושא .להלן שתי דוגמאות לתלונות כאלה:

בכל שנה מעירה הנציבות
למשטרה על ליקויים
בחקירת תלונות ואולם
עדיין מתקבלות בנציבות
תלונות רבות בנושא.

א .מתלונן הלין על טיפול המשטרה בתלונה שהגיש לה קרוב משפחתו ,ובה טען שאדם
מסוים לקח ממנו במרמה  15,000ש”ח .בתגובתה מסרה התחנה שחקרה את התלונה כי
התיק נסגר בעילה של “עבריין לא נודע” .לאחר שהנציבות ביקשה כמה פעמים לקבל את
תיק החקירה לשם עיון בו ,מסרה לה התחנה כי התיק אבד .עם זאת נמסר לנציבות חומר
החקירה הממוחשב ,והתברר כי הוא כולל רק את יומן החקירה ושתי עדויות שמסר המתלונן.
כלומר ,אף שמדובר בתלונה חמורה ,לא נעשו בנוגע לתיק פעולות חקירה של ממש .עוד
התברר כי לאחר שעברו כתשעה חודשים בלי שנעשה כל ניסיון לאתר את מבצע העברה,
הוחלט לסגור את התיק בעילה של “עבריין לא נודע”.

[ ] 34

בעקבות התערבות הנציבות הוחלט לשחזר את תיק החקירה ולפתוח בחקירה .המשטרה
עשתה כמה פעולות חקירה ,אולם בשל הזמן הרב שעבר מאז האירוע שבגינו הוגשה התלונה,
לא עלה בידי המשטרה לאתר את מבצע העברה ,והיא נאלצה לסגור שוב את התיק בעילה
של “עבריין לא נודע” .הנציבות העירה למפקד המחוז בחומרה על דרך פעולתה של התחנה
שחקרה את התלונה ,שסיכלה כל אפשרות להתחקות אחר מבצע העברה .מפקד המחוז קיבל
את הערת הנציבות והסכים כי דרך פעולה זו אכן אינה תואמת את הסטנדרטים המצופים
מתחנת משטרה .לדבריו ,ממצאי הבירור שעשתה הנציבות נמסרו למפקד התחנה ולראש
משרד החקירות בה ,על מנת שיופקו הלקחים הנדרשים למניעת הישנות ליקויים דומים.
ב .מתלונן הלין על שיהוי בחקירת תלונה שהגיש למשטרה כשנתיים קודם לכן .בתלונתו
במשטרה טען המתלונן כי אדם מסוים תקף אותו ,הכה אותו בראשו בבקבוק ,שבר אחת
משיניו וגרם לו לאיבוד הכרה .הוא הועבר לבית החולים באמבולנס ונזקק לטיפול רפואי.

משטרת ישראל

אף שמדובר לכאורה באירוע תקיפה חמור ,זומן החשוד בתקיפה להתייצב לחקירה יותר
מעשרה חודשים לאחר האירוע ,באמצעות שיחת טלפון .לאחר שהחשוד לא התייצב,
התקשרה אליו המשטרה שוב כדי לזמנו לחקירה .בשתי השיחות שנעשו עמו כינה החשוד
את השוטרים בשמות גנאי וניתק את השיחה .לבסוף נחקר החשוד רק כשנה לאחר האירוע,
ואף שניתנו הנחיות להמשך החקירה ,לא בוצעו בעניין פעולות חקירה נוספות.
בעקבות פניית הנציבות נבדק התיק וניתנו הנחיות לביצוע פעולות חקירה באופן מידי.
ואולם גם הנחיות אלה לא בוצעו ,וככל הנראה איבדה היחידה החוקרת את תיק החקירה .רק
כשנתיים וחצי לאחר האירוע ,בעקבות פנייה נוספת של הנציבות למחוז שאליו משתייכת
התחנה שבה הוגשה התלונה ,הגיעה החקירה לסיומה והתיק נסגר.
הליקויים האמורים שנמצאו בעקבות חקירת התלונה הובאו לידיעת מפקד המחוז .המפקד
קיבל את הערות הנציבות ,הביע צער על השיהוי הבלתי סביר בטיפול בתלונה ומסר את
הממצאים לעיונו של ראש משרד החקירות בתחנה האמורה ,על מנת שיובאו לידיעת כלל
השוטרים בה העוסקים בחקירות)800175 ,804655( .
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הגנה על
חושפי
שחיתות

סמכותו של נציב תלונות הציבור
לתת צו הגנה
בסעיפים 45א45-ג לחוק מבקר המדינה ,התשי”ח[ 1958-נוסח משולב],
נקבעה סמכותו של מבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לברר
תלונות של עובדי ציבור המתלוננים על פגיעה בהם בעקבות חשיפת
מעשי שחיתות בגופים שהם עובדים בהם ,ולתת צווים זמניים או קבועים
כדי להגן על זכויות העובדים האלה .כן נקבעה בסעיפים אלה סמכותו
של נציב תלונות הציבור להגן על מבקר פנימי בגוף מבוקר מפני מעשים
שננקטים נגדו בתגובה על פעולות שביצע במסגרת תפקידו.

למבקר המדינה בתפקידו כנציב
תלונות הציבור סמכות להגן על עובדי
ציבור ועל מבקרים פנימיים בגופים
מבוקרים שנפגעו עקב חשיפת מעשי
שחיתות במקום עבודתם.

יצוין כי המחוקק הגביל את הסמכות של נציב תלונות הציבור לברר
תלונות בענייני עובדים ,כאמור בסעיף  )8(38לחוק מבקר המדינה ,משום
שסבר שלא ראוי שהנציב יתערב ביחסי עבודה .עם זאת ,נוכח החשיבות
שבהגנה על עובדים חושפי שחיתות ועל מבקרים פנימיים ,הסמיך
המחוקק את הנציב לברר את תלונותיהם.

הוראות החוק בנושא ההגנה על
חושפי שחיתות יוצרות איזון בין
זכותו של המעסיק לקבל החלטות
ניהוליות בנוגע לעובדיו (קידום,
פיטורים ,העברה לתפקיד אחר וכו’)
ובין הצורך להגן על עובדים החושפים
מעשי שחיתות מפני פגיעה בתפקידם,
במעמדם ובזכויותיהם.

הוראות החוק בנושא ההגנה על חושפי שחיתות יוצרות איזון בין זכותו
של המעסיק לקבל החלטות ניהוליות בנוגע לעובדיו (קידום ,פיטורים,
העברה לתפקיד אחר וכו’) ובין הצורך להגן על עובדים החושפים מעשי
שחיתות מפני פגיעה בתפקידם ,במעמדם ובזכויותיהם.

התנאים לבירור התלונות
ולמתן צו הגנה
בסעיף 45א( )1לחוק מבקר המדינה נקבע כי תלונה תבורר כתלונה של
עובד החושף מעשי שחיתות (או של מי שסייע לו) ויינתן בעניינה צו
הגנה ,בתנאי שיתקיימו התנאים האלה :המתלונן הוא עובד של הגוף
שעליו הוגשה התלונה; המתלונן חשף או סייע לחשוף בתום לב ועל פי
נהלים תקינים מעשי שחיתות או הפרות חמורות של חיקוק או פגיעות
חמורות במינהל התקין שבוצעו בגוף; יש קשר סיבתי בין הפגיעה של
הממונים במתלונן ובין חשיפת מעשי השחיתות.
לגבי עובד שהוא מבקר פנימי ,נקבע בסעיף 45א( )2לחוק מבקר
המדינה כי תינתן לו הגנה אם הוא הועבר מתפקידו או נפגע ממעשה
אחר שעשה הממונה עליו  -החורג מהוראות החוק ,התקנות ,ההסכמים
הקיבוציים ,התקשי”ר או ההסדרים הכלליים  -בתגובה על פעולותיו
כמבקר פנימי.
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מתן צו הגנה או סעד אחר
רק בהתקיים כל התנאים האמורים לעיל ,ובייחוד התנאי בדבר הקשר
הסיבתי בין חשיפת מעשי השחיתות או פעולות הביקורת הפנימית ובין
המעשה שעליו הלין המתלונן ,רשאי נציב תלונות הציבור לתת צו להגנת
המתלונן ,על פי סמכותו שנקבעה בסעיף 45ג לחוק.
המחוקק הקנה לנציב תלונות הציבור שיקול דעת רחב בנוגע לתוכן צו
ההגנה ,והנציב רשאי לתת כל צו שימצא לנכון ולצודק כדי להגן על
זכויות המתלונן ,ובלבד שיתחשב בצורך לשמור על התפקוד התקין של
הגוף שבו המתלונן עובד ולמנוע שיבושים בפעילותו .על כן אם התלונה
הייתה של עובד שפוטר ,רשאי הנציב להורות על ביטול הפיטורים ,על
מתן פיצויים מיוחדים לעובד ,בכסף או בזכויות ,או על העברת העובד
למשרה אחרת בשירות מעסיקו.

המחוקק הקנה לנציב תלונות הציבור
שיקול דעת רחב בנוגע לתוכן צו
ההגנה ,והנציב רשאי לתת כל צו
שימצא לנכון ולצודק כדי להגן על
זכויות המתלונן ,ובלבד שיתחשב
בצורך לשמור על התפקוד התקין
של הגוף שבו המתלונן עובד ולמנוע
שיבושים בפעילותו.

הנציב גם רשאי לתת צו הגנה זמני ,התקף עד סיום בירור התלונה או
עד קבלת החלטה אחרת בעניין .הצו נועד למנוע פגיעה במתלונן בזמן
הבירור או שינוי במעמדו ,בשכרו או בתנאי עבודתו ,אם יש חשש שבתום
הבירור לא יהיה אפשר להחזיר את המצב לקדמותו.

 .3הצוות האמור נפגש עם נציב שירות המדינה ועם אנשי משרדו ,והללו גילו נכונות לסייע
למתלוננים חושפי שחיתות שהם עובדי מדינה במציאת מקום עבודה חלופי בשירות המדינה.

הרחבת היקף ההגנה על חושפי שחיתות
למרות תרומתם הרבה של עובדים חושפי שחיתות למאבק בשחיתות
הציבורית ,הניסיון המצטבר בטיפול בתלונות של עובדים כאלה מלמד
כי לא נעשה די להגן עליהם באמצעות חקיקה ולשנות את התפיסה
החברתית-תרבותית לגביהם.
נציב תלונות הציבור רואה בהגנה על חושפי שחיתות אינטרס לאומי,
והוא עושה שימוש נרחב בסמכות שהוקנתה לו בחוק מבקר המדינה
לתת צווי הגנה לעובדים כאלה .בד בבד הוא פועל ,בין השאר באמצעות
ייזום שינויי חקיקה ,לחיזוק ההגנה עליהם בדרכים שונות וכן מסתייע
בגופים העשויים לתרום להגנה על עובדים אלה ,כמפורט להלן:
 .1מתלוננים חושפי שחיתות סובלים לעתים מאיומים על חייהם ועל
רכושם ואף מפגיעה בגוף וברכוש בעקבות חשיפת השחיתות .מאחר שאין
לנציבות תלונות הציבור כלים להתמודד עם תופעות כאלה ,יזם מבקר
המדינה ונציב תלונות הציבור פנייה לרשות להגנה על עדים שבמשרד
לביטחון הפנים ,על מנת להסתייע בה בהגנה על עובדים חושפי שחיתות
ובתמיכה בהם .יצוין כי עובדים חושפי שחיתות יכולים להיחשב עדים
מאוימים כהגדרתם בחוק להגנה על עדים ,התשס”ט .2008-בשנת 2014
סייעה הרשות להגנה על עדים בטיפול בכמה מקרים שבהם סבלו חושפי
שחיתות מאיומים או מפגיעה.

 .2לאחרונה מינה מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור צוות עבודה בראשות מנהל הנציבות,
לפיתוח מודל הוליסטי לטיפול בחושפי שחיתות .הצוות פיתח ,בשיתוף הרשות להגנה על
עדים ,מתווה למתן ליווי וסיוע לחושפי שחיתות ,שעיקרו שילוב של פסיכולוג או של עובד
סוציאלי קליני בהליך בירור התלונות ,כדי לתת במידת הצורך סיוע פרטני למתלוננים ולבני
משפחותיהם בהיבטים שונים.

נציב תלונות הציבור רואה בהגנה על
חושפי שחיתות אינטרס לאומי ,והוא
עושה שימוש נרחב בסמכות שהוקנתה
לו בחוק מבקר המדינה לתת צווי הגנה
לעובדים כאלה.

 .4בעקבות הצעת הצוות ובעקבות דיונים שהתקיימו בינו ובין האגף לסיוע משפטי במשרד
המשפטים ,תוקן חוק הסיוע המשפטי ,התשל”ב ,1972-וכיום אפשר לתת סיוע משפטי
למתלוננים חושפי שחיתות ללא צורך בבדיקת נזקקותם הכלכלית ,שהיא כרגיל תנאי למתן
סיוע לפי חוק זה.
 .5חוק מבקר המדינה נותן הגנה למבקר פנימי בגוף נילון הנפגע מהתנכלות המעסיק עקב
מילוי תפקידו .ואולם מדי פעם בפעם מקבלת הנציבות תלונות גם של שומרי סף אחרים
 יועצים משפטיים ,גזברים וחשבים  -הנקלעים במסגרת תפקידם לעימותים עם הממוניםעליהם .שומרי סף אלה מבקשים מהנציבות לתת להם הגנה מפני הממונים עליהם ,המבקשים
לפגוע בזכויותיהם או לבוא עמם חשבון באמצעות הגשת תלונות למשטרה או נקיטת צעדים
משמעתיים נגדם  -והכול כדי למנוע מהם לבצע את תפקידם כראוי .ואולם סעיף 45א()2
לחוק מבקר המדינה בנוסחו כיום אינו מאפשר מתן הגנה לשומרי הסף האמורים ,אלא רק
למבקר הפנימי .נציב תלונות הציבור גילה זה כבר את דעתו כי יש מקום להחיל את הוראת
סעיף 45א( )2לא רק על המבקר הפנימי ,אלא גם על שומרי סף אחרים.
 .6לפי חוק מבקר המדינה בנוסחו כיום ,ארגוני עובדים ואיגודים מקצועיים הם גופים
שאפשר להחיל עליהם את ביקורת המדינה בתחומים מסוימים ,אך נציב תלונות הציבור
אינו מוסמך לברר תלונות עליהם .הנציב פנה בשעתו לוועדה לענייני ביקורת המדינה וביקש
כי תשקול לתקן את חוק מבקר המדינה ולכלול בו מתן סמכות לנציב לברר תלונות גם על
ארגוני עובדים ואיגודים מקצועיים וכן לתת צווי הגנה לחושפי שחיתות בגופים אלה.
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הציבור פנה למשרד המשפטים ,שהוא המשרד הממונה על ביצוע החוק האמור ,וביקש ממנו
להביא לידיעת הרשויות את חשיבותו ואת חובת הדיווח החלה עליהן על פיו.
ואכן ,השנה החלה היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים בביצוע פעולות
להטמעת הוראות החוק בקרב הרשויות שהוא חל עליהן .כמו כן ,פרסמה שרת המשפטים
קריאה לציבור להגיש לה המלצות על חושפי שחיתות הראויים לקבל תעודת הוקרה .נוסף על
כך ,פנתה שרת המשפטים במרץ  2014לגורמים המוסמכים לפי החוק לתת תעודות ממצאים
וביקשה מהם להמליץ על מתלוננים הראויים עקב תלונתם לקבל תעודות הוקרה .בנובמבר
 2014מסרה השרה לנשיא המדינה שלושה שמות של מומלצים לקבלת תעודות כאלה.

הגברת המודעות לתרומתם
של חושפי שחיתות
הניסיון המצטבר בטיפול בחושפי שחיתות מלמד כי לא תמיד יש בצו
ההגנה כדי לתת מענה לכל הקשיים שעמם מתמודד המתלונן ,למשל
התנכרות של חבריו לעבודה ,שרואים בו בוגד ומנדים אותו בשל חשיפת
השחיתות; הקושי שלו במציאת מקום עבודה חלופי בגלל גיל מתקדם
או משום תיוגו כ”עושה צרות”; והלחץ הנפשי שנגרם לו עקב כל אלה.
הנציבות אינה עוצמת את עיניה נוכח קשיים אלה .ואולם קשה לשנות
את היחס השלילי כלפי עובדים החושפים מעשי שחיתות ,בלי להגביר
את המודעות  -בקרב כלל הציבור ובקרב הגופים המבוקרים  -לתרומתם
של החושפים לשמירה על טוהר המידות בשירות הציבורי ,עד כדי
מוכנות לסכן את מקום עבודתם.
אחת הדרכים להגברת המודעות לכך היא הענקת תעודות ממצאים
ותעודות הוקרה לעובדים שתלונותיהם נמצאו מבוססות ,על פי הוראות
החוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור ,התשנ”ב( 1992-להלן  -החוק
לעידוד טוהר המידות) .לפי הוראות החוק לעידוד טוהר המידות ,אם
עובד ציבור התלונן בתום לב ועל פי נהלים תקינים על מעשה שחיתות
או על פגיעה אחרת בטוהר המידות במקום עבודתו ,ותלונתו נמצאה
מבוססת ,מחובתו של העומד בראש הגוף שהוגשה לו התלונה לתת לו
תעודה על כך ,הנקראת תעודת ממצאים .עוד קובע חוק זה כי בסמכות
נשיא המדינה להעניק למתלונן כאמור תעודת הוקרה על תרומה לטוהר
המידות במוסדות הציבור.
בחוק לעידוד טוהר המידות נקבע כי העומד בראש גוף שהוגשו לו תלונות
על מעשי שחיתות או על פגיעה אחרת בטוהר המידות ימסור לנציב תלונות
הציבור דוח על מספר התלונות שהוגשו לו ועל נושאיהן (אלא אם כן הגילוי
עלול לגרום לשיבוש הליכי הבדיקה או החקירה) וכן על תעודות ממצאים
שמסר למתלוננים ,בצירוף העתקיהן .לפי סעיף (3ב) לחוק זה ,יגיש הנציב
לכנסת בכל שנה ,בט”ו בשבט ,דוח שבו מרוכזים הדיווחים שנמסרו לו.
משנת  ,2007שבה נוסף סעיף זה לחוק ,התקבלו בנציבות דיווחים מעטים
מאוד על תעודות ממצאים שהוענקו על פיו לחושפי שחיתות .נציב תלונות

תלונות של חושפי שחיתות שטופלו השנה
הניסיון בטיפול בחושפי שחיתות מלמד
כי לא תמיד יש בצו ההגנה כדי לתת
מענה לכל הקשיים שעמם מתמודד
המתלונן ,למשל התנכרות של חבריו
לעבודה .אחת הדרכים להגברת
המודעות לכך היא הענקת תעודות
ממצאים ותעודות הוקרה לעובדים
שתלונותיהם נמצאו מבוססות.

בשנת  2014טיפלה הנציבות ב 50-תלונות ,לפי הוראות סעיפים 45א45-ג לחוק מבקר
המדינה ,מהן תלונה אחת של מבקר פנימי שטען כי נפגע בעקבות פעולות שביצע במסגרת
תפקידו .כמו כן המשיכה הנציבות בשנה זו בבירור  19תלונות משנים קודמות.
הטיפול ב 49-תלונות הסתיים השנה .ב 8-תלונות התקבלה הכרעה לגופו של עניין ,ולגבי אחת
מהן נקבע כי היא מוצדקת ,וניתן בעניינה צו קבוע להגנת המתלונן ;1הבירור של  27תלונות
אחרות הופסק במהלכו ,לרוב משום שעניין התלונה בא על תיקונו  -בין בעקבות התערבות
הנציבות ובין מסיבות אחרות; ועוד  14תלונות נדחו על הסף ,לאחר שנמצא לגבי כל אחת מהן כי
היא אינה עומדת בתנאים שנקבעו בחוק מבקר המדינה לבירור תלונות של חושפי שחיתות או
בתנאים אחרים שנקבעו בחוק זה ,או שהתברר כי היא הייתה על גוף שהנציבות אינה מוסמכת
לברר תלונות עליו.
במשך שנת  2014נתן מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור  7צווי הגנה 3 :צווי הגנה קבועים
ו 4-צווים זמניים .2להלן תיאור תלונה שבנוגע אליה ניתן צו הגנה קבוע למתלונן:
המתלונן ,עובד הקריה למחקר גרעיני (להלן  -הקמ”ג) ,פנה לנציבות בספטמבר  2011בבקשה
לקבל צו הגנה מפני התנכלות של הממונים עליו ושל חבריו לעבודה ,בעקבות מידע שמסר
למשרד מבקר המדינה על מעשה שחיתות ביחידתו.
המתלונן טען כי אחד מעובדי היחידה פתח מכתב ששלח אליו משרד מבקר המדינה
בעקבות מסירת המידע כאמור ,וכי לאחר מכן נזפו בו עובדי היחידה על שפנה למשרד
מבקר המדינה ,החרימו אותו והשפילו אותו .לא זו אף זו ,הממונים עליו התנכלו לו גם הם
(ביטלו לו חופשה שנקבעה בסידור העבודה ,ביטלו לו השתלמות בחו”ל ,סירבו לאפשר לו
ללוות את אשתו לבדיקות רפואיות ועוד).
הקמ”ג טענה כי כלל לא ידעה שהמתלונן מסר מידע למשרד מבקר המדינה והוסיפה כי מכל
מקום ,אין ממש בטענותיו להתנכלות.
הבירור העלה כי המתלונן זכאי לכאורה למתן צו הגנה ,שכן התמלאו התנאים שנקבעו בחוק
מבקר המדינה ,ולפיהם יינתן צו הגנה אם המתלונן הודיע בתום לב ועל פי נהלים תקינים על
מעשי שחיתות בגוף שבו הוא עובד ,ובתגובה על כך התנכלו לו הממונים עליו.
הנציבות הודיעה לקמ”ג על ממצאי הבירור וביקשה לקבל את תגובתה לפני שמבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור יחליט בעניין .במקביל נעשו מאמצים להגיע להסדר מוסכם בין

[ ] 35
הקריה למחקר
גרעיני

 1עוד שני צווי הגנה ניתנו בשנת 2014
למתלוננים ,שהודעות על הכוונה לתת
להם צווי הגנה קבועים הובאו לתגובת
הגופים הנילונים עוד בשנת  ,2013ולאחר
שנציב תלונות הציבור בחן את תגובתם
הוא קבע בשנת  2014כי יש מקום לתת
את צווי הגנה.
 2יצוין כי מתחילת שנת  2015ועד מועד
פרסום הדוח ניתנו עוד צו הגנה קבוע
אחד ושבעה צווים זמניים.
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הצדדים ,מאחר שהנציבות סברה שבנסיבות שבהן המתלונן סובל מניכור ומבידוד חברתי
בעבודה ,עדיף הסדר מוסכם בין הצדדים מהסדר שייכפה עליהם.

גמלאות

המגעים להשיג הסדר לא צלחו .עקב כך ,ולאחר שהמציאה הקמ”ג את תגובתה על ממצאי
הבירור ,בחן נציב תלונות הציבור את כלל החומר בעניין והגיע למסקנה שיש מקום למתן צו
הגנה למתלונן ,בעיקר נוכח העובדות האלה:
 .1קודם לפנייתו למשרד מבקר המדינה נחשב המתלונן עובד מקצועי ומקובל .אך מיד לאחר
שנודע לחבריו על פנייתו למשרד הוא נודה לחלוטין באופן פוגעני ביותר.
 .2הממונים עליו לא פעלו לבטל את החרמתו ולהקל את מצוקתו ,והתעלמותם יכלה
להתפרש כמתן גיבוי ליחס העובדים.
 .3מרבית טענות המתלונן למעשי התנכלות הוכחו.
 .4הקמ”ג לא עמדה בחובה להוכיח כי צעדיה כלפי המתלונן התבססו על שיקולים ענייניים
כבדי משקל.
בהחלטתו ציין נציב תלונות הציבור כי האינטרס הציבורי מחייב מתן הגנה לעובד הנתקל
במעשה שחיתות ,על מנת שלא יעלים עין ויימנע מדיווח עליו רק בשל החשש כי ימררו את
חייו במקום העבודה או כי תנאי עבודתו ייפגעו.
לפיכך קבע הנציב בפעם הראשונה כי במקרה שבו מתנכלים עובדים לעמיתם לעבודה
שהודיע על מעשים שהם לדעתו מעשי שחיתות ,וההתנכלות ידועה למנהל  -מוטלת עליו
אחריות להשתמש בנחרצות בסמכויות הנתונות בידיו כדי להפסיק את ההתנכלות לאלתר.
מנהל אשר מתעלם ממעשי התנכלות של עובדים כלפי עמיתם ,או חמור מכך מעודד ברמיזה
התנהגות פסולה כזאת ,מועל בתפקידו .על המנהל למנוע את קיומה של סביבת עבודה
עוינת כלפי חושף השחיתות ,והדברים אמורים גם כאשר חשיפת השחיתות אינה נוחה
למנהל .הדעת נותנת כי שתיקתו של מנהל נוכח מעשי התנכלות המכוונים כלפי מי שחשף
את קלונו של הארגון ,נתפסת בידי כלל העובדים כמתן הכשר להתנכלות וכשלילת הכשר
לחשוף שחיתות .התנהגות כזאת מנוגדת לתכלית סעיפים 45א45-ג בחוק מבקר המדינה -
הגנה על חושפי שחיתות למען שמירה על טוהר המידות בשירות הציבור  -פוגעת בחושפי
שחיתות בהווה ומרפה את ידיהם של חושפי שחיתות בעתיד ,ועל כן אין לקבלה.
נוכח האמור נתן מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור צו להגנת המתלונן וקבע בו בין היתר
כי הנהלת הקמ”ג ,הממונים על המתלונן וכן עמיתיו לעבודה יימנעו מכל מעשה או מחדל
שיש בהם כדי לפגוע בתפקידו ,במעמדו ,בזכויותיו ובתנאי עבודתו וכן מכל התנכלות
אחרת ,ובכלל זה יצירת סביבה עוינת כלפיו.
כמו כן נקבע בצו כי על הנהלת הקמ”ג לפעול לשינוי עמוק בתרבות הארגונית של היחידה
שבה משובץ המתלונן ,באמצעות ייעוץ ארגוני חיצוני ,וכן ליזום פעולות שתכליתן שילובו
החברתי של המתלונן ביחידה.
הקמ”ג עדכנה את נציבות תלונות הציבור כי היא פועלת ליישום הצו ופירטה את המהלכים
שנקטה לשיפור האווירה בעבודה והיחס כלפי המתלונן.
נציבות תלונות הציבור ממשיכה לעקוב אחר קיום הוראות צו ההגנה (.)611498

הנציב קבע לראשונה כי
במקרה שבו מתנכלים
עובדים לעמיתם לעבודה
שהודיע על מעשים שהם
לדעתו מעשי שחיתות,
וההתנכלות ידועה למנהל
 מוטלת עליו אחריותלהשתמש בנחרצות
בסמכויות הנתונות
בידיו כדי להפסיק את
ההתנכלות לאלתר.
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בנציבות תלונות הציבור מתקבלות מדי שנה מאות תלונות על גופים
המשלמים גמלאות לפי חוק .מרבית התלונות הן על המוסד לביטוח לאומי
(להלן  -המוסד) ,שהוא משלם הגמלאות העיקרי במדינת ישראל .1על כן
בחרנו להתמקד להלן בתיאור הטיפול בתלונות שהתקבלו בשנת  2014על
גוף זה .נוסף על תלונות הנוגעות למוסד ,מתקבלות בנציבות תלונות על
הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר ,האחראית לתשלום גמלאות
לניצולי שואה ,על אגף השיקום במשרד הביטחון ,האחראי לתשלום
גמלאות לנכי צה”ל ,ועל מינהלת הגמלאות באגף החשב הכללי במשרד
האוצר ,האחראית בעיקר לתשלום הגמלאות לגמלאי המדינה ולשאריהם.

מדי שנה מוגשות תלונות רבות על
הגופים המשלמים קצבאות וגמלאות
לזכאים להן ובהן המוסד לביטוח
לאומי ,הרשות לזכויות ניצולי השואה
ואגף השיקום במשרד הביטחון.

אי-מיצוי של זכויות
תלונות רבות בנושא הגמלאות נסבות על אי-מיצוי זכויות .2כדי לקבל
גמלה יש להגיש למוסד תביעה לגמלה ,אולם לא כל הזכאים לגמלה
יודעים על זכותם זו ,ובשל כך הם אינם מגישים תביעה לגמלה סמוך
למועד שבו נוצרה זכאותם .לפי סעיף  296לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
משולב] ,התשנ”ה ,1995-יש להגיש תביעה לגמלה בתוך  12חודשים
מהיום שבו נוצרה עילת התביעה; אם הוגשה תביעה לאחר פרק זמן זה,
תשולם הגמלה רק שנה למפרע.
א .כך קרה בעניינה של מתלוננת שעלתה ארצה בספטמבר  2010עם שני
ילדיה .לטענתה ,בשל אי-התמצאותה בחוקי המדינה ועקב קשיי שפה,
היא לא הייתה מודעת לזכאותה לקצבת ילדים ממועד עלייתה ארצה,
ולכן הגישה תביעה לקצבת ילדים רק באוקטובר  .2013המוסד אישר את
זכאותה לקצבה מאוקטובר  ,2012כלומר שנה למפרע מהגשת התביעה.

ב .אולם לא תמיד ניתן לסייע למתלוננים לקבל גמלאות למפרע ,שכן
החובה להגיש תביעה לגמלה מסוימת והמועד שממנו ואילך תשולם
הגמלה קבועים בחוק ,וככלל לא ניתן לחרוג מהנקבע בו .דוגמה לכך היא
מקרהו של ניצול שואה קשיש שלא ידע כי הוא זכאי לגמלת השלמת
הכנסה בסך כ 1,000-ש”ח כתוספת לקצבת הזקנה שלו ,ולפיכך לא
הגיש למוסד תביעה לגמלה זו .כשהגיש לבסוף את התביעה ,לאחר כמה
שנים ,לא היה ניתן למרבה הצער לשלם לו את הגמלה למפרע ,מכיוון
שלפי חוק הבטחת הכנסה ,התשמ”א ,1980-הזכאות לגמלה זו נוצרת רק
מהחודש שבו מוגשת התביעה לקבלתה)814032( .3

[ ] 36
המוסד לביטוח
לאומי

מאחר שמתלונות שבוררו במשך השנים עלה כי מדובר בתופעה רווחת שבה
זכאים לגמלה אינם יודעים על זכותם זו ,ועקב כך אינם מגישים תביעה
לגמלה במועד ,פנתה הנציבות למוסד על מנת שייתן את דעתו לצורך
לפעול לאיתור זכאים כאלה וליידע אותם בדבר זכאותם ובדבר הצורך
להגיש תביעה במועד  -כל זאת כדי למנוע פגיעה באוכלוסיות החלשות.

הבירור העלה כי בדרך כלל משרד העלייה והקליטה מזין למערכות
הממוחשבות של המוסד את פרטיהם של העולים החדשים וילדיהם מיד
עם הגעתם ארצה ,ולכן העולים אינם צריכים כלל להגיש למוסד תביעה
לקצבת ילדים .מאחר שהמתלוננת הגיעה לארץ כתיירת ורק לאחר
מכן שינתה את מעמדה לעולה חדשה ,לא הוזנו פרטי ילדיה למערכות
המוסד ,ולכן היה עליה להגיש תביעה לקצבת ילדים.
הנציבות העירה למוסד כי בנסיבות העניין הופלתה המתלוננת לרעה
לעומת עולים חדשים אחרים ,שאינם נדרשים להגיש תביעה לקצבת ילדים.
בעקבות הערת הנציבות ,ומשהתברר למוסד כי המתלוננת הגישה
בספטמבר  2011תביעה לגמלת הבטחת הכנסה ,הוא החליט לראות
במועד זה גם את המועד שבו הוגשה התביעה לקצבת הילדים .בהתאם
לכך אישר המוסד את זכאותה של המתלוננת לקצבת ילדים מספטמבר
 ,2010כלומר שנה למפרע ממועד הגשת התביעה לגמלת הבטחת הכנסה,
ושילם לה קצבה בסך  10,967ש”ח)810013( .

 1על פי נתוני מינהל המחקר והתכנון
של המוסד ,שילם המוסד בשנת 2013
גמלאות בסכום של כ 67.9-מיליארד ש"ח.
 2על אי-מיצוי של זכויות ובהן הזכות
לגמלה ,ראו מבקר המדינה ,דוח שנתי
65ג ( ,)2015בפרק “אי-מיצוי של זכויות
חברתיות” ,עמ’ ( 46-3להלן  -דוח
הביקורת).

ואכן ,בשנים האחרונות פועל המוסד למיצוי זכויות המבוטחים :הוא
פונה ביזמתו למבוטחים כדי שיגישו תביעה לקבלת גמלה ,משלם כמה
גמלאות בלי לדרוש קודם הגשת תביעה לתשלומן ומקל את ההליכים
הביורוקרטיים להגשת תביעות .עם זאת ,מבירור התלונות ומדוח
הביקורת עלה כי המוסד אינו משתמש ביעילות במידע הרב והמקיף
שבמאגרי המידע שלו להגדלת שיעור מיצוי הזכויות ,וכי קיימים ליקויים
בהעברת מידע בין המוסד ובין גופים ציבוריים אחרים ובהסרת החסמים
הביורוקרטיים למיצוי הזכויות.

מאחר שאי מיצוי זכויות היא תופעה
רווחת ,פנתה הנציבות למוסד
והצביעה על הצורך לנקוט בפעולות
לאיתור זכאים לגמלה וליידע אותם
בדבר הצורך להגיש תביעה לגמלה
במועד  -כל זאת כדי למנוע פגיעה
באוכלוסיות החלשות .ואכן ,בשנים
האחרונות פועל המוסד למיצוי
זכויות המבוטחים.

 3בדוח הביקורת צוין בין היתר כי בשנת
 2013לא שולמו כ 100-מיליון ש"ח
לזכאים לקצבת אבטלה ,וכי בשנת 2011
לא שולמו כ 35-מיליון ש"ח לזכאיות
לגמלת דמי לידה.
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ביטול חובות שנוצרו בגין תשלום גמלאות ביתר

תשלום גמלאות מחליפות שכר

תלונות רבות התקבלו מזכאים שנדרשו להשיב גמלאות ששילם להם המוסד ביתר ,בלי שהיו
מודעים לכך .מצב של תשלום ביתר יכול להיגרם כאשר מקבל הגמלה אינו מוסר למוסד את
מלוא הפרטים הנדרשים לבדיקת זכאותו ,כגון הכנסות מעבודה או ממקורות אחרים; או
שאינו מעדכן כנדרש את המוסד בדבר שינויים שחלו אצלו ,שעשויים להשפיע על הזכאות
לגמלה או על שיעורה .מצב של תשלום ביתר יכול להיגרם גם עקב טעות של משלם הגמלה,
אף שכל הנתונים הרלוונטיים היו לפניו.

תלונות רבות התקבלו
מזכאים שנדרשו להשיב
גמלאות ששילם להם
המוסד ביתר ,בלי שהיו
מודעים לכך.

לגבי חובות שנוצרו בגלל תשלום גמלאות ביתר ,קובע סעיף  315לחוק הביטוח הלאומי
[נוסח משולב] ,התשנ”ה ,1995-כי המוסד רשאי לנכות חובות אלה ,בבת אחת או לשיעורין,
מהגמלאות שהוא משלם לחייב ,בהתחשב במצבו של החייב ובנסיבות העניין .אם מקבל
התשלום נהג בקבלת התשלום שלא בתום לב ,רשאי המוסד לתבוע ממנו להשיב את התשלום.

במוסד פועלת ועדה
לבחינת חובות ,שתפקידה
לבחון בקשות לביטול
חובות הקשורים לתשלומי
גמלה או להפחתתם.

במוסד פועלת ועדה לבחינת חובות ,שתפקידה לבחון בקשות לביטול חובות הקשורים
לתשלומי גמלה או להפחתתם .הוועדה פועלת על פי נוהל המפרט את ההיבטים שעליה
להביא בחשבון בבחינת הבקשות ,ובהם הגורמים ליצירת החוב ,מצבו הכלכלי של החייב,
משך הזמן שבו שולמה הגמלה שלא כדין ,והזמן שחלף ממועד היווצרות החוב ועד לפעולה
האחרונה של המוסד לגבייתו.

להלן תאור הטיפול בתלונה בעניין זה:
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בעקבות התערבות הנציבות ,ולאחר שהמוסד קיבל ממעסיקה של המתלוננת פרטים
נוספים ,הוא קבע כי בנסיבות המקרה יש לראות בתשלום הבונוסים חלק משכרה החודשי
של המתלוננת ולהביא אותו בחשבון בעת חישוב דמי הלידה .המוסד הודיע לנציבות כי
בעקבות זאת קיבלה המתלוננת הפרשי דמי לידה בסך  6,157ש”ח)804253( .
ב .מתלוננת אחרת ,עובדת עצמאית ,ילדה בספטמבר  .2012המוסד קבע כי הכנסותיה
בחודשים נובמבר  - 2011ינואר  ,2012שלושת החודשים שבהם עבדה באופן מלא לפני
הלידה ,יהיו ההכנסות שעל פיהן ייקבעו דמי הלידה שיינתנו לה .ואולם את הכנסתה לינואר
 2012פרס המוסד על פני כל שנת  ,2012בנימוק שכעובדת עצמאית הכנסתה החודשית
נקבעת על פי ההכנסה הכללית שעליה דיווחה בדוח השנתי ,בחלוקה ל 12-חודשים.
הנציבות הסבה את תשומת לב המוסד לכך שבשנת  2012עבדה המתלוננת באופן מלא רק
בחודש ינואר ,ולאחר מכן נאלצה להפסיק את עבודתה עקב היותה בשמירת היריון .בנסיבות
אלה אין לכאורה מקום לפרוס את הכנסתה בחודש היחיד שבו עבדה על פני השנה כולה.

הבירור העלה כי המתלוננים האריכו את שהותם בחו”ל יותר מהתקופה שתכננו מלכתחילה
לאחר שבנם ,החי לבדו ברוסיה ,אושפז במשך כמה חודשים בבית חולים ,רוב הזמן במחלקה
לטיפול נמרץ .עוד העלה הבירור כי המתלוננים מגדלים את נכדם הקטין ,לאחר שבתם נפטרה.
הנציבות העירה לוועדה לבחינת חובות כי נראה שהיא לא הביאה בחשבון בשיקוליה את
הנסיבות המיוחדות של המקרה ואת מצבם המיוחד של המתלוננים .כמו כן לא הביאה הוועדה
בחשבון בשיקוליה שבינואר  ,2013זמן קצר לאחר ששבו המתלוננים ארצה ,תוקן החוק ,ונקבע
בו כי הזכאות לגמלה נשללת רק מהיום ה 73-להיעדרות מהארץ ולא בכל תקופת ההיעדרות.
אילו היה התיקון לחוק מוחל בעניינם של המתלוננים ,היה חובם נמוך בהרבה.
בעקבות התערבות הנציבות הודיעה הוועדה כי שקלה שוב את הבקשה של המתלוננים
והורתה על ביטול חובם ועל החזרת הסכומים שכבר נוכו מהם על חשבון החוב  -כל זאת
עקב מצבם המיוחד)801739( .

א .מתלוננת עבדה לפני לידתה בגיוס תרומות ,ושכרה היה מורכב משכר בסיס קבוע
ומבונוסים שניתנו לה על פי סכומי התרומות שהצליחה לגייס בחודש מסוים .ואולם בחישוב
זכאותה לדמי לידה הסכים המוסד להביא בחשבון רק את הכנסתה הבסיסית הקבועה ,ולא
את הבונוסים שקיבלה.
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הנציבות הבהירה למוסד כי על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה ,5לצורך חישוב השכר הקובע
לתשלום דמי לידה יש לבצע בדיקה מקיפה של התשלומים ששולמו למבוטחת לפני הלידה ,ללא
קשר לשם שניתן להם ולדרך הטכנית שבה הם ניתנו .בית הדין פסק כי העובדה ש”חלק מהשכר
מחושב כנגזרת של עסקאות אינה שוללת את מהותו כשכר עבור עבודה רגילה”.

לגבי כמה תלונות שבוררו השנה ,סברה הנציבות כי הוועדה לבחינת חובות לא הביאה בחשבון
כנדרש את כל ההיבטים הרלוונטיים בעת שקיבלה החלטה בעניינם של מתלוננים ,או שלא
היה לפניה כל החומר הנדרש לקבלת ההחלטה.
זוג מתלוננים ,עולים חדשים קשישים ,צברו חוב למוסד בסך  10,487ש”ח ,בגין תשלום
יתר של גמלת השלמת הכנסה לקצבת זקנה .הבירור העלה כי במועד הרלוונטי להיווצרות
החוב קבע חוק הבטחת הכנסה ,התשמ”א ,1980-כי אם שני בני זוג שהו בשנה מסוימת
יותר מ 72-ימים בחו”ל ,4הם לא יהיו זכאים לגמלת הבטחת הכנסה בגין החודשים שבהם
שהו בחו”ל ,בכל החודש או בחלקו .מאחר שהמתלוננים שהו בחו”ל כ 90-יום ,שהתפרסו
על פני חמישה חודשים ,נשללה מהם גמלת הבטחת הכנסה לחמישה חודשים ,והמוסד
החל לקזז את החוב שנוצר עקב כך מהגמלה השוטפת ששולמה להם .הוועדה לבחינת
חובות דחתה את בקשתם לביטול החוב.

המוסד משלם כמה גמלאות מחליפות שכר ,כגון דמי לידה ,דמי אבטלה ,דמי פגיעה בעבודה,
תגמולי מילואים וגמלה בגין שמירת היריון .הגמלאות הללו משמשות תחליף לשכר שהיה
מקבל המבוטח ,אילו לא היה מפסיק לעבוד בשל האירוע שבגינו הוא זכאי לגמלה .גובה
הזכאות לגמלה נקבע על פי שכרו של המבוטח בשלושת החודשים האחרונים שבהם עבד
באופן מלא ,לפני שהפסיק את עבודתו בשל האירוע המזכה .בבירור כמה תלונות עלה כי
המוסד שילם למבוטחות דמי לידה על פי בסיס שכר נמוך יותר מבסיס השכר שהיו זכאיות
לו .להלן תאורי כמה תלונות:

סכום הגמלה מחליפת השכר-
דמי לידה ,דמי אבטלה,
תגמולי מילואים וגמלת
שמירת הריון  -נקבע על פי
השכר בשלושת החודשים
האחרונים בהם עבד הזכאי
לגמלה באופן מלא.

לאחר ששקל בדבר קיבל המוסד את עמדת הנציבות)901696( .

 4הכוונה לצירוף ימי ההיעדרות מהארץ
של כל אחד מהם.

 5עב"ל  543-09פלונית נ’ המוסד לביטוח
לאומי (פורסם במאגר ממוחשב.)4.5.11 ,
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הדיור
הציבורי

בשנים האחרונות נמצאת בראש סדר היום הציבורי הסוגיה של האמרת
מחירי הדירות בישראל ,ועקב כך  -הקושי של זוגות צעירים ואף של
משפחות לרכוש דירה .הנטל הכלכלי הכרוך בקנייה או בשכירות של
דירה בשוק החופשי מהווה חסם בפני אוכלוסיות שאינן מבוססות
כלכלית למצוא דיור מתאים.1
למדינת ישראל יש חובה חוקתית להבטיח את הזכות לקיום אנושי
בכבוד“ .כבוד האדם בישראל אינו מטאפורה .זו מציאות נורמאטיבית,
ממנה מתבקשות מסקנות אופרטיביות ...מחובת המדינה על פי חוק-
יסוד :כבוד האדם וחירותו נגזרת החובה לקיים מערכת שתבטיח ‘רשת
מגן’ למעוטי האמצעים בחברה כדי שמצבם החומרי לא יביאם לכלל
מחסור קיומי .במסגרת זו עליה להבטיח ...מקום מגורים שבו יוכל לממש
את פרטיותו ואת חיי המשפחה שלו ולחסות מפגעי מזג האוויר”.2
משרד הבינוי מופקד על מתן סיוע בדיור לזכאים .הסיוע ניתן בשלוש
דרכים :משכנתאות למימון רכישה ,בנייה או הרחבה של דירות מגורים
בשוק הפרטי; סיוע במימון שכר דירה בשוק הפרטי לזכאים שאינם בעלי
כושר השתכרות ,למשפחות המתקיימות מקצבאות קיום ,למשפחות
בעלות הכנסה נמוכה ולעולים חדשים; והקצאת דירות השייכות לדיור
הציבורי לזכאים השרויים במצוקה כלכלית ותפקודית .יצוין כי הקצאת
דירות לעולים חדשים היא בסמכות משרד העלייה והקליטה.

בשנים האחרונות נמצאת בראש
סדר היום הציבורי הסוגיה של
האמרת מחירי הדירות בישראל.
״על פי חוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו
נגזרת החובה לקיים מערכת שתבטיח
‘רשת מגן’ למעוטי האמצעים בחברה...
במסגרת זו עליה להבטיח ...מקום
מגורים שבו יוכל לממש את פרטיותו
ואת חיי המשפחה שלו ולחסות מפגעי
מזג האוויר״.
בבעלות המדינה מאגר של דירות,
שאותן היא מקצה לזכאים תמורת דמי
שכירות מוזלים .משרד הבינוי קובע את
תנאי הזכאות ואת שיעור הסיוע שיינתן.

בבעלות המדינה מאגר של דירות ,בעיקר בפריפריה ,שאותן היא מקצה
לזכאים תמורת דמי שכירות מוזלים .משרד הבינוי קובע את תנאי
הזכאות לדיור ציבורי ואת שיעור הסיוע שיינתן לכל משפחה ,לפי
מאפייניה ולפי מקום הדירה .חברות ממשלתיות או ממשלתיות-עירוניות
לדיור מנהלות את הדירות ומתחזקות אותן.3
לנציבות תלונות הציבור מוגשות בכל שנה תלונות רבות בנושא הדיור
הציבורי .רוב התלונות נסבות על דחיית בקשות לקבלת דירות השייכות
לדיור הציבורי; דחיית בקשות של מי שכבר מתגוררים בדירות כאלה
להחלפת דירותיהם לצורך שיפור תנאי מגוריהם; דחיית בקשות לקבלת
סיוע בתשלום שכר דירה למי שאינם מתגוררים בדירות כאמור; ומתן
סיוע בסכומים שאינם מספקים.

 1להרחבה ראו פרק "הדיור הציבורי" בדוח
מבקר המדינה ,דוח שנתי 65ג (,)2015
עמ’ .471-431
 2בג”ץ  366/03עמותת מחויבות לשלום
וצדק חברתי נ’ שר האוצר ,פ”ד ס()3
.)2005( 478 ,464
 3החברות הן :עמידר ,עמיגור ,חל״ד,
חלמיש ,פרזות ושקמונה .ראו נוהל
של משרד הבינוי בנושא “הקצאת
דירות בשכירות בשיכון הציבורי”
משנת http://www.boi.org. .2007
il/heNewsAndPublications/
PressReleases/Pages/220315]PublicHousinginIsrael.aspx
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הזכאות לדיור ציבורי
כאמור ,הזכאות לדירה השייכת לדיור הציבורי נקבעת על פי מצבו
הכלכלי של המבקש וכן על פי רמת תפקודו הפיזי ופוטנציאל
השתכרותו .אישור הבקשות לקבלת דירות השייכות לדיור הציבורי
נמצא בסמכות ועדות האכלוס המחוזיות .הבקשות החורגות
מהקריטריונים שנקבעו בנוהלי משרד הבינוי מועברות לוועדת האכלוס
העליונה .ועדה נוספת ,ועדה ציבורית ,משמשת ועדת ערעורים על
החלטותיהן של שתי ועדות אלה.
נוכח הקריטריונים המחמירים להכרה בזכאות לדיור ציבורי ,רק אנשים
שמצבם הכלכלי והאישי קשה ביותר מוכרים כזכאים .זאת ועוד ,גם
כאשר מוכרת זכאות לדיור ציבורי ,עלולות לעבור שנים רבות עד
שתוקצה לזכאי דירה בפועל .תור הזכאים לדיור ציבורי הממתינים
להקצאת דירה הוא אפוא ארוך ,בעיקר במרכז הארץ .לפי נתונים
שפרסם בנק ישראל ,מלאי הדירות השייכות לדיור הציבורי מסתכם
בכ .61,000-בשנת  2014המתינו לדירות כאלה יותר מ 2,000-משפחות
זכאיות (לא כולל משפחות הממתינות להחלפת דירה) ,וזמן ההמתנה
הממוצע לדירה במרכז הארץ הגיע ל 5-עד  10שנים .יצוין כי הזכאים
הממתינים להקצאת דירה זכאים בתקופת ההמתנה לסיוע מוגדל
בשכר דירה.4

נוכח הקריטריונים המחמירים להכרה
בזכאות לדיור ציבורי ,רק אנשים
שמצבם הכלכלי והאישי קשה ביותר
מוכרים כזכאים.
הנציבות בודקת אם הבקשה לדיור
ציבורי טופלה כראוי; אם משך הטיפול
בה היה סביר; אם המשרד קיבל את כל
המידע הדרוש; אם ההחלטה התקבלה
על פי הקריטריונים שנקבעו; ואם ניתן
למבקש מענה ענייני.

למרות ההודעה האמורה ,נגרע שמה של המתלוננת מרשימת ההמתנה ,הקצרה יחסית,
לקבלת יחידת דיור בבית גיל הזהב באשדוד ,והוסף רק לרשימת הממתינים ליחידת דיור
בבית גיל הזהב בבני ברק .משרד הבינוי טען כי הדבר נעשה בהתבסס על שיחת טלפון עם
המתלוננת ,אך היא הכחישה כי נעשתה עמה שיחה כזאת.

הממתינים לדירות כאמור נדרשים לעמוד בתנאי הזכאות במשך כל
תקופת ההמתנה ,שאם לא כן הם עלולים לאבד את זכאותם.

בעקבות התערבות הנציבות שובצה המתלוננת מחדש ברשימת הממתינים ליחידת דיור
בבית גיל הזהב באשדוד ,ולאחר זמן לא רב התפנתה שם יחידת דיור מתאימה והיא שוכנה
בה לשביעות רצונה (.)905031

בבירור התלונות בנושא זה בודקת הנציבות אם הבקשה לדיור ציבורי
טופלה כראוי על ידי הגורמים המוסמכים במשרד הבינוי; אם משך
הטיפול בה היה סביר; אם המשרד קיבל את כל המידע הדרוש כדי
להחליט בנוגע לבקשה; אם ההחלטה לקבל את הבקשה או לדחותה
התקבלה על פי הקריטריונים שנקבעו; ואם ניתן למבקש מענה ענייני
ומנומק להחלטה שהתקבלה בעניינו .כשנסיבות הגשת הבקשה
מצביעות על חומרה מיוחדת ,הנציבות גם בודקת אם משרד הבינוי בחן
בדרכים הקבועות בנהלים את האפשרות לאשר אותה ,אף שהיא אינה
עומדת בקריטריונים.

ב .המתלוננת ,תושבת נצרת עילית הסובלת ממחלת ריאות חמורה ומחוברת לחמצן בכל
שעות היממה ,מתגוררת בדירה השייכת לדיור הציבורי (בניהול חברת עמידר) ,שאליה
מובילות  32מדרגות .המתלוננת ביקשה ממשרד הבינוי לאשר לה מעבר לדירה בקומה
נמוכה ,ויועץ רפואי מטעם המשרד אישר כי מצבה הרפואי מצדיק זאת.
לטענת המתלוננת ,הוצעו לה שתי דירות בקומה ראשונה ,אך היא דחתה את ההצעות
משום שגם הגישה לדירות אלה הייתה כרוכה בטיפוס במדרגות רבות .על פי נוהלי משרד
הבינוי ,מאחר שהמתלוננת דחתה את שתי ההצעות שקיבלה ,היה עליה להציג לפני המשרד
מסמכים נוספים על מנת שיוצעו לה דירות אחרות ,אך לטענתה מגבלותיה הרפואיות
והתפקודיות מנעו ממנה לטפל בעניין.

להלן תיאור הטיפול בכמה תלונות בנושא זה:
א .קשישה תושבת בני ברק התלוננה על שהטיפול בבקשתה לדיור
ציבורי מוגן התעכב במשך זמן רב ,אף שהיא פנתה פעמים רבות למשרד
הבינוי בעניין .לדבריה ,היא ביקשה תחילה לקבל זכאות לדיור ציבורי
במרכז הארץ ,אולם כשהדבר לא הסתייע היא הביעה נכונות לגור בכל
יישוב שיש בו אפשרות רֵאלית לקבל דיור כאמור.

הבירור העלה כי משרד הבינוי שלח למתלוננת מכתב ,ולפיו ועדת האכלוס העליונה אישרה
את זכאותה ליחידת דיור מוגן בבית גיל הזהב בבני ברק .בתחתית המכתב נרשם כי הוועדה
החליטה לאשר לה יחידת דיור מוגן גם בבית גיל הזהב באשדוד.

[ ] 39
משרד הבינוי

 4אתר האינטרנט של בנק ישראל ,קטע
מדוח על השיכון הציבורי בישראל
(http://www.boi.org. :)22.3.15
il/he/NewsAndPublications/
PressReleases/Pages/220315.PublicHousinginIsrael.aspx

ביזמת הנציבות נרתמה המחלקה לשירותים חברתיים בעיריית נצרת עילית לסייע
למתלוננת ,ובעקבות כך נמצאה לה דירה שאליה מובילות שש מדרגות בלבד .לאחר
שחברת עמידר שיפצה את הדירה עברה המתלוננת להתגורר בה לשביעות רצונה
(.)910441, 900744
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תחזוקת הדירות השייכות לדיור הציבורי
זכויותיהם וחובותיהם של דיירי הדירות השייכות לדיור הציבורי מוסדרות בחוזה שחותמים
הדיירים עם החברות המשכנות ,בחוקים שונים ובנוהל שקבע משרד הבינוי בעניין הטיפול
והתחזוקה של דירות אלה .בהסדרים אלה מפורטות בין היתר החובות המוטלות על החברות
המשכנות בכל הנוגע לתחזוקתן הנאותה של הדירות .מאחר שהדירות השייכות לדיור
הציבורי נבנו לפני עשרות שנים ,מצבן הפיזי ומצב התחזוקה שלהן ירודים ,ורבות מהן
זקוקות לשיפוץ .ואולם לא תמיד ממלאות החברות את חובתן לתקן ליקויים בדירות או
ברכוש המשותף או להשיב לדיירים הוצאות עבור תיקונים שהם ביצעו .תלונות רבות נסבות
על היעדר שיפוץ והתאמה של הדירות לפני כניסת הדיירים אליהן ועל אי-ביצוע תיקוני
תחזוקה בדירות וברכוש המשותף .להלן תיאור הטיפול בשתי תלונות בנושא:

מאחר שהדירות השייכות
לדיור הציבורי נבנו לפני
עשרות שנים ,מצבן הפיזי
ומצב התחזוקה שלהן
ירודים .תלונות רבות נסבות
על היעדר שיפוץ והתאמה
לפני כניסת הדיירים ועל
אי-ביצוע תיקוני תחזוקה.

המתלונן ואשתו מתגוררים שנים רבות בדירה השייכת לדיור הציבורי ומנוהלת בידי
“שקמונה חברה ממשלתית-עירונית לשקום הדיור בחיפה בע”מ” (להלן  -שקמונה) .עקב
פיצוץ בצינור הביוב של הבניין ,העובר דרך חדר השירותים של הדירה ,הוצפה הדירה במי
ביוב .המתלונן פנה בטלפון לשקמונה ,אולם נאמר לו כי עליו לפנות אליה בכתב או לפנות
בעניין לוועד הבית .נוכח דחיפות העניין ,ומאחר שלבניין אין ועד בית ,רכש המתלונן חומרים
לתיקון הצנרת בדירתו ותיקן את התקלה בעזרת שכן ,שהסכים לסייע לו תמורת תשלום.
מאחר שהשכן אינו שרברב מוסמך ,הוא לא נתן למתלונן קבלה על התשלום.

[ ] 40
שקמונה חברה
ממשלתית-עירונית
לשיקום הדיור
בחיפה בע״מ

המתלונן שלח מכתב לשקמונה ובו ביקש כי תחזיר לו את ההוצאות בגין תיקון הצנרת ,וכן
שתשלח שרברב מטעמה שיוודא שהצנרת תקינה .ואולם פנייתו לא נענתה .כעבור כחודש
החלה נזילת ביוב מהצנרת הפרטית בדירה ,והמתלונן פנה שוב לשקמונה ,בעל פה ובכתב.
ואולם רק כעבור שלושה שבועות שלחה שקמונה שרברב מטעמה לבדוק את התקלה.
בביקור שקיימו הנציבות ונציגי שקמונה בדירת המתלונן ,טענו הנציגים כי לא מוטלת על
שקמונה חובה לבצע תיקונים ברכוש המשותף ,וכי האחריות לכך היא של ועד הבית.
הנציבות הבהירה לשקמונה שאכן ,האחריות לביצוע תיקונים ברכוש המשותף מוטלת
ככלל על ועד הבית ,והחברה המשכנת נדרשת רק להשתתף בעלות התיקונים ,על פי מספר
הדירות השייכות לדיור הציבורי בבניין .עם זאת ,אם בבית משותף יש דירות השייכות
לדיור הציבורי שבהן מתגוררים קשישים ,נכים או משפחות מעוטות הכנסה ,ולבניין אין ועד
בית  -אין החברה יכולה להתנער כליל מחובתה לסייע לדיירים בביצוע התיקונים ,בייחוד
כשמתרחשות תקלות חמורות ,כמו זו שצוינה בתלונה.
שקמונה קיבלה את הערת הנציבות ומסרה כי תסייע לדיירים במקרים דחופים או כאשר
לבניין אין ועד בית .נוסף על כך ניאותה שקמונה להחזיר למתלונן את הסכום ששילם עבור
רכישת החומרים ,על פי קבלה שהציג)811091( .
המתלוננת ,קשישה בשנות התשעים לחייה ,פנתה לנציבות בעניין דירתו של בנה הנכה.
לטענתה ,אושרה לבנה דירה השייכת לדיור הציבורי הנמצאת בקומת קרקע של בית
משותף ,אך כשהיא הגיעה לדירה לבדוק אם הושלמו העבודות להתאמתה לצרכיו של הבן,

[ ] 41
עמידר ,החברה
הלאומית לשיכון
בישראל בע״מ

היא מצאה כי הדירה מוצפת במי שופכין .לדבריה ,היא פנתה בדחיפות לחברת עמידר,
האחראית לדירה ,כדי שתטפל בעניין ,אך ללא הועיל.
בירור התלונה העלה כי פיצוץ בצינור הביוב הראשי של הבניין הביא להצפת הדירה.
בעקבות התערבות הנציבות ,ובהיעדר ועד לבית המשותף ,ניאותה החברה לתקן בעצמה
את צנרת הביוב של הבניין ולחייב את דיירי הדירות שאינן שייכות לדיור הציבורי לשלם
את חלקם בהוצאות התיקון .כמו כן תיקנה החברה את הטיח והצבע בדירת הבן ,בהתאם
לחובותיה על פי דין ,וגם מימנה ,לפנים משורת הדין ,בשל מצבם של המתלוננת ובנה ,את
ניקוי הדירה)900435( .

82

83

נושאי תלונות נבחרים | בריאות

נציבות תלונות הציבור -דוח שנתי 41

בריאות

בנציבות תלונות הציבור מתקבלות בכל שנה תלונות רבות על גופי
מערכת הבריאות  -משרד הבריאות ,קופות החולים ,בתי החולים
הציבוריים ומגן דוד אדום בישראל (להלן  -מד”א) .התלונות נסבות על
נושאים רבים ומגוונים ,ובהם טיב השירות הניתן לפונים לגופים אלה;
החיובים הכספיים המושתים בגין קבלת שירותי בריאות ;1מתן שירותי
בריאות לנפגעי עבודה על ידי קופות החולים; הנפקת קוד לאשפוז
ופרה-רפואיים;
סיעודי; טיפול בבקשות לרישוי מקצועות רפואיים ָ
שיקום נכי נפש ואספקה ומימון של מכשירי שיקום וניידות.
יצוין כי הנציבות אינה מתערבת בשיקול דעת רפואי מקצועי ,ולכן
תלונות שעניינן רשלנות רפואית או השגה אחרת על טיב הטיפול הרפואי
מועברות בדרך כלל לגורם המוסמך לבררן  -נציב קבילות הציבור
למקצועות רפואיים במשרד הבריאות.
במשרד הבריאות גם פועל נציב קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,המוסמך לברר קבילות של מבוטחים שעניינן מימוש זכויותיהם
לקבלת שירותי בריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד1994-
(להלן  -חוק ביטוח בריאות) .נוסף על תלונות בנושאים שצוינו לעיל,
הנציבות מבררת תלונות על אופן טיפולם של הנציבים האמורים בתלונות
המוגשות אליהם ,ובכלל זה משך טיפולם בתלונות.

בנציבות תלונות הציבור מתקבלות
בכל שנה תלונות רבות על גופי
מערכת הבריאות .התלונות נסבות
על נושאים ובהם טיב השירות
הניתן לפונים לגופים אלה; החיובים
הכספיים המושתים בגין קבלת שירותי
בריאות; מתן שירותי בריאות לנפגעי
עבודה על ידי קופות החולים; הנפקת
קוד לאשפוז סיעודי; טיפול בבקשות
ופרה-
לרישוי מקצועות רפואיים ָ
רפואיים; שיקום נכי נפש; ואספקה
ומימון של מכשירי שיקום וניידות.

להלן כמה דוגמאות לתלונות שביררה הנציבות בנושאי בריאות:2

תשלומים עבור שירותי בריאות
מימון מכשירי שמיעה
המתלונן ,קשיש הסובל מליקוי שמיעה ,פנה לשירותי בריאות כללית (להלן
 הכללית) בבקשה לאשר לו מימון מכשיר שמיעה .הקשיש נבדק על ידיקלינאי תקשורת מטעם הכללית ,ואושר לו מכשיר שמיעה המסווג “בינוני”
מבחינה טכנולוגית .ואולם קלינאיות תקשורת שלא מטעם הכללית שבדקו
את המתלונן בשני מכוני שמיעה שונים ,המליצו לו לשדרג את מכשיר
השמיעה למכשיר מרובה ערוצים ,שרמת הטכנולוגיה שלו מתקדמת יותר
מרמת הטכנולוגיה של המכשיר שהציעה לו הכללית .ואולם הכללית
דחתה את בקשתו של המתלונן למימון המכשיר המתקדם יותר.
בהנחיות משרד הבריאות בעניין ההתאמה והאספקה של מכשירי שמיעה
לבני  65ומעלה במסגרת סל שירותי הבריאות ,נקבעו שלוש דרגות של
מכשירי שמיעה .מכשירי השמיעה המצוידים במספר הערוצים הרב
ביותר דורגו בדרגה הגבוהה ביותר .משרד הבריאות מממן את מכשירי

[ ] 42
שירותי בריאות
כללית

 1בין היתר תשלום אגרות למוקד חירום
רפואי ולחדר מיון ,תשלום עבור הסעה
באמבולנס ,תשלומי השתתפות עצמית
עבור בדיקות ,תרופות ואשפוז סיעודי
וכן תשלומים במסגרת שירותי בריאות
נוספים (שב"ן).
 2תלונה נוספת ,שעניינה הטיפול הרפואי
באסיר ,ראו תלונה  31בעמ׳ .60
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סירוב לממן ניתוח הכלול בסל שירותי הבריאות
בני זוג התלוננו לפני הנציבות על שהכללית סירבה להנפיק התחייבות לבית חולים לכיסוי
עלות ניתוח להסרת נגע בלסת שעברה בתם .בני הזוג ציינו כי בעקבות הסירוב הם נאלצו
לשלם עבור הניתוח ,אף שלטענתם הוא כלול בסל שירותי הבריאות.

[ ] 43
שירותי בריאות
כללית

ִיס ָתה (ציסטה) שמקורה בשן ,ולא להסרת גידול.
הכללית מסרה כי הניתוח נדרש להסרת ּכ ְ
ִיס ָתה כזאת היא בגדר טיפול שיניים ,שאינו כלול בסל שירותי
לדברי הכללית ,הסרת ּכ ְ
הבריאות ,ולכן לא הונפקה ההתחייבות.
ההורים טענו כי הבעיה הרפואית שממנה סובלת בתם אינה בעיית שיניים ,כי אם בעיה
הנוגעת ללסת ,ואף צירפו אישור רפואי שבו מצוין כך מפורשות .ההורים ציינו כי הניתוח
היה חלק משרשרת טיפולים שמקבלת הבת במרפאה לכירורגיית פה ולסת בבית החולים,
שאת עלותם מממנת הכללית.
השמיעה בסכום של  3,000ש”ח למכשיר לכל אוזן ,ומבוטח רשאי להחליף את מכשיר
השמיעה אחת לשלוש שנים .עוד נקבע בהנחיות כי תינתן למבוטח אפשרות לקבל מכשיר
שמיעה המתאים לצרכיו המדורג בדרגת הבסיס ללא חיוב בהשתתפות עצמית ,וכי אם
המבוטח מעוניין במכשיר בדרגה גבוהה יותר ,יהיה עליו לשלם את מחיר המכשיר שבחר
בקיזוז  3,000ש”ח .על פי ההנחיות ,ההמלצה המקצועית של קלינאי התקשורת מטעם
קופת החולים המבטחת בעניין המכשיר המתאים למבוטח אינה מחייבת אותו ,והוא רשאי
לרכוש מכשיר המדורג בדרגה גבוהה יותר.
הכללית הסבירה בתגובתה על התלונה כי ככלל ,היא מאשרת למבוטחיה לשדרג את
מכשירי השמיעה ,על פי הנקבע בהנחיות משרד הבריאות .ואולם עמדתה המקצועית היא
שעל המבוטח להתנסות תחילה במכשיר שהיא המליצה לו עליו ורק לאחר מכן להחליט אם
ברצונו לקבל מכשיר המדורג בדרגה אחרת.
מהאגף לפיקוח על הקופות ושירותי בריאות נוספים במשרד הבריאות ,שאליו פנתה
הנציבות בעניין ,נמסר כי עמדתה של הכללית אינה מקובלת על משרד הבריאות ומנוגדת
להנחיותיו .האגף ציין כי ההמלצות המקצועיות של קופת החולים המבטחת בנוגע לדרגת
המכשיר אינן מחייבות את המבוטח ,וכי יש לאפשר לו לבחור ,ללא הגבלה ,כל מכשיר מבין
המכשירים הנכללים בהסדר בין הקופה ובין ספקי מכשירי השמיעה שזכו במכרז לאספקת
המכשירים ,ובכלל זה מכשיר בדרגה טכנולוגית גבוהה יותר.
בעקבות התערבות הנציבות ונוכח עמדת משרד הבריאות ,החזירה הכללית למתלונן את
ההפרש בין עלות המכשיר המדורג בדרגה הגבוהה ובין עלות המכשיר המדורג בדרגה הבינונית
שאושר לו מלכתחילה .כמו כן הודיעה הכללית כי שינתה את נהליה בנוגע לאספקת מכשירי
שמיעה ,כדי לאפשר למבוטחיה לממש את זכותם לקבל מכשיר המדורג בדרגה גבוהה יותר
מהמכשיר שעליו המליץ קלינאי התקשורת מטעמה ,ללא כל הגבלה)802935( .

נוכח טענות אלה ביקשה הנציבות מהכללית לבדוק את העניין מחדש .בעקבות בדיקה
מחודשת שעשתה הודיעה הכללית כי הניתוח אכן כלול בסל שירותי הבריאות ,וכי היא
תממן את עלותו.
הנציבות העירה לכללית כי היה עליה לבדוק מלכתחילה את בקשת ההורים באופן יסודי.
בדיקה כזאת הייתה מעלה כי ההורים זכאים להתחייבות וחוסכת מהם ומבתם טרדה
מיותרת)808187( .
חיוב בתשלום עבור ביקור במוקד חירום רפואי
המתלוננת פנתה למוקד חירום רפואי בשעה  ,20:30בעקבות פציעה שדרשה איחוי ,וחויבה
בהשתתפות עצמית עבור הטיפול במוקד בסך  68ש”ח .המתלוננת ביקשה מקופת חולים
מאוחדת (להלן  -מאוחדת) ,שבה היא מבוטחת ,לקבל החזר של התשלום ,אך מאוחדת
דחתה את בקשתה בנימוק שלפי חוק ביטוח בריאות ,טיפול במוקד חירום רפואי מחייב
תשלום השתתפות עצמית.
בחוק ביטוח בריאות נקבע כי מבוטח הפונה למוקד חירום רפואי כשהמרפאה סגורה ,יחויב
בתשלום השתתפות עצמית .עוד נקבע בחוק זה כי ככלל ,הטיפול הרפואי הניתן בחדר מיון
יהיה כרוך בתשלום ,על פי תעריף שקובע משרד הבריאות .בחוק נמנו טיפולים הניתנים
בחדר מיון שעבורם יש פטור מלא מתשלום ,ובהם טיפול בפציעה הדורשת איחוי.
הנציבות ציינה לפני מאוחדת כי נוכח הוראות חוק ביטוח בריאות ,אילו הייתה המתלוננת
פונה בעקבות פציעתה לחדר מיון ולא למוקד החירום הרפואי ,היא הייתה פטורה מתשלום.
בעקבות התערבות הנציבות אישרה מאוחדת למתלוננת החזר כספי של סכום ההשתתפות
העצמית ששילמה למוקד החירום הרפואי .כמו כן פעלה מאוחדת לחידוד ולריענון של
ההוראות הנוגעות לתשלומי השתתפות עצמית עבור טיפול במוקדי החירום ,במקרים
שבהם ניתן על פי חוק ביטוח בריאות פטור מתשלומים כאלה עבור טיפול בחדר מיון.
()812677

[ ] 44
קופת חולים
מאוחדת
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חיוב בתשלום בגין הסעה באמבולנס

חינוך
והשכלה

המתלונן פונה באמבולנס לחדר מיון והוחתם על התחייבות לשלם למגן דוד אדום (להלן -
מד״א) אגרה עבור השירות .המתלונן לא שילם את האגרה במועד ,ולאחר שקיבל ממד”א
דרישה לתשלום החוב ,בתוספת הוצאות הגבייה ,פנה לנציבות וטען כי הוא מתקשה לבצע
את הפעולות הכרוכות בתשלום החוב ,בשל גילו ומצבו הבריאותי הקשה.

[ ] 45
מגן דוד אדום

על פי הוראות חוק ביטוח בריאות ,מבוטח שפונה לבית חולים באמבולנס ואושפז ,זכאי
לקבל מקופת החולים שבה הוא מבוטח החזר הוצאות עבור הסעתו באמבולנס .על פי נוהלי
משרד הבריאות ,מימוש הזכאות מותנה בפנייה של המבוטח לקופת החולים עד  60יום
ממועד הפינוי .אם המבוטח לא עשה כן ,עליו לשלם את האגרה ישירות למד”א ולאחר מכן
לפנות לקופת החולים בצירוף הקבלה על התשלום ,כדי לקבל החזר.
בירור התלונה העלה כי המתלונן אושפז לאחר שפונה לבית החולים ,ולכן ככלל ,היה זכאי
לקבל מקופת החולים שבה הוא מבוטח החזר הוצאות עבור הפינוי .ואולם הוא לא פנה
לקופת החולים עד  60יום ממועד הפינוי וכן לא שילם לאחר מכן את האגרה ישירות למד”א,
ולכן התווספו לה גם הוצאות גבייה.
בעקבות התערבות הנציבות ניאות מד”א לגבות את סכום התשלום ,ללא תוספת הוצאות
גבייה ,באמצעות שובר תשלום בדואר שיישלח לבתו של המתלונן ,ולהפסיק את הליכי
הגבייה שננקטו נגדו .כמו כן התחייבה קופת החולים שהמתלונן מבוטח בה להחזיר לו את
סכום התשלום)901874( .

שיקום נכי נפש
קבלת טיפול בשעות אחר הצהריים במרפאה לבריאות הנפש
המתלונן קיבל מהמרפאה לבריאות הנפש בירושלים המלצה להשתתף בטיפול קבוצתי
וצורף לקבוצה שנפגשת פעם בשבוע בשעה  .14:30לאחר זמן מה החל המתלונן לעבוד,
ולא היה באפשרותו להגיע לטיפול הקבוצתי .המתלונן ביקש לעבור לקבוצה שנפגשת
בשעות מאוחרות יותר ונענה כי במרפאות לבריאות הנפש הפועלות בעיר לא מתקיים טיפול
קבוצתי בשעות כאלה וכן בימי שישי בבוקר.
בתלונתו טען המתלונן כי מטופל שעובד או לומד בשעות הבוקר אינו יכול לממש את ההמלצה
להשתתף בטיפול קבוצתי ,וכי משרד הבריאות ,שאליו פנה בעניין ,לא מצא פתרון לבעיה זו.
בתגובה על התלונה מסר משרד הבריאות כי מאחר שמדובר בטיפול קבוצתי הדורש תיאום
בין כל המשתתפים בו ,מתבקש כל משתתף לאשר לפני שנפתחת קבוצה טיפולית שהיום
והשעה של המפגש מתאימים לו ,וכך נעשה גם בנוגע למתלונן .המשרד הוסיף כי עזיבת
קבוצה בזמן טיפול פוגעת ביכולת של העוזב ושל שאר המשתתפים להפיק ממנו תועלת.
בעקבות פניית המתלונן והתערבות הנציבות התקיים במשרד הבריאות דיון בנושא
המחסור בקבוצות טיפוליות בירושלים ,בהשתתפות מנהלי מרפאות בעיר ,כדי למצוא
פתרונות לבעיה שהעלה המתלונן .בעקבות הדיון הודיע משרד הבריאות לנציבות כי
נפתחה קבוצה טיפולית הפועלת בשעות אחר הצהריים המאוחרות ,והמתלונן השתלב בה
לשביעות רצונו.)809994( .
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משרד הבריאות
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הזכות לחינוך הוכרה זה כבר בשיטת המשפט הישראלית כזכות יסוד,
והיא נמנית עם אותו “גרעין קשה” של זכויות הנגזרות מערך כבוד
האדם ,המוגן על ידי חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו .1במגילת העצמאות
נקבע כי מדינת ישראל תבטיח “חופש דת ,מצפון ,לשון ,חינוך ותרבות”,
וזכותו של כל ילד לחינוך עוגנה עוד בימיה הראשונים של המדינה בחוק
לימוד חובה ,התש”ט .2 1949-סעיף  2לחוק חינוך ממלכתי ,התשי”ג,1953-
הדן במטרותיו של החינוך הממלכתי ,מדגיש את תפקידה המרכזי של
מערכת החינוך במתן שוויון הזדמנויות בחינוך ובקידום התפתחותם של
התלמידים ,ובכלל זה בפיתוח אישיותם וכישרונותיהם.
בג”ץ קבע באחד מפסקי הדין שלו כי “החינוך הוא מכשיר חברתי אשר
לא ניתן להפריז בחשיבותו .מדובר באחת הפונקציות החשובות ביותר
של הממשלה והמדינה .החינוך הוא חיוני לקיומו של משטר דמוקרטי
חופשי ,חי ומתפקד .הוא מהווה יסוד הכרחי למימושו העצמי של כל
אדם .הוא חיוני להצלחתו ולשגשוגו של כל פרט ופרט .הוא חיוני לקיומה
של חברה ,שבה חיים ופועלים אנשים המשפרים את רווחתם ותורמים,
בתוך כך ,לרווחתה של הקהילה כולה”.3
עוד קבע בג”ץ כי “בלא חינוך ,לא ניתן לאדם סיכוי לממש את הווייתו
העצמית ,לפתח את כישרונותיו ויכולותיו ,ולעצב את תפיסתו הערכית
והמוסרית ,שבלעדיהם נפגעת יכולתו להשתלב בחברה בת-תרבות;
בלא חינוך ,נפגעת דמותה של החברה ,והחתירה לעצב בישראל חברה
דמוקרטית ,סובלנית ,השומרת על חירויות יסוד ומפתחת תרבות כללית
וייחודית עלולה להיכשל .הזכות לחינוך משמשת יסוד למימושן של
זכויות יסודיות נוספות ,כגון חופש הביטוי והיכולת לקלוט מידע ,חופש
ההצבעה והבחירה ,חופש ההתאגדות וחופש העיסוק ,אשר בלעדיה,
עלולות גם הן להיפגע”.4
כנגד הזכות לחינוך ,מוטלת על ההורים חובה לדאוג לחינוכם של
ילדיהם ,וכן חובה על המדינה להקצות משאבים לקיום מערכת חינוך
חינם ולפקח על מימוש הזכות והחובה לחינוך“ .מורכבות זו של הזכות
לחינוך ,שכנגדה ניצבת חובה מקבילה לממשה וליישמה ,מקנה לה אופי
ייחודי במערכת זכויות היסוד של האדם”.5
משרד החינוך ממונה על מוסדות החינוך ,ובכלל זה גני ילדים ,בתי ספר,
מוסדות להשכלה גבוהה ומוסדות חינוך בלתי פורמלי .פעילותו מתמקדת
בחקיקה ,בתכנון שירותי החינוך וההשכלה ,ברישוי בעלי מקצוע בתחום
החינוך וההוראה ,בפיקוח על בתי הספר ועוד.
בנציבות תלונות הציבור מתקבלות תלונות רבות בענייני חינוך והשכלה.
התלונות מוגשות בעיקר על משרד החינוך ,על רשויות מקומיות ועל
מוסדות להשכלה גבוהה .חלק ניכר מן התלונות הוא של הורי תלמידים,
אולם מתקבלות תלונות גם מהתלמידים עצמם .התלונות נסבות בין

החינוך הוא חיוני לקיומו של משטר
דמוקרטי חופשי ,חי ומתפקד .הוא
מהווה יסוד הכרחי למימושו העצמי
של כל אדם .הוא חיוני להצלחתו
ולשגשוגו של כל פרט ופרט .הוא
חיוני לקיומה של חברה ,שבה חיים
ופועלים אנשים המשפרים את רווחתם
ותורמים ,בתוך כך ,לרווחתה של
הקהילה כולה.
למערכת החינוך תפקיד מרכזי במתן
שוויון הזדמנויות בחינוך ,בקידום
אישיותם וכשרונותיהם של התלמידים.

היתר על הנושאים האלה :תנאי השהות והלימוד בבתי הספר; שמירה על זכויות תלמידים,
לרבות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים; תשלומים המוטלים על הורים והסעות לבתי הספר.
הנציבות בוחנת את התלונות נוכח החקיקה הנרחבת הקיימת בתחום החינוך וכן נוכח
הנקבע בחוזרי מנכ”ל משרד החינוך.
להלן תיאור הטיפול בתלונות בכמה מהנושאים:

 1בג"ץ  5373/08אבו לבדה ואח’ נ’ שרת
החינוך ואח’ ,פס’ ( 28-24פורסם במאגר
ממוחשב.)6.2.11 ,
 2ראו גם חוק חינוך ממלכתי,
התשי”ג ;1953-חוק חינוך מיוחד,
התשמ”ח ;1988-חוק זכויות התלמיד,
התשס”א ,2000-וכן בתקנות והצווים
שהותקנו ופורסמו מכוח חוקים אלה.
נוסף על חקיקת חוקים בנושא הזכות
לחינוך ,הצטרפה ישראל להצהרות בין-
לאומיות בדבר מימוש זכות זו וקיבלה
עליה התחייבויות בעניין זה במסגרת
אמנות בין-לאומיות רב-צדדיות.
 3בג”ץ  1554/95עמותת “שוחרי גיל”ת” נ’
שר החינוך התרבות והספורט ,פ”ד נ()3
.)1996( 22 ,2
 4בג”ץ  5373/08אבו לבדה ואח’ נ’ שרת
החינוך ואח’ ,פס’ ( 24פורסם במאגר
ממוחשב.)6.2.11 ,
 5בג”ץ  7426/08טבקה משפט וצדק לעולי
אתיופיה נ’ שרת החינוך (פורסם במאגר
ממוחשב.)31.8.10 ,

ליווי רפואי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
א .הורים לתלמידים בכיתות ג’ ו-ד’ הסובלים מרגישות מסכנת חיים למוצרי מזון ,התלוננו
על ביטול זכאות ילדיהם לליווי של סייעת רפואית  -בעקבות החלטת משרדי הבריאות
והחינוך לאשר ליווי רפואי לתלמידים הרגישים למזון רק עד סוף כיתה ב’ .ההורים טענו כי
בהיעדר ליווי רפואי לא יהיה ניתן למנוע את חשיפתם של ילדיהם למוצרי מזון המסכנים את
חייהם ,וגם לא יהיה מי שייתן להם טיפול ראשוני במקרה של חשיפה כאמור.
בירור התלונות העלה כי ככלל ,משרדי הבריאות והחינוך אינם מאשרים ליווי רפואי
לתלמידים הרגישים למזון לאחר כיתה ב’ ,אף לא על חשבון ההורים .על כן האחריות
למניעת חשיפתם של התלמידים למוצרי מזון מסכני חיים ולמתן טיפול ראשוני מציל חיים
במקרים של חשיפה כזאת ,מוטלת למעשה על הצוות החינוכי .ואולם נמצא כי לא תמיד
מוכנים הצוותים החינוכיים לקבל עליהם את האחריות לכך ,ומכל מקום לא ניתנת להם
כיום הדרכה מספקת בנושא.
משרד הבריאות מסר בתגובתו לתלונה כי כתחליף לליווי רפואי הוא ממליץ להכשיר את
הצוותים החינוכיים במתן טיפול ראשוני לילדים הרגישים למזון ,להבטיח את הזמינות
של מזרקי אטרופין ושל אנשי צוות האמונים על השימוש בהם ולקיים מענה חירום רפואי
לטיפול ולפינוי מידי.
הנציבות הצביעה לפני משרד הבריאות על הצורך לוודא כי המלצותיו אלה ייושמו בפועל
לגבי כל מוסדות הלימוד שבהם לומדים תלמידים עם רגישות ידועה למוצרי מזון ,ובכלל

[ ] 47
משרד החינוך
ומשרד הבריאות
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אישור חריג להיבחן בבחינת בגרות
אם לנער כבן  16פנתה לנציבות כשבוע לפני מועד בחינת הבגרות האקסטרנית במתמטיקה
וביקשה סיוע בהשגת אישור של משרד החינוך להשתתפות בנה בבחינה .האם הסבירה
כי בנה נשר ממסגרת הלימודים הרשמית והחל ללמוד במסגרת פרטית ,וכי לא ידעה
שהשתתפותו בבחינה האקסטרנית מותנית בקבלת אישור של משרד החינוך ,ולפיו הבן
פטור מלימוד חובה על פי חוק .לטענתה של האם ,הנהלת המוסד החינוכי שבו היה בנה
רשום בשנת הלימודים הקודמת לא דיווחה למשרד החינוך ולרשות המקומית שבשטח
שיפוטה היא ובנה מתגוררים שהבן לא נרשם ללימודים בשנת הלימודים הנוכחית ,כנדרש
על פי החוק ,וכן לא הבהירה לה את הצורך בחזרתו ללימודים סדירים  -ובשל כל אלה היא
לא פעלה להסדרת חזרתו של הבן ללימודים.

זה בתי הספר שבהם לומדים ילדי המתלוננים .כמו כן הדגישה הנציבות לפני משרד החינוך
כי עליו לוודא שבתי הספר נערכו למתן טיפול ראשוני לתלמידים הרגישים למוצרי מזון ,הן
בשגרה ,הן במצב חירום והן בזמן פעילויות מחוץ לכותלי בית הספר.

נוכח נסיבות המקרה ובעקבות פנייה דחופה של הנציבות ,החליט משרד החינוך ,לפנים
משורת הדין ,לאשר לבנה של המתלוננת להיבחן בבחינת הבגרות האקסטרנית במתמטיקה,
בתנאי שתוסדר חזרתו למערכת הלימודים הרשמית .הנער הביע את הסכמתו לכך,
ובעקבות הסכמתו נבנתה עבורו ,בשיתוף צוות המוסד החינוכי שבו הוא התכוון ללמוד,
תכנית לימודים אישית)920007( .

הנציבות הנחתה את משרדי הבריאות והחינוך להודיע לה על הצעדים שנקטו בעקבות
הערותיה ,והיא עוקבת אחר פעולותיהם בעניין)809876 ,809877( .
ב .אם לילדה בכיתה ו’ החולה בסוכרת הלינה על סירוב משרד החינוך והרשות המקומית
שבשטח שיפוטה היא מתגוררת לאשר לבתה סיוע רפואי לשם הזרקת אינסולין .האם ציינה
כי המחלה של בתה אובחנה בשנת הלימודים הקודמת ,וכי בתה עדיין אינה מיומנת בהזרקת
האינסולין ,ועקב כך מסרבת לעשות זאת בעצמה .לדברי האם ,בשל סירוב הבת היא נאלצת
להגיע לבית הספר בכל יום על מנת לסייע לה בהזרקה .בעקבות התערבות הנציבות שב
משרד החינוך ובחן את המקרה והחליט לאשר לרשות המקומית להעסיק סייעת בהיקף
של חמש שעות ליום ,לצורך ניטור רמות הסוכר בדם של הבת והזרקת האינסולין .עם זאת
הבהיר המשרד כי יש לחנך את התלמידה לעצמאות בעניין זה ,לקראת הפסקת הסיוע.
()901775 ,902528

קיצור חופשת הקיץ במעונות יום שיקומיים
בנם הפעוט של המתלוננים ,שאובחן כבעל מוגבלות ,שוהה במעון יום שיקומי .המתלוננים
הלינו על שבזמן חופשת הקיץ במעונות היום השיקומיים ,שנמשכת שלושה וחצי שבועות,
הפרה-רפואיים שבנם
כמו חופשת הקיץ במעונות היום הרגילים ,מופסקים הטיפולים ָ
מקבל ,דבר הגורם להתדרדרות במצבו.
מעונות היום השיקומיים פועלים מתוקף חוק מעונות יום שיקומיים ,התש"ס .2000-החוק
מקנה לפעוט עם מוגבלות זכות לשהות במסגרת שיקומית ,טיפולית וחינוכית נאותה .משרד
הבריאות ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים מופקדים על יישום החוק ועל הפיקוח על
המעונות.

עיכוב באספקת ספרי לימוד לתלמידים לקויי ראייה
אם לתלמידה לקוית ראייה התלוננה שלבתה טרם סופקו ספרי לימוד בהדפסה מוגדלת,
אף שעברו כחודשיים וחצי מתחילת שנת הלימודים ,ואף שהספרים הוזמנו עוד בסוף שנת
הלימודים הקודמת .בירור התלונה העלה כי מסיבות ביורוקרטיות חל עיכוב ניכר באספקת
ספרי הלימוד לתלמידים לקויי ראייה .רק בינואר ,כמעט חצי שנה לאחר תחילת שנת
הלימודים ,סופקו הספרים לבתה של המתלוננת.
הנציבות ביקשה ממשרד החינוך להודיע לה על היערכותו למניעת הישנותם של מקרים
כאלה .בתשובה מסר לה המשרד כי יחדש את התקשרותו עם המרכז לעיוור בישראל ,אשר
התחייב לספק לתלמידים לקויי הראייה את ספרי הלימוד לא יאוחר משבוע לפני תחילת
שנת הלימודים)812547( .

[ ] 49
משרד החינוך

[ ] 48
משרד החינוך

לפי תקנה (36ב) לתקנות מעונות יום שיקומיים (רישוי ,סל שירותים לפעוטות עם מוגבלות
ותנאי טיפול בהם) ,התשס”ח ,2008-מעונות היום השיקומיים פועלים בכל ימות השנה,
למעט בימי החופשה המפורטים בלוח החופשות השנתי למעונות היום ,שקובע האגף
למעמד האישה ,מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך במשרד הכלכלה.
בעקבות התלונה החליטו המשרדים לקצר את חופשת הקיץ במעונות היום השיקומיים
לשבועיים בלבד ולעגן זאת בתקנות .עד לעיגון הקיצור בתקנות ,הוסדר הקיצור באמצעות
הסכמים עם העמותות המפעילות את המעונות)808986( .

[ ] 50
משרד הבריאות
ומשרד הרווחה
והשירותים
החברתיים
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הגנת
הסביבה

המודעות הציבורית לשמירה על כדור הארץ ולהגנה על תושביו מפני
מפגעים סביבתיים צוברת תאוצה בשנים האחרונות בארץ ובעולם .גם
בנציבות תלונות הציבור מתקבלות תלונות רבות הנוגעות לתחום חשוב
זה ,שעניינן בעיקר דרישת הציבור מהרשויות לפעול למניעת מפגעים
סביבתיים הפוגעים באיכות החיים ,כגון מפגעי רעש ,מפגעי ריח,
מפגעי פסולת ,זיהום אוויר ,זיהום קרקע ומפגעים הנגרמים מקרינה
אלקטרומגנטית.
המשרד להגנת הסביבה הוא האמון על קביעת מדיניות ארצית ואזורית
בנושאים סביבתיים ועל יישומה .הרשויות המקומיות ואיגודי הערים
לאיכות הסביבה מוסמכים לפעול בתחום שיפוטם לאכיפת דיני הגנת
הסביבה .המשרד להגנת הסביבה מדריך את הרשויות המקומיות לגבי
אחריותן הסביבתית ומבצע בעצמו אכיפה של חוקי הגנת הסביבה,
באמצעות המשטרה הירוקה .המשרד תומך באיגודי הערים לאיכות
הסביבה וכן ביחידות הסביבתיות שהוקמו ברשויות המקומיות ,אשר
מייעצות לרשויות בנושאי הגנת הסביבה.
לבירור תלונות בענייני סביבה פונה אפוא הנציבות למשרד להגנת
הסביבה ,לאיגודי הערים לאיכות הסביבה ולרשויות המקומיות.
להלן תיאור שלוש תלונות בענייני סביבה שהתבררו בנציבות בשנת :2014

בנציבות מתקבלות תלונות רבות
הנוגעות למטרדי רעש ,זיהום
אוויר ומפגעים הנגרמים מקרינה
אלקטרומגנית.
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כריתת עצים שלא כדין
תושבת ירושלים התלוננה על שעיריית ירושלים כרתה עצים רבים ברח’ גרשון אגרון ובדרך
בין אורה לגבעת משואה ,בטרם נדונו עררים שהיא הגישה למשרד החקלאות ופיתוח הכפר
נגד רישיונות הכריתה .לפי פקודת היערות ,1926 ,בסמכותו של שר החקלאות ופיתוח הכפר
להסמיך פקידי יערות עירוניים לתת רישיונות לכריתה או להעתקה של עצים .על החלטת
פקידי היערות העירוניים ניתן להגיש ערר לפקיד היערות הארצי.

[ ] 51
עיריית ירושלים

בירור התלונה העלה שהמתלוננת הגישה עררים לפקיד היערות הארצי לגבי שני המקרים,
וזה הודיע על כך לפקיד היערות העירוני וביקש שלא לבצע את הכריתה עד לסיום הליכי
הדיון בעררים.

מטרד עקב שפני סלע

במקרה האחד ,בשל היעדרותה של עובדת העירייה המרכזת את הנושא ,לא נמסר ליזם
דיווח על הגשת הערר ,והוא עקר את כל העצים יום לפני המועד שנקבע לסיור בשטח ולדיון
בערר .במקרה האחר החלה עבודת הכריתה בטעות לפני תום המועד להגשת הערר.

המתלוננים ,תושבי המועצה האזורית מבואות החרמון ,הלינו על שהמועצה האזורית אינה
פועלת לפינוי מסלעה הגובלת בחצר ביתם .לטענתם ,המסלעה היא בית גידול לשפני סלע,
המעבירים את טפיל הלישמניה ( ,)Leishmaniaהגורם להידבקות במחלה המוכרת בשם
“שושנת יריחו”.

הנציבות העירה לעירייה על הליקויים בהליכי הכריתה שבגינם נכרתו העצים לפני שנדונו
העררים ,ובתגובה מסר פקיד היערות העירוני כי הוא פועל לשינוי תהליכי העבודה למניעת
הישנותם של ליקויים כאלה)902194 ,902195( .

בהחלטת הממשלה מס’  5101מ 29.8.12-אושרה תכנית לאומית להפחתת מפגעי הלישמניה
בישראל .המשרד להגנת הסביבה מוביל את יישום התכנית ,אשר כוללת פינוי מערומי סלעים
מיישובים שקיים בהם חשש להידבקות במחלה ,בכפוף לאישור של רשות מקרקעי ישראל.

מטרדי רעש בלילה
המתלוננת ,תושבת תל אביב ,התלוננה על מטרדי רעש הגורמים לפגיעה מתמשכת באיכות
חייה ,עקב עבודות בנייה המתבצעות בשעות הלילה בסמוך לשכונת מגוריה.
לפי החוק למניעת מפגעים ,התשכ”א ,1961-והתקנות שהותקנו מכוחו ,חל איסור לבצע
עבודות בנייה הגורמות לרעש באזור מגורים או בסמוך לו בשעות  .07:00-20:00עם זאת,
החוק קובע כי רשות מקומית רשאית לקבוע בחוק עזר ,באישור השר להגנת הסביבה,
סייגים לתחולת איסור זה.
חוק עזר לתל אביב-יפו (מניעת רעש) ,התשמ”ג ,1982-קובע סייג כאמור ,ולפיו ראש העירייה
רשאי לאשר הפעלת מכונה בכוח מכני לביצוע עבודות בנייה לאחר השעה  ,20:00אם קיימת
חשיבות ציבורית לביצוע העבודות בשעות הלילה.
בירור התלונה העלה כי עיריית תל אביב-יפו נתנה לחברה קבלנית אישור גורף לבצע
עבודות בנייה באזור תעסוקה הסמוך לאזור מגוריה של המתלוננת בכל שעות היממה למשך
כמה חודשים .האישור לבצע עבודות גם בשעות הלילה נועד למזער את הפגיעה בפעילות
המשרדים ובתי העסק המצויים בסביבה ולמנוע לחצי תנועה כבדים בשעות העומס.
נוכח המטרד החמור שנגרם לתושבי שכונת המגורים הסמוכה בשל ביצוע העבודות בשעות
הלילה ,קבעה העירייה הגבלה ,ולפיה יבוצעו משעה  21:00רק עבודות שאינן גורמות לרעש.
ואולם ההגבלה לא נאכפה ,ובפועל המשיכו המתלוננת ושכניה לסבול ממטרדי רעש גם
לאחר שעה זו.
הנציבות מצאה את התלונה מוצדקת ,ובעקבות התערבותה פעלה העירייה לאכיפת ההגבלה
האמורה)901793( .

[ ] 52
עיריית
תל אביב-יפו

בירור התלונה העלה כי בשל ליקויים בתקשורת בין הרשויות השונות ,המתינה המועצה
האזורית לקבלת אישור של רשות מקרקעי ישראל לפינוי המסלעה הסמוכה לבית
המתלוננים ,בזמן שאישור כאמור כבר ניתן.
בעקבות התערבות הנציבות שבה רשות מקרקעי ישראל ואישרה למועצה האזורית לפנות
את המסלעה ,ועם קבלת האישור פעלה המועצה האזורית בהתאם .נוסף על כך הודיעה
המועצה האזורית כי בכוונתה לבצע בסביבה שיקום נופי ,ובכלל זה גיזום.
()913002 ,913000

[ ] 53
המועצה האזורית
מבואות החרמון
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תשלום עבור
אספקת שירותים
חיוניים

שירותי מים ,חשמל ותחבורה ציבורית הם שירותים חיוניים .תקלות
באספקת שירותי המים והחשמל או גביית תשלומי יתר עבורם פוגעות
ביכולתו של הפרט לצרוך אותם  -וממילא פוגעות במידה ניכרת באיכות
חייו .תקלות בשירותי התחבורה הציבורית או צמצום במתן שירותים אלה
פוגעים גם הם באיכות החיים ,בעיקר של השכבות החלשות באוכלוסייה,
שאינן יכולות להרשות לעצמן להחזיק בכלי רכב פרטי.
בנציבות תלונות הציבור מתבררות בכל שנה תלונות רבות הנוגעות
לשירותי המים ,החשמל והתחבורה הציבורית .התלונות נסבות על
תקלות באספקת שירותים אלה ,גביית תשלומי יתר עבורם ואי-מתן
הנחה בתשלום לזכאים לה .בפרק זה יתוארו תלונות הנוגעות לתשלום
עבור אספקת חשמל ומים ועבור שירותי תחבורה ציבורית.

בנציבות תלונות הציבור מתבררות
בכל שנה תלונות רבות הנוגעות
לשירותי המים ,החשמל והתחבורה
הציבורית .התלונות נסבות על תקלות
באספקת שירותים אלה ,גביית
תשלומי יתר עבורם ואי-מתן הנחה
בתשלום לזכאים לה.

חשבונות חשמל
חברת החשמל לישראל בע”מ (להלן  -חברת החשמל) מייצרת ומספקת
את רוב החשמל הנצרך במשק הישראלי ,על פי רישיונות שהוענקו לה
מכוח חוק משק החשמל ,התשנ”ו .1996-רשות החשמל היא הרשות
המאסדרת של משק החשמל בישראל ,והיא מופקדת בין השאר על
קביעת אמות מידה לאיכות השירות שלו זכאים צרכני החשמל ועל
הפיקוח על איכות השירות שניתן להם .נוסף על כך ,רשות החשמל
קובעת את תעריפי החשמל לצרכנים .על הרשות לאזן בין הצורך לשמור
על תעריפים הוגנים לצרכני החשמל ובין הצורך לתמוך ביזמים פרטיים
בתחום החשמל ולקדם ייצור חשמל באופן תחרותי ושוויוני.

התלונות על חברת החשמל
נסבות בעיקר על אי-קבלת
הנחה בחשבונות החשמל,
על טעויות בחשבונות ,על
חיובים שגויים ועל תקלות
באספקת החשמל.

התלונות על חברת החשמל נסבות בעיקר על אי-קבלת הנחה בחשבונות
החשמל ,על טעויות בחשבונות ,על חיובים שגויים ועל תקלות באספקת
החשמל .להלן תיאור של שתי תלונות הנוגעות לחשבונות חשמל:
א .בחוק משק החשמל ,התשנ”ו ,1996-נקבעו הזכאים להנחה בחשבונות
החשמל בגין צריכה ביתית ,ובהם מקבלי קצבאות וגמלאות שונות
מהמוסד לביטוח לאומי (קצבת הבטחת הכנסה ,קצבת זקנה לנכה ,גמלת
סיעוד ועוד) ,מקבלי תגמולים מהרשות לזכויות ניצולי השואה שבמשרד
האוצר וחיילי צה”ל (בתנאים מסוימים) .לפי חוק זה ,הזכאים משלמים
עבור  400הקוט”ש הראשונים שצרכו בכל חודש  50%מהתעריף החל על
צריכה ביתית.1
הגופים המשלמים את הקצבאות והתגמולים שצוינו לעיל מוסרים לחברת
החשמל בכל חודש את רשימת המקבלים ,ועל פי מידע זה מעניקה
החברה את ההנחה לזכאים לה באופן אוטומטי ,בלי צורך בהגשת בקשה
להנחה .ואולם מתלונות שהתקבלו בנציבות עולה כי לעתים הזכאים
להנחה אינם מקבלים אותה.

[ ] 54
חברת החשמל
לישראל בע״מ

 1פרטים נוספים על הזכאים להנחה
והתנאים לקבלתה מצוינים באתר
האינטרנט של חברת החשמל -
. www.iec.co.il
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למשל ,מתלוננת המקבלת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי טענה שהיא אינה מקבלת הנחה
בתשלום עבור אספקת חשמל .הבירור העלה כי המתלוננת קיבלה מהמוסד לביטוח לאומי
קצבת הבטחת הכנסה ,וכי המוסד דיווח לחברת החשמל שהיא זכאית להנחה מכוח קצבה
זו .לאחר זמן החלה המתלוננת לקבל גם קצבת נכות ,ועקב כך בוטלה ברישומי המוסד
זכאותה להנחה מכוח קצבת הבטחת הכנסה .ואולם עקב תקלה לא עודכנה זכאותה להנחה
בגין קבלת קצבת הנכות.

הבירור העלה כי על אף פניות המתלוננת ,לא בדקה מי אביבים את עניינה במשך כשנה
ולא ביצעה סקר צרכנים בבניין ,כמתחייב מהכללים .רק בעקבות התערבות הנציבות בדקה
החברה ומצאה כי לארבעה דיירים בבניין אכן אין מדי מים פרטיים ,ולכן צריכת המים שלהם
מתווספת לצריכת המים המשותפת של הבניין.
בעקבות הבירור החלה מי אביבים לחייב את ארבעת הדיירים האמורים באגרות מים ,על פי
הכללים שנקבעו לגבי צרכנים חסרי מד מים .נוסף על כך זיכתה מי אביבים את חשבונה
של המתלוננת בסכומי היתר ששילמה עבור צריכת המים המשותפת בבניין .הזיכוי נעשה
למפרע ,מהמועד שבו פנתה המתלוננת למי אביבים לראשונה בעניין)703212( .

בעקבות בירור התלונה עדכנה חברת החשמל את זכאותה של המתלוננת להנחה וזיכתה
אותה למפרע בסכום ששילמה ביתר .החברה הודיעה כי תפיק מהמקרה את הלקחים
הנדרשים)810965( .

ב .דייר בבית משותף ברחובות הלין אף הוא על חיובו בסכומים גבוהים ,על פי הפרשי
מדידה .בירור התלונה העלה כי אחד מהצרכנים המחוברים למד המים הראשי של הבניין
אינו מחויב כלל בתשלום עבור הפרשי המדידה .יצוין כי אותו צרכן הוא לא אחר מאשר
עיריית רחובות ,שהיא בעלת זכויות בשטח ציבורי פתוח המצוי בקרבת הבניין וגם ספקית
המים של הבניין.

ב .מתלונן הלין על חיובו בתשלום חשבון חשמל ,אף שלא היה רשום כצרכן במקום הצריכה,
ולא הייתה לו כל זיקה לנכס שבגינו נוצר החיוב .הבירור העלה כי המתלונן שילם באופן חד-
פעמי ,בכרטיס אשראי ,את חשבון החשמל עבור נכס שבו התגורר חבר שלו .לאחר ששילם
חשבון זה שלחה אליו חברת החשמל חשבון נוסף ,עקב צריכה של חשמל בנכס שמקורה
בהתחברות עצמית למונה החשמל .בעקבות התערבות הנציבות הסירה חברת החשמל את
שמו של המתלונן מרשימת החייבים בתשלום החשבון עבור הנכס ,התנצלה לפניו והודיעה
כי הפיקה לקחים מהמקרה)901387( .

בבתים משותפים מחויבים
הדיירים גם בצריכת המים
המשותפת בבניין .ככלל,
התשלום עבור צריכת המים
המשותפת מחולק שווה
בשווה בין כל דיירי הבניין.
תלונות רבות נסבות על
הדרישות לתשלום עבור
הפרשי המדידה.
[ ] 56
עיריית רחובות

בעקבות הבירור תיקנה עיריית רחובות את חיובי המים של דיירי הבניין וזיכתה אותם
בסכומי היתר ששילמו עקב חיובם בחלקה של העירייה בצריכה המשותפת .הזיכוי נעשה
למפרע לתקופה של שבע שנים.
הנציבות הודיעה לעירייה כי עליה לבחון אם קיימים עוד מקרים שבהם היא לא חויבה
בתשלום עבור צריכת מים בנכסים שבחזקתה ,ולתקן את חשבונות המים של הדיירים
הרלוונטיים בהתאם)814878( .

אגרות מים
התשלום עבור הפרשי מדידה

טעויות בשיוך מדי מים לנכסים

בית המשפט העליון הכיר בזכות הנגישות למקורות מים כחלק מהזכות החוקתית לקיום
מינימלי בכבוד .2אספקת המים ושירותי הביוב לציבור נעשית כיום בעיקר באמצעות תאגידי
המים והביוב העירוניים (להלן  -תאגידי המים) ,שעליהם מפקחת הרשות הממשלתית
למים ולביוב (להלן  -רשות המים) .רשות המים התקינה את כללי תאגידי מים וביוב (אמות
מידה והוראות בעניין הרמה ,הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה),
התשע״א( 2011-להלן  -הכללים).

מדי פעם בפעם מתקבלות תלונות של צרכנים שעניינן טעויות בשיוך מדי מים לנכסים,
שבעטיין מחויב צרכן אחד בצריכת המים של צרכן אחר .לפי הכללים ,כשמתגלה טעות כזאת,
נדרש תאגיד המים לתקן למפרע את צריכת המים של הצרכנים שלגביהם נעשתה הטעות,
ובהתאם לכך לתקן גם את חשבונות המים שלהם .ואולם לא תמיד החשבונות מתוקנים כנדרש.
למשל ,דייר בבית משותף בירושלים התלונן על תשלום מופרז שחויב בו ,על פי הפרשי
מדידה .לדברי המתלונן ,בפברואר  2011התגלה כי מד המים הראשי בבניין שבו הוא מתגורר
שויך בטעות לבניין שכן ,ואילו מד המים הראשי של הבניין השכן שויך בטעות לבניין שבו
הוא מתגורר .בעקבות גילוי התקלה תיקנה חברת הגיחון בע”מ  -תאגיד הביוב והמים של
ירושלים (להלן  -הגיחון) את צריכת המים של שני הבניינים למפרע משנת  2006ודרשה
מהמתלונן ומשכניו לשלם כ 3,000-ש”ח ,על פי הפרשי מדידה.

לפי הכללים ,חיוב צרכן באגרת מים וביוב נקבע על פי קריאת מד המים בנכס ,המודד את
כמות המים שנצרכת בו .בבתים משותפים מחויבים הדיירים גם בצריכת המים המשותפת
בבניין ,הנקבעת על פי ההפרש בין צריכת המים שנמדדה במד המים הראשי של הבניין ובין
סך צריכות המים שנמדדו במדי המים הדירתיים (להלן  -הפרשי מדידה) .ככלל ,התשלום
עבור צריכת המים המשותפת מחולק שווה בשווה בין כל דיירי הבניין .תלונות רבות נסבות
על הדרישות לתשלום עבור הפרשי מדידה .להלן תיאור שתיים מהן:
[ ] 55

א .דיירת בבית משותף בתל אביב התלוננה על חיובה בסכומים גבוהים ,על פי הפרשי
מדידה .לטענתה ,לחלק מדיירי הבניין אין מדי מים פרטיים ,וממילא מתווספת צריכת המים
שלהם לצריכה המשותפת  -דבר המשפיע על הפרשי המדידה .המתלוננת הוסיפה כי חרף
פניותיה החוזרות לחברת מי אביבים  2010בע”מ (להלן  -מי אביבים) ,לא נבדק עניינה ,ומי
אביבים אף החלה לנקוט נגדה הליכי גבייה בשל סירובה לשלם את הסכום שחויבה בו.

חברת מי אביבים
 2010בע״מ
 2ראו בג"ץ  10541/09יובלים ש.ד.י .בע״מ
נ' ממשלת ישראל (פורסם במאגר
ממוחשב.)5.1.12 ,

בעקבות התערבות הנציבות ,ולאחר שמנתונים חלקיים שהציגה לפניה הגיחון עלה כי היא
לא ביצעה את התיקון כנדרש ,ויתרה הגיחון על דרישתה לתשלום הסכום האמור)703178( .

[ ] 57
חברת הגיחון
בע״מ
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אלא עליו להסדיר זאת עם כל חברה בנפרד .מצב זה גורם לציבור הנוסעים אי-נוחות
וטרחה מיותרת.
הנציבות פנתה למשרד התחבורה בעניין והטעימה לפניו כי עליו להחיש את הקמת המסלקה
המשותפת .משרד התחבורה ציין לפני הנציבות כי הוא מצר על הטרחה שנגרמת לציבור
עקב היעדרה של מסלקה כזאת ופועל להקמתה .לאחרונה הודיע המשרד כי בתוך זמן קצר
יוחל במתן שירות לציבור באמצעות המסלקה המשותפת .עוד הודיע המשרד כי הוא מתכנן
רפורמה כללית ,לשם צמצום העיוותים הקיימים כיום .במסגרת הרפורמה יוכנסו לשימוש
אמצעי כרטוס חדשים ,ובהם “ערך צבור” ,שיאפשר לנוסע להשתמש בכרטיס בקווים של כל
חברות התחבורה הציבורית בכל הארץ .הנציבות עוקבת אחר פעולות משרד התחבורה בעניין.
()911634 ,908407 ,909118 ,814718 ,901634

התחבורה הציבורית
קשיים בשימוש בכרטיס הרב-קו
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ,שהוא המאסדר של התחבורה הציבורית והמפקח
עליה ,החל בשנים האחרונות בהחלפת הכרטיסיות שבאמצעותן שילמו הנוסעים עבור
הנסיעה בתחבורה הציבורית בכרטיס רב-קו מגנטי (להלן  -הכרטיס) .מדובר בכרטיס אישי,
שעליו מוטבעים תמונת הנוסע ופרטים מזהים שלו .כל בעל כרטיס יכול לטעון אותו בכל
סוגי הטעינות הקיימים ,כגון “חופשי חודשי” ו”חופשי יומי” .סוגי טעינות אלו נקראים חוזה,
ובכל כרטיס ניתן לטעון עד שמונה חוזים .טעינת הכרטיס נעשית על פי קודים שקבע משרד
התחבורה לחברות השונות ,לאזורים השונים ולתעריפי הנסיעה השונים .מאחר שפרטיו של
הנוסע מוטבעים בכרטיס ,נוסעים שניתנות להם הנחות על פי דין (כגון אזרחים ותיקים ,בני
נוער וסטודנטים) יכולים לממש אותן גם בשימוש בכרטיס.

מתלונות עלה כי יש
פערים גדולים בתעריפי
הנסיעה בין חברות
התחבורה.

מבירור תלונות של נוסעים בתחבורה הציבורית עלה כי יש פערים גדולים בין חברות התחבורה
בכל הנוגע לתעריפי הנסיעה בקווים רבים ,גם כאשר מדובר במרחקי נסיעה דומים או אף זהים.
מתלונות אחרות עלה כי אף שהכרטיס הוכנס לשימוש כבר לפני כמה שנים ,לא הקים משרד
התחבורה מסלקה משותפת לכל חברות התחבורה הציבורית .3עקב כך נאלצים הנוסעים
המשתמשים בשירותי כמה חברות תחבורה לטעון את הכרטיס בחוזה נפרד לכל חברה  -דבר
הגורם להם הוצאות כספיות גבוהות ,בשל הצורך לשלם עבור כמה חוזים בבת אחת.

[ ] 58
משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

כמו כן ,כאשר מעמדו של נוסע משתנה (למשל ,מנער למבוגר או מסטודנט לנוסע רגיל),4
הוא אינו יכול עוד להשתמש בחוזים שנשארו בכרטיס שרכש בעת שהיה במעמד הקודם,
אלא עליו לטעון את הרב-קו בחוזה שיתאים למעמדו החדש ובד בבד לפנות לחברת
התחבורה לקבלת החזר .הדברים אמורים גם כאשר מדובר בכמה חברות ,או כאשר מתחלף
הזכיין המפעיל את התחבורה הציבורית במקום מסוים.
נוסף על כך ,מי שאיבד את הכרטיס שלו והנפיק כרטיס חדש ,אינו יכול להעביר לכרטיס
החדש בפעולה אחת את כל החוזים של החברות השונות שהיו טעונים בכרטיס הישן שלו,

 3המסלקה היא מערכת לניהול מידע על
התשלומים לכל המפעילים ,הכרטיסים
של כל המפעיל והחוזים שניתן לטעון.
 4ועקב כך משתנה גם מחיר הנסיעה.
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תלונות שטופלו
בדרך של גישור

בשנים האחרונות הולך וגובר השימוש בגישור כאמצעי ליישוב סכסוכים
בדרך של הבנה והסכמה .גם נציבות תלונות הציבור מקיימת הליך גישור
במסגרת טיפולה בתלונות שנמצאו מתאימות לכך ,בדומה למוסדות
אומבודסמן אחרים בעולם.
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 של עובד
ציבור .הליך הגישור מסייע ליישב סכסוכים הנגרמים עקב אי-הבנה או
קשיי תקשורת בין הצדדים ,וכן הוא יעיל כאשר המתלונן מבקש סעד
של הכרה או של התנצלות.
את הגישור מנהלים העובדים המקצועיים שהוכשרו לכך ,ופגישות
הגישור מתקיימות במשרדי הנציבות ברחבי הארץ .לאחרונה החלה
הנציבות לשתף פעולה עם מרכזי גישור וכן עם יחידות גישור בגופים
הנילונים השונים.
במקרים רבים מסייע הגישור להגיע לשורשו של הסכסוך בין המתלונן
לרשות הציבורית שעליה נסבה התלונה ,למציאת פתרונות לשביעות
רצונם של כל הצדדים ולשיפור קשרי הגומלין ביניהם .לעתים נמצאים
בהליך הגישור פתרונות יצירתיים שלא היה ניתן להגיע אליהם באמצעות
בירור רגיל.
בכל שלב של הליך הגישור רשאי כל צד לבקש להפסיקו ,ואז נמשך
בירור התלונה בהליך רגיל .כך קורה גם אם הליך הגישור לא צלח ,ולא
הושגו בו הבנה והסכמה בין הצדדים .הניסיון מלמד כי הליך הגישור
תורם במקרים רבים לייעול הטיפול בתלונות ולקיצור משך הבירור שלהן,
מאחר שלצדדים המעורבים בתלונה שהתקיים בעניינה הליך גישור יש
נכונות רבה יותר ליישם את הפתרון שהושג בו.
גם השנה טיפלה הנציבות בתלונות באמצעות הליך של גישור .להלן
תיאור כמה מהן:

בשנים האחרונות הולך וגובר השימוש
בגישור כאמצעי ליישוב סכסוכים
בדרך של הבנה והסכמה .גם נציבות
תלונות הציבור מקיימת הליך גישור
במסגרת טיפולה בתלונות שנמצאו
מתאימות לכך ,בדומה למוסדות
אומבודסמן אחרים בעולם.
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שימוש ברכוש משותף
המתלוננים ,תושבי קריית שמונה הגרים בבניין המוחזק על ידי עמידר ,החברה הלאומית
לשיכון בישראל בע”מ (להלן  -עמידר) ,טענו כי המכללה האקדמית תל-חי (להלן  -המכללה),
שהיא בעלת אחת הדירות בבניין ,תפסה לפני שנים מחסן שהוא חלק מהרכוש המשותף ,וכי
היא מסרבת לפנותו .עוד הלינו המתלוננים על שלמרות בקשותיהם ,לא נקטה עמידר צעדים
כלשהם לסילוק המכללה מהמחסן ולפינויו.

[ ] 61
עמידר ,החברה
הלאומית
לשיכון בישראל
בע״מ והמכללה
האקדמית תל-חי

הנציבות הציעה לקיים בנוגע לתלונה הליך גישור בין נציגי המתלוננים ,נציגי עמידר ונציגי
המכללה .בפגישת הגישור שהתקיימה במשרדי הנציבות בקריית שמונה לובנו הנושאים
שעלו בתלונה ,והושגה הסכמה בין הצדדים בנוגע לאופן השימוש במחסנים בבניין על פי
צרכיו של כל צד ,ובכלל זה במחסן שעליו נסבה התלונה)810858( .

פגיעה בשמו הטוב של אדם

טיפול במטרדים
תושבים המתגוררים בסמוך לאחד מבתי הספר בראשון לציון התלוננו כי עיריית ראשון
לציון הציבה ליד בית הספר ספסלים ושולחנות ,דבר הגורם לבני נוער להתגודד במקום
ולהרעיש עד השעות הקטנות של הלילה .המתלוננים ,חלקם הורים לילדים קטנים ,טענו
שהם וילדיהם מתקשים להירדם בלילה בשל הרעש ,וכי הדבר פוגע באיכות חייהם.

[ ] 59
עיריית ראשון לציון

התלונה טופלה באמצעות הליך גישור ,שבו השתתפו המתלוננים ,מנכ”ל העירייה ,ראש
מינהלת השירות לתושבְ ,מנהלת המוקד העירוני ,מנכ"ל החברה לביטחון ולסדר ציבורי
ומנהל אגף סיור ושיטור בעירייה.
בגישור תיארו המתלוננים לפני נציגי העירייה את המצוקה הרבה של התושבים בגלל הרעש,
ובעקבות כך התחייבה העירייה להסיר את השולחנות .עוד הוסכם בגישור כי החברה
העירונית לביטחון ולסדר ציבורי תמשיך לפקח על המקום ,וכי במידת הצורך תישקל גם
הסרת הספסלים .כמו כן סוכם על נקיטת פעולות לשיפור התקשורת והתיאום בין התושבים
לנציגי העירייה)814200( .
תושב רחובות פנה לעיריית רחובות והלין בין היתר על רעש ממגרשי הספורט הסמוכים
לביתו ,על ריחות העולים ממערכת הביוב ,על כריתת עצים שלא לצורך ועל בזבוז מים בעת
השקיית גינות ציבוריות .לטענתו ,לא ענתה העירייה לפניותיו ולא טיפלה בנושאים שצוינו
בהן .המתלונן הדגיש בתלונתו את תחושת הזלזול שחווה עקב יחסה של העירייה לפניותיו.
מאחר שעלה מהתלונה כי היעדר תקשורת אפקטיבית בין המתלונן לעירייה פגע בטיפולה של
העירייה בפניותיו של המתלונן ,הציעה הנציבות לצדדים לטפל בתלונה באמצעות הליך גישור.
ביזמת הנציבות התקיים הליך גישור בין הצדדים ,באמצעות מרכז הגישור הקהילתי
ברחובות .בפגישת הגישור סיכמו המתלונן ונציג העירייה על הקמת מנגנון למעקב אחר
הטיפול בפניותיו של המתלונן ועל מעורבותו של מרכז הגישור במעקב כאמור)804114( .

[ ] 60
עיריית רחובות

המתלונן ,בעל רישיון להחזקה ולנשיאה של כלי ירייה ולהדרכה בשימוש בכלי ירייה ,פנה
לנציבות באמצעות עורך דינו בתלונה על המשרד לביטחון הפנים .לטענתו ,הוא זומן
לפגישה באגף לרישוי כלי ירייה במשרד (להלן  -האגף) ,בעקבות תלונה ששלחה לאגף אישה
מסוימת (להלן  -המתלוננת) ,שנסבה על דברים שהוא פרסם בפייסבוק בנוגע לכלי נשק.
המתלונן הוסיף כי דבריו אלה לא הובנו כהלכה.
לדברי המתלונן ,הוא ביקש להגיע לפגישה עם עורך דין ,אך נאמר לו כי אין בכך צורך שכן
מדובר בשיחת הבהרה בלבד .למרות זאת ,ואף שהשיחה עמו נסבה על נושאים כלליים,
שלח האגף למתלוננת מכתב שבו צוינו בין היתר שמו של המתלונן ,כתובתו ומספר
תעודת הזהות שלו ,וכן צוין בו כי למתלונן הובהר שהמעשים שעשה הם חמורים וכי
הוא הוזהר מפני הישנותם .העתק המכתב הופץ למנהלים ולעובדים אחדים באגף.
בתשובה לפניית עורך דינו של המתלונן השיב האגף כי הוא מקבל את טענת המתלונן ,ולפיה
היה נכון אילו “המענה למתלוננת לא היה כולל פרטים כגון כתובתו ומספר תעודת הזהות
שלו ,אופן התנהלות ההליך ותוצאותיו וכי הוסקה המסקנה הנדרשת ממקרה זה” .ואולם
המתלונן חש פגוע גם לאחר תשובת האגף וציין בתלונתו כי הוא חש שהיחס שמגלים כלפיו
עובדי האגף ,שעמם יש לו קשרי עבודה ,השתנה מאז המקרה.
בנסיבות אלה נמצאה התלונה מתאימה לגישור .בפגישת הגישור השתתפו המתלונן ,עורך
דינו ונציג האגף ,והמתלונן הביע בה את תחושתו כי היחסים שלו עם עובדי האגף אינם
עוד כבעבר .במהלך הפגישה יושרו ההדורים ,והמתלונן ונציג האגף הביעו את הערכתם
המקצועית זה לזה .בפגישה גם סוכם כי באחד הכנסים שיקיים האגף יתקיים דיון בנושא
אסדרת חופש הביטוי באינטרנט)902582( .
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הפנים
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מבצע
צוק איתן
הסדרת מפגשים בין סבים לנכדיהם
המתלוננים הגישו תלונה על רשויות הרווחה במקום מגוריהם ,אשר נסבה על הפסקת הסדרי
הראייה שהיו להם עם נכדיהם .לטענת המתלוננים ,הסדרי הראייה הופסקו אף שלדעת
מומחים ,הפגישות בין הסבים לנכדיהם משרתות את טובת הנכדים.
בעקבות פניית הנציבות הסכימו הצדדים להליך גישור .בפגישת הגישור הגיעו הצדדים,
בסיוע מגשר מהנציבות ,להסכמה בנוגע להסדרי הראייה .כמו כן הסכימו הסבים בפגישה
להקפיד על התנהגות מכובדת בפגישות שיתקיימו על פי הסדרי הראייה.
במעקב אחר יישום ההסכמות שהושגו בגישור עלה כי זה כמה חודשים מתקיימים מפגשים
סדירים בין הסבים לנכדיהם ,על פי ההסדר שנקבע ,וכי הצדדים להסדר משתפים פעולה
למען הילדים .הגישור סייע אפוא למציאת פתרון במציאות משפחתית מורכבת)900613( .
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זה שנים מייחד משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מקום נרחב
לנושא היערכות העורף במצבי חירום ,הן במסגרת דוחות ביקורת והן
אגב הטיפול בתלונות המגיעות לנציבות תלונות הציבור.1
במבצע צוק איתן ,שהתקיים בקיץ  ,2014היו תושבי יישובים רבים נתונים
להתקפות טילים וסבלו פגיעות ברכוש ובנפש .בעיצומו של המבצע
התקבלו בנציבות תלונות רבות .להלן תיאור כמה מהן:
א .חלק ניכר מהתלונות היו על היעדר אפשרות להשתמש במקלטים
המצויים בבתים משותפים .מתלוננים הגרים בבתים כאלה הלינו על
ששכניהם השתלטו על המקלט המשותף ואחסנו בו חפצים או מנעו את
כניסתם של דיירים אחרים אליו ,והרשות המקומית שבתחום שיפוטה
הם גרים לא טיפלה בפניותיהם ולא דרשה מאותם דיירים לפנות לאלתר
את המקלט.

במבצע צוק איתן ,שהתקיים בקיץ
 ,2014היו תושבי יישובים רבים נתונים
להתקפות טילים וסבלו פגיעות ברכוש
ובנפש .בעיצומו של המבצע התקבלו
בנציבות תלונות רבות ,שעסקו ברובן
בתקינות המקלטים והמרחבים
המוגנים.

פגישה של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור השופט (בדימ’) יוסף שפירא עם ראש המועצה האזורית חוף אשקלון יאיר פרג’ון בזמן מבצע צוק איתן
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אמור להתקיים יומיים לאחר קבלת התלונה ,פנתה הנציבות מיד לעיריית רהט ,ובעקבות
התערבותה צורפו ילדי המתלונן לטיול)910144( .

מאחר שהיה מדובר בשעת חירום ובסכנת נפשות ,פעלה הנציבות במקרים
אלה בדחיפות רבה כדי להביא מהר ככל האפשר לתיקון הליקויים .מיד
עם קבלת התלונות פנתה הנציבות בטלפון ,בדואר אלקטרוני או בפקס
לרשויות המקומיות שבתחומי שיפוטן מצויים המקלטים האמורים,
ובעקבות התערבותה פונו המקלטים ,לעתים עוד ביום הגשת התלונה,
ולדיירי הבתים התאפשר להשתמש בהם)908404 ,908358 ,910789( .

ה .תושב אשדוד טען בתלונתו שסניף דואר מסוים בעיר סגור .בתגובה על התלונה הסבירה
חברת דואר ישראל בע”מ (להלן  -חברת הדואר) כי הסניף אינו ממוגן ,ועקב כך יש חשש
לחייהם של הלקוחות ושל העובדים בו אם הוא יופעל .הבירור העלה כי חברת הדואר פעלה
על פי תכנית היערכות שאישרו משרדי התקשורת והביטחון ופיקוד העורף ,ולפיה עליה
לפתוח בשעת חירום רק את הסניפים המרכזיים ולספק שירותי ליבה ,בד בבד עם עמידה
בהנחיות פיקוד העורף .חברת הדואר ציינה בתגובתה כי רק שלושה מבין עשרים סניפי
הדואר הפועלים באשדוד לא נפתחו ,וכי ניתן מענה חלופי למי שנזקק לקבל שירותים
מהסניפים הסגורים .לדברי החברה ,הודעה על סגירת סניפים אלה נתלתה על דלתות
הכניסה שלהם וכן פורסמה באתר האינטרנט שלה)908221( .

ב .תלונה בעניין אחר ,שטופלה בתוך כמה שעות ,התקבלה מתושב של
שכונה ותיקה הגר בסמוך למרכז רפואי של שירותי בריאות כללית.
המתלונן טען כי המרכז הרפואי אינו מאפשר לתושבי השכונה לשהות
במרחב המוגן המצוי בו ,אף שאין בשכונה מרחב מוגן אחר .בעקבות
התערבות מהירה של הנציבות הסכים המרכז הרפואי לתת למתלונן
מפתח של שער הכניסה למרכז ,כדי שתושבי השכונה יוכלו להיכנס
למרחב המוגן בשעת חירום)908391( .

ו .גם לאחר סיום המבצע התקבלו בנציבות תלונות בעניינים הקשורים בו .לדוגמה ,מתלונן
טען כי מאחר שהיה מגויס בצו  8לא היה באפשרותו להגיע לאחד המפגשים שהתקיים
במסגרת קורס ריענון נהיגה מטעם משרד הרישוי .לדבריו ,מסר לו בתחילה משרד הרישוי
כי הוא יוכל להשלים את המפגש החסר לאחר שחרורו ממילואים ,אולם לאחר זמן הוא
נדרש להפקיד את רישיון הנהיגה שלו מכיוון שלא סיים את הקורס ולשלם אגרה עבור קבלת
רישיון זמני.

ג .בתלונות אחרות נטען שצפירות האזעקה אינן נשמעות .הנציבות פנתה
מיד עם קבלתן לפיקוד העורף ולרשויות המקומיות שבתחומי שיפוטן לא
נשמעו הצופרים ,והליקויים בעניין זה תוקנו)909382 ,907897( .
ד .התלונות שהתקבלו בזמן מבצע צוק איתן עסקו גם בנושאים אחרים.
למשל ,תושב רהט התלונן על שהמחלקה לשירותים חברתיים ביישובו
אינה מוכנה לצרף את ילדיו ל”טיול הפוגה” שהיא מארגנת לילדים ,אף
שילדיו מטופלים על ידי רשויות הרווחה ביישוב .מאחר שהטיול היה

 1למשל ,ביולי  2007פרסם משרד מבקר
המדינה דוח ביקורת מיוחד שעסק
במכלול רחב של היבטים הקשורים
להיערכות העורף במלחמת לבנון
השנייה ,שבעקבותיו נעשו שינויים
מרחיקי לכת בתחום זה .משרד מבקר
המדינה עשה גם ביקורות מעקב בנושא.

בעקבות התערבות הנציבות החזיר משרד הרישוי למתלונן את הרישיון ואפשר לו להשלים
את הקורס)909072( .

נציבות תלונות הציבור -דוח שנתי 41

נספחים

04

112

113

נספחים | התפלגות התלונות לפי גופים נילונים בשנת 2014

נציבות תלונות הציבור -דוח שנתי 41

התפלגות
התלונות לפי
גופים נילונים
1
בשנת 2014

התפלגות התלונות לפי משרדי ממשלה בשנת 2014
הגופים הנילונים

התקבלו בתקופה
הנסקרת

נילון

סה״כ
תיקי
תלונה

סה״כ
נושאים

נסתיים הטיפול בתקופה הנסקרת (כולל נושאים שנתקבלו קודם לכן)
סה״כ
תיקי
תלונה

סה״כ
נושאים

נושאים
שהוכרעו
לגופו של
עניין

נושאים
שנמצאו
מוצדקים

נושאים
שנמצאו
לא
מוצדקים

נושאים
שהבירור
בהם
הופסק

נושאים
שנדחו על
הסף

משרדי ממשלה

4188

4426

3991

4220

1925

648

1277

1618

677

משרד האוצר

611

654

580

618

314

129

185

229

75

2

כללי

55

55

57

57

17

8

9

22

18

אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון

75

77

96

98

67

35

32

24

7

אגף החשב הכללי

12

15

11

14

7

3

4

6

1

מחלקת הגמלאות

19

19

14

14

6

2

4

6

2

רשות המסים בישראל  -מכס
ומע"מ

108

120

101

111

63

29

34

44

4

רשות המסים בישראל  -מס הכנסה
ומיסוי מקרקעין

249

273

223

245

122

48

74

100

23

רשות המסים בישראל  -מס רכוש
וקרן פיצויים

14

14

10

10

3

0

3

5

2

רשות החברות הממשלתיות

18

18

18

18

9

1

8

2

7

הרשות לזכויות ניצולי השואה

53

55

43

44

18

2

16

16

10

משרד הביטחון

199

212

179

189

77

16

61

74

38

כללי

57

59

50

52

15

8

7

16

21

אגף משפחות והנצחה

10

10

6

6

3

0

3

3

0

אגף שיקום נכים

122

131

117

123

55

6

49

52

16

המשרד לביטחון הפנים

109

120

101

111

50

20

30

48

13

כללי

43

47

47

51

23

8

15

19

9

אגף רישוי כלי ירייה

39

44

31

35

16

7

9

19

0

הרשות הארצית לכבאות והצלה

27

29

23

25

11

5

6

10

4

משרד הבינוי

378

398

407

427

272

36

236

136

19

משרד הבריאות

452

471

377

396

162

52

110

157

77

כללי

406

424

334

352

132

43

89

147

73

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

29

29

29

29

21

5

16

4

4

 1גופים נילונים ויחידות באותם גופים
שעליהם התקבלו מעל  10תלונות.

נציבות קבילות לחוק ביטוח
בריאות ממלכתי

11

12

9

10

6

2

4

4

0

 2חלק מתיקי התלונות כוללים יותר מנושא
אחד לטיפול.

המשרד להגנת הסביבה

55

58

61

65

30

5

25

23

12

114

115
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הגופים הנילונים

התקבלו בתקופה
הנסקרת

נילון

סה״כ
תיקי
תלונה

סה״כ
נושאים

נסתיים הטיפול בתקופה הנסקרת (כולל נושאים שנתקבלו קודם לכן)

2

סה״כ
תיקי
תלונה

סה״כ
נושאים

נושאים
שהוכרעו
לגופו של
עניין

נושאים
שנמצאו
מוצדקים

נושאים
שנמצאו
לא
מוצדקים

נושאים
שהבירור
בהם
הופסק

נושאים
שנדחו על
הסף

הגופים הנילונים

התקבלו בתקופה
הנסקרת

נילון

סה״כ
תיקי
תלונה

סה״כ
נושאים

נסתיים הטיפול בתקופה הנסקרת (כולל נושאים שנתקבלו קודם לכן)

2

סה״כ
תיקי
תלונה

סה״כ
נושאים

נושאים
שהוכרעו
לגופו של
עניין

נושאים
שנמצאו
מוצדקים

נושאים
שנמצאו
לא
מוצדקים

נושאים
שהבירור
בהם
הופסק

נושאים
שנדחו על
הסף

משרד החוץ

25

27

18

18

8

2

6

9

1

משרד הפנים

107

110

105

108

29

8

21

41

38

משרד החינוך

488

504

439

461

147

61

86

212

102

כללי

78

80

77

80

23

7

16

33

24

כללי

406

421

359

380

143

60

83

188

49

ועדות מחוזיות לתכנון ובניה

16

17

14

14

1

0

1

6

7

לשכת הפרסום הממשלתית

63

63

62

62

3

1

2

7

52

משרד ראש הממשלה

98

100

96

98

35

12

23

39

24

מרכז מעיין החינוך התורני בארץ
ישראל

17

18

16

17

0

0

0

17

0

כללי

36

36

36

36

10

5

5

10

16

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

12

12

11

11

7

4

3

2

2

שירות הביטחון הכללי (שב"כ)

41

41

41

41

16

3

13

20

5

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

39

41

35

38

10

2

8

17

11

משרד הכלכלה

346

363

302

316

173

58

115

108

35

כללי

250

264

198

210

103

31

72

86

21

האגף לאיגוד שיתופי

33

35

34

36

24

12

12

5

7

המועצה הישראלית לצרכנות

משרד הרווחה והשירותים
החברתיים

86

91

85

89

26

15

11

47

16

המשרד לשירותי דת

57

61

62

64

33

25

8

18

13

34

34

43

43

34

14

20

8

1

הרבנות הראשית

29

31

31

33

18

16

2

9

6

רשם המהנדסים

11

11

9

9

7

1

6

1

1

משרד המשפטים

535

575

519

559

190

26

164

225

144

משרד התשתיות הלאומיות,
האנרגיה והמים

21

22

22

23

14

1

13

4

5

כללי

61

64

54

57

17

3

14

17

23

היועץ המשפטי לממשלה

14

14

13

13

4

1

3

6

3

אגף האפוטרופוס הכללי והכונס
הרשמי

49

53

39

41

12

4

8

21

8

31

36

25

30

8

0

8

17

5

אגף רישום והסדר המקרקעין

29

31

22

23

3

0

3

8

12

רשם העזבונות והירושות

אגף הסיוע המשפטי

127

139

134

149

66

4

62

65

18

פרקליטות המדינה

38

38

48

49

15

4

11

18

16

מחלקת חקירת שוטרים
(מח"ש)

30

33

29

33

12

2

10

10

11

פרקליטויות המחוז

32

34

30

32

13

4

9

14

5

רשות התאגידים  -רשם החברות

15

20

18

20

10

1

9

9

1

רשות התאגידים  -רשם העמותות

23

23

24

24

11

1

10

9

4

בתי דין רבניים

31

33

29

31

2

0

2

10

19

הקרן לטיפול בחסויים

12

13

11

12

4

0

4

5

3

משרד העלייה והקליטה

72

76

70

73

37

3

34

33

3

משרד התחבורה והבטיחות
בדרכים

440

469

474

504

290

165

125

177

37

כללי

295

308

317

332

179

99

80

126

27

אגף הרישוי

135

151

149

164

106

63

43

50

8

משרד התיירות

14

16

15

17

8

2

6

2

7

משרד התקשורת

42

44

31

32

12

4

8

14

6

116

117
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התפלגות התלונות לפי מוסדות מדינה בשנת 2014

התפלגות התלונות לפי גופי שלטון מקומי בשנת 2014

הגופים הנילונים

התקבלו בתקופה
הנסקרת

נסתיים הטיפול בתקופה הנסקרת (כולל נושאים שנתקבלו קודם לכן)

נילון

סה״כ
תיקי
תלונה

סה״כ
נושאים

מוסדות מדינה

3732

4000

3648

בנק ישראל

50

53

55

58

כללי

21

21

24

25

המפקח על הבנקים

29

32

31

33

הגופים הנילונים

נסתיים הטיפול בתקופה הנסקרת (כולל נושאים שנתקבלו קודם לכן)

התקבלו בתקופה
הנסקרת

סה״כ
תיקי
תלונה

סה״כ
נושאים

נושאים
שהוכרעו
לגופו של
עניין

נושאים
שנמצאו
מוצדקים

נושאים
שנמצאו
לא
מוצדקים

נושאים
שהבירור
בהם
הופסק

נושאים
שנדחו על
הסף

3918

1695

459

1236

1560

663

שלטון מקומי

24

4

20

21

13

עיריות

1918

7

3

4

9

9

עיריית אופקים

9

17

1

16

12

4

עיריית אור יהודה

26

29

הכנסת

31

31

29

29

2

0

2

6

21

עיריית אילת

13

13

17

המוסד לביטוח לאומי

1218

1324

1179

1291

662

140

522

486

143

עיריית אלעד

16

18

12

2

נילון

סה״כ
תיקי
תלונה

סה״כ
נושאים

3798

4085

3598

2088

1805

1974

10

13

14

24

26

8

17

6

2

13

3

0

2

סה״כ
תיקי
תלונה

סה״כ
נושאים

נושאים
שהוכרעו
לגופו של
עניין

נושאים
שנמצאו
מוצדקים

נושאים
שנמצאו
לא
מוצדקים

נושאים
שהבירור
בהם
הופסק

נושאים
שנדחו על
הסף

3880

1601

514

1087

1433

846

799

287

512

718

457

9

1

8

4

1

2

6

8

10

4

4

7

3

7

3

מערכת בתי המשפט

184

189

187

192

31

9

22

36

125

עיריית אשדוד

35

39

35

37

15

4

11

13

9

הנהלת בתי המשפט ובתי המשפט

167

172

173

178

30

9

21

33

115

עיריית אשקלון

41

44

29

31

8

2

6

9

14

בתי הדין לעבודה

17

17

14

14

1

0

1

3

10

עיריית באר שבע

190

205

171

189

122

65

57

41

26

משטרת ישראל

641

679

647

682

310

92

218

270

102

עיריית בית שאן

24

26

24

26

10

6

4

6

10

נציבות שירות המדינה

44

47

45

49

28

13

15

14

7

עיריית בית שמש

35

39

31

35

6

2

4

22

7

צה"ל

283

289

293

299

111

35

76

141

47

עיריית ביתר עילית

26

26

27

27

10

7

3

8

9

כללי

185

189

194

198

89

28

61

68

41

עיריית בני ברק

93

101

106

115

55

18

37

45

15

המינהל האזרחי

93

95

92

94

22

7

15

70

2

עיריית בת ים

54

59

58

64

17

5

12

28

19

רשות האוכלוסין וההגירה

346

387

349

388

135

26

109

221

32

עיריית גבעת שמואל

13

15

9

10

1

0

1

6

3

רשות האכיפה והגבייה

140

147

138

143

47

7

40

39

57

עיריית גבעתיים

15

15

13

13

9

4

5

3

1

כללי

26

26

21

21

7

2

5

7

7

עיריית הוד השרון

24

26

23

23

3

0

3

4

16

ההוצאה לפועל

93

97

91

95

22

4

18

24

49

עיריית הרצליה

30

35

20

23

5

0

5

9

9

המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות 21

24

26

27

18

1

17

8

1

עיריית חדרה

35

41

31

37

5

0

5

10

22

רשות הטבע והגנים הלאומיים

26

30

18

20

9

5

4

7

4

עיריית חולון

79

84

83

92

37

8

29

34

21

הרשות הממשלתית למים ולביוב

41

42

34

35

15

6

9

16

4

עיריית חיפה

144

152

145

153

63

24

39

55

35

רשות מקרקעי ישראל

191

203

165

181

57

10

47

91

33

עיריית טבריה

38

47

38

45

16

8

8

15

14

רשות שדות התעופה בישראל

25

25

23

23

6

1

5

12

5

עיריית טייבה

10

10

6

6

2

0

2

3

1

רשות השידור

194

209

212

237

126

67

59

92

19

עיריית טירת הכרמל

13

14

16

18

5

1

4

9

4

הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

11

11

13

13

2

0

2

6

5

עיריית ירושלים

233

250

208

221

73

20

53

102

46

שירות בתי הסוהר

187

202

165

172

86

23

63

63

23

עיריית כפר סבא

16

17

19

20

11

3

8

4

5

שירות התעסוקה

87

98

69

79

37

20

17

30

12

עיריית כרמיאל

25

26

24

24

8

1

7

10

6

עיריית לוד

97

110

97

110

54

11

43

40

16

118

119
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הגופים הנילונים

התקבלו בתקופה
הנסקרת

נילון

סה״כ
תיקי
תלונה

סה״כ
נושאים

נסתיים הטיפול בתקופה הנסקרת (כולל נושאים שנתקבלו קודם לכן)

2

סה״כ
תיקי
תלונה

סה״כ
נושאים

נושאים
שהוכרעו
לגופו של
עניין

נושאים
שנמצאו
מוצדקים

נושאים
שנמצאו
לא
מוצדקים

נושאים
שהבירור
בהם
הופסק

נושאים
שנדחו על
הסף

הגופים הנילונים

התקבלו בתקופה
הנסקרת

נילון

סה״כ
תיקי
תלונה

סה״כ
נושאים

נסתיים הטיפול בתקופה הנסקרת (כולל נושאים שנתקבלו קודם לכן)

2

סה״כ
תיקי
תלונה

סה״כ
נושאים

נושאים
שהוכרעו
לגופו של
עניין

נושאים
שנמצאו
מוצדקים

נושאים
שנמצאו
לא
מוצדקים

נושאים
שהבירור
בהם
הופסק

נושאים
שנדחו על
הסף

עיריית מגדל העמק

11

11

11

11

8

2

6

2

1

עיריית תל אביב-יפו

169

182

161

170

77

17

60

54

39

עיריית מודיעין עילית

20

20

13

13

1

0

1

9

3

מועצות מקומיות

444

468

424

450

152

55

97

171

127

עיריית נהריה

23

28

18

20

10

3

7

9

1

מועצה מקומית אורנית

14

14

11

11

3

0

3

4

4

עיריית נס ציונה

17

22

15

21

5

1

4

11

5

מועצה מקומית באר יעקב

16

16

14

14

9

5

4

1

4

עיריית נצרת

35

42

32

39

21

16

5

13

5

מועצה מקומית גדרה

10

13

10

13

5

0

5

6

2

עיריית נצרת עילית

47

52

40

47

32

11

21

12

3

מועצה מקומית כפר כנא

35

37

37

38

5

1

4

11

22

עיריית נתיבות

13

14

14

15

6

1

5

7

2

מועצה מקומית מג'אר

10

10

9

9

2

1

1

3

4

עיריית נתניה

60

65

50

54

16

2

14

28

10

מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור

11

11

12

12

4

1

3

6

2

עיריית עכו

13

14

14

15

5

3

2

8

2

מועצה מקומית קריית טבעון

10

10

9

9

3

1

2

3

3

עיריית עפולה

32

33

28

29

6

3

3

13

10

מועצה מקומית תל מונד

12

13

8

8

2

1

1

2

4

עיריית פתח תקוה

88

93

78

82

29

12

17

30

23

מועצות אזוריות

220

233

200

212

70

23

47

84

58

עיריית צפת

44

46

46

49

24

11

13

14

11

מועצה אזורית הגלבוע

12

13

12

12

3

1

2

7

2

עיריית קריית אתא

32

35

36

41

13

7

6

20

8

מועצה אזורית מטה בנימין

8

10

6

9

4

1

3

4

1

עיריית קריית ביאליק

13

14

14

15

4

0

4

6

5

מועצה אזורית מטה יהודה

16

17

14

16

2

0

2

10

4

עיריית קריית גת

19

21

17

19

8

3

5

6

5

מועצה אזורית עמק חפר

13

13

8

8

3

0

3

3

2

עיריית קריית ים

12

14

11

13

4

4

0

9

0

מועצה אזורית שומרון

8

10

8

10

5

2

3

4

1

עיריית קריית מוצקין

11

14

8

11

2

2

0

6

3

ועדים מקומיים

14

14

7

7

1

0

1

4

2

עיריית קריית מלאכי

9

10

8

10

0

0

0

10

0

מועצות דתיות

25

26

25

25

6

1

5

11

8

עיריית קריית שמונה

40

46

40

44

20

12

8

16

8

גופים מוניציפאליים אחרים

508

542

511

550

319

71

248

192

39

עיריית ראש העין

11

11

10

10

6

3

3

3

1

תאגידי מים וביוב

484

517

487

524

308

70

238

185

31

עיריית ראשון לציון

59

61

56

58

28

6

22

16

14

חברת הגיחון בע"מ

35

39

33

37

21

10

11

11

5

עיריית רהט

36

37

23

24

7

1

6

10

7

יובלים אשדוד בע"מ

10

10

9

9

6

1

5

3

0

עיריית רחובות

58

59

52

56

25

9

16

19

12

מי אביבים  2010בע"מ

39

41

42

45

22

3

19

22

1

עיריית רמלה

23

25

18

19

9

1

8

8

2

מי בת ים  -תאגיד מים וביוב בע"מ

15

15

18

19

11

4

7

8

0

עיריית רמת גן

68

74

67

73

28

8

20

26

19

מי כרמל בע"מ

29

32

33

39

16

6

10

21

2

עיריית רמת השרון

11

12

11

11

4

1

3

3

4

מי לוד בע"מ

26

28

25

27

23

5

18

4

0

עיריית רעננה

24

26

20

22

10

1

9

7

5

עיריית שדרות

16

17

17

18

10

1

9

5

3

מי נע  -חברת המים והביוב של
נצרת עילית בע"מ

23

25

23

24

19

4

15

3

2

120

121
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התפלגות התלונות לפי גופים ציבוריים אחרים בשנת 2014
הגופים הנילונים

התקבלו בתקופה
הנסקרת

נסתיים הטיפול בתקופה הנסקרת (כולל נושאים שנתקבלו קודם לכן)

נילון

סה״כ
תיקי
תלונה

סה״כ
נושאים

מי רמת גן

27

31

24

מי שבע  -תאגיד המים והביוב
לבאר שבע בע"מ

75

82

78

83

מי שקמה  -תאגיד המים והביוב
בע"מ

12

13

13

15

11

מיתב  -מים תיעול וביוב בע"מ

23

23

21

21

13

2

הגופים הנילונים

התקבלו בתקופה
הנסקרת

סה״כ
תיקי
תלונה

סה״כ
נושאים

נושאים
שהוכרעו
לגופו של
עניין

נושאים
שנמצאו
מוצדקים

נושאים
שנמצאו
לא
מוצדקים

נושאים
שהבירור
בהם
הופסק

נושאים
שנדחו על
הסף

29

15

6

9

14

0

גופים ציבוריים אחרים

59

6

53

20

4

אגד ,אגודה שיתופית לתחבורה
בישראל בע"מ

51

3

8

4

0

האגודה לתרבות הדיור

14

4

9

8

0

פלג הגליל בע"מ

11

12

10

12

8

4

4

4

0

ועדות מקומיות לתכנון ובנייה

123

130

112

118

41

16

25

42

35

ועדה מקומית לתכנון ובניה
השומרון

12

14

7

9

6

2

4

2

1

ועדה מרחבית לתכנון ובניה שרונים

9

10

9

10

4

2

2

3

3

נסתיים הטיפול בתקופה הנסקרת (כולל נושאים שנתקבלו קודם לכן)

נילון

סה״כ
תיקי
תלונה

סה״כ
נושאים

1925

2024

1711

53

51

54

15

12

14

2

סה״כ
תיקי
תלונה

סה״כ
נושאים

נושאים
שהוכרעו
לגופו של
עניין

נושאים
שנמצאו
מוצדקים

נושאים
שנמצאו
לא
מוצדקים

נושאים
שהבירור
בהם
הופסק

נושאים
שנדחו על
הסף

1803

705

187

518

681

417

14

4

10

19

21

4

1

3

4

6

דן ,חברה לתחבורה ציבורית בע"מ

33

34

21

22

3

1

2

14

5

חברות משכנות

436

470

344

372

206

29

177

142

24

חלמיש ,חברה ממשלתית עירונית
דדיור ,לשיקום ולהתחדשות שכות
נות בתל אביב-יפו בע"מ

13

14

8

9

6

0

6

2

1

עמידר ,החברה הלאומית לשיכון
בישראל בע"מ

409

438

323

347

189

27

162

135

23

חברת בנק הדואר בע"מ

31

32

22

22

14

4

10

6

2

חברת דואר ישראל בע"מ

337

362

296

318

91

50

41

123

104

חברת החשמל לישראל בע"מ

192

200

197

202

88

26

62

73

41

חברת רכבת ישראל בע"מ

53

54

67

70

32

18

14

28

10

לשכת עורכי הדין

56

58

53

56

29

7

22

18

9

מגן דוד אדום

32

34

31

31

15

6

9

15

1

מוסדות להשכלה גבוהה

56

59

54

57

26

1

25

17

14

מפעל הפיס

18

18

12

12

3

0

3

2

7

נתיבי ישראל  -החברה הלאומית
לתשתיות תחבורה בע"מ

45

47

49

52

10

1

9

39

3

קופות חולים

462

478

407

423

138

35

103

154

131

מכבי שירותי בריאות

98

100

84

87

32

11

21

28

27

קופת חולים מאוחדת

53

55

43

45

9

2

7

22

14

קופת חולים לאומית

34

34

37

37

11

4

7

12

14

שירותי בריאות כללית

277

289

243

254

86

18

68
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חוק יסוד :מבקר המדינה
וחוק מבקר המדינה,
התשי"ח1958-
]נוסח משולב[

חוק יסוד :מבקר המדינה*
.1
.2

ביקורת המדינה נתונה בידי מבקר המדינה.
(א)

מבקר המדינה יקיים ביקורת על המשק ,הנכסים ,הכספים ,ההתחייבויות והמינהל של
המדינה ,של משרדי הממשלה ,של כל מפעל ,מוסד או תאגיד של המדינה ,של הרשויות
המקומיות ושל גופים או מוסדות אחרים שהועמדו על פי חוק לביקורתו של מבקר
המדינה.

(ב)

מבקר המדינה יבחן את חוקיות הפעולות ,טוהר המידות ,הניהול התקין ,היעילות
והחיסכון של הגופים המבוקרים ,וכל עניין אחר שיראה בו צורך.

מהות

ביקורת המדינה

.3

גוף העומד לביקורתו של מבקר המדינה ימציא למבקר ללא דיחוי ,לפי דרישתו ,ידיעות,
מסמכים ,הסברים ,וכל חומר אחר שלדעת המבקר דרושים לו לצורכי הביקורת.

חובה להמציא ידיעות

.4

מבקר המדינה יברר תלונות מאת הציבור על גופים ואנשים כפי שייקבע בחוק או לפיו;
בתפקידו זה יכהן מבקר המדינה בתואר “נציב תלונות הציבור”.

תלונות הציבור

.5

מבקר המדינה ימלא תפקידים נוספים כפי שייקבע בחוק.

תפקידים נוספים

.6

במילוי תפקידיו יהיה מבקר המדינה אחראי בפני הכנסת בלבד ולא יהיה תלוי בממשלה.

אחריות בפני הכנסת

.7

(א)
(ב)
(ג)

מבקר המדינה ייבחר בידי הכנסת בהצבעה חשאית; סדרי הבחירה ייקבעו בחוק.
תקופת כהונתו של מבקר המדינה תהיה שבע שנים.
מבקר המדינה יכהן תקופת כהונה אחת בלבד.

.8

כל אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל כשיר להיות מועמד לכהונת מבקר המדינה; חוק יכול
שיקבע תנאי כשירות נוספים.

.9

מבקר המדינה הנבחר יצהיר ויחתום לפני הכנסת הצהרת אמונים זו:
“אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולמלא באמונה את תפקידי כמבקר
המדינה”.

בחירה ותקופת כהונה
[תיקון :התשנ”ח]

כשירות
[תיקון :התשנ”ח]

הצהרת אמונים

* ס"ח  .30 )24.2.1988( 1237תיקונים :חוק יסוד :מבקר המדינה (תיקון) ,ס"ח [ 196 )1.4.1998( 1665התשנ"ח]; חוק יסוד :מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)2ס"ח 2017
([ 714 )1.8.2005התשס"ה].
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חוק מבקר המדינה ,התשי"ח[ 1958-נוסח משולב]*
תקציב

.10

תקציב משרד מבקר המדינה ייקבע לפי הצעת מבקר המדינה בידי ועדת הכספים של
הכנסת ,ויפורסם ביחד עם תקציב המדינה.

משכורת וגמלאות

.11

משכורתו של מבקר המדינה ותשלומים אחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו או לאחריה ,או
לשאיריו לאחר מותו ,ייקבעו בחוק או בהחלטה של הכנסת או של ועדה מוועדותיה שהכנסת
הסמיכה לכך.

קשר עם הכנסת והגשת
דוחות

.12

העברה מכהונה

.13

החוק המקורי – חוק מבקר המדינה ,התש"ט – 1949-נתקבל בכנסת ביום י"ט באייר
התש"ט ( 18במאי  .)1949החוק תוקן על ידי החוקים הבאים :חוק מבקר המדינה (תיקון),
התשי"ב ;1952-חוק מבקר המדינה (תיקון) ,התשי"ד ;1954-וחוק מבקר המדינה (תיקון),
התשי"ח .1958-בחוק מבקר המדינה ,התשי"ח[ 1958-נוסח משולב] ,שולב הנוסח של החוק
המקורי עם התיקונים ,שנתקבלו עד לאותה עת.
הנוסח המובא להלן הוא הנוסח המשולב ,כפי שתוקן על ידי החוקים הבאים:
 .1חוק מבקר המדינה (תיקון) ,התשכ"ב ,1961-ס"ח ;6 )13.11.1961( 352

(א)

מבקר המדינה יקיים קשר עם הכנסת ,כפי שייקבע בחוק.

 .2חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)2התשכ"ב ,1962-ס"ח [ 42 )14.2.1962( 363התשכ"ב (;])2

(ב)

מבקר המדינה יגיש לכנסת דינים וחשבונות וחוות דעת בתחום תפקידיו ויפרסם
אותם ברבים ,והכול בדרך ובסייגים שייקבעו בחוק.

.3חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)3התשכ"ד ,1964-ס"ח ;42 )21.1.1964( 414
 .4חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון ,התשכ"ט ,1969-ס"ח ;98 )4.4.1969( 555
 .5חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)5התשל"א ,1971-ס"ח ;112 )9.4.1971( 623

[תיקון :התשס”ה]

מבקר המדינה לא יועבר מכהונתו אלא באחד מאלה:
()1

מטעמי בריאות נבצר ממנו ,דרך קבע ,למלא את תפקידו – ביום שבו החליטה
הכנסת על כך ,בהחלטה שהתקבלה ברוב חבריה לפחות ,לאחר הליך שייקבע
בחוק;

()2

מחמת התנהגות שאינה הולמת את מעמדו כמבקר המדינה – ביום שבו החליטה
הכנסת על כך ,בהחלטה שהתקבלה ברוב של שלושה רבעים מחבריה לפחות,
לאחר הליך שייקבע בחוק.

 .6חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)6התשל"ב ,1972-ס"ח ;134 )27.7.1972( 663
 .7חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)7התשל"ד ,1974-ס"ח ;38 )24.2.1974( 725
 .8חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)8התשל"ה ,1975-ס"ח ;58 )6.2.1975( 758
 .9חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)9התשל"ח ,1978-ס"ח ;53 )12.1.1978( 881
 .10חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס'  ,)7התש"ם ,1980-ס"ח ;76 )28.2.1980( 962
 .11חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)11התשמ"א ,1981-ס"ח ;280 )27.5.1981( 1026
 .12חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)12התשמ"ד ,1983-ס"ח ;37 )4.1.1984( 1102
 .13חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)13התשמ"ד ,1984-ס"ח [ 129 )4.4.1984( 1115התשמ"ד (;])2

ממלא מקום המבקר

.14

נבצר ממבקר המדינה למלא תפקידיו ,ימונה ממלא מקום המבקר באופן ולתקופה כפי
שייקבע בחוק.

 .14חוק מבקר המדינה (הוראות מעבר) ,התשמ"ח ,1988-ס"ח ;31 )24.2.1988( 1237
 .15חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)15התש"ן ,1990-ס"ח ;114 )28.3.1990( 1312
 .16חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)16התשנ"א ,1990-ס"ח ;18 )28.11.1990( 1333
 .17חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)17התשנ"ב ,1992-ס"ח ;135 )19.3.1992( 1389
 .18חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)18התשנ"ג ,1993-ס"ח ;100 )31.3.1993( 1418
 .19חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)19התשנ"ד ,1993-ס"ח ;38 )31.12.1993( 1444
 .20חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)20התשנ"ד ,1994-ס"ח [ 144 )19.5.1994( 1464התשנ"ד (;])2
 .21חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)21התשנ"ד ,1994-ס"ח [ 144 )19.5.1994( 1464התשנ"ד (;])3
 .22חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)22התשנ"ד ,1994-ס"ח [ 260 )28.7.1994( 1475התשנ"ד (;])4
 .23חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)24התשנ"ה ,1995-ס"ח ;138 )2.3.1995( 1507

* ס"ח .92 )20.3.1958( 248
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פרק ראשון :המבקר
 .24חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)23התשנ"ה ,1995-ס"ח [ 144 )17.3.1995( 1508התשנ"ה (;])2

.1

(א)

מבקר המדינה (להלן – המבקר) ייבחר בידי הכנסת בהצבעה חשאית בישיבת הכנסת
שנועדה לעניין זה בלבד.

(ב)

היו שני מועמדים או יותר ,המועמד שבעד בחירתו הצביע רוב חברי הכנסת – הוא
הנבחר; לא הצביע רוב כאמור בעד מועמד אחד – מצביעים שנית; בהצבעה השנייה
יועמדו לבחירה רק שני המועמדים שקיבלו את קולותיהם של מספר חברי הכנסת
הגדול ביותר בהצבעה הראשונה; המועמד שבעד בחירתו הצביעו בהצבעה השנייה
רוב חברי הכנסת המשתתפים בהצבעה ומצביעים בעד אחד המועמדים – הוא הנבחר;
קיבלו שני מועמדים מספר קולות שווה חוזרים על ההצבעה.

(ג)

היה מועמד אחד בלבד ,תהיה ההצבעה בעדו או נגדו והוא יהיה הנבחר אם מספר
הקולות שניתנו בעדו עלה על מספר הקולות שניתנו נגדו; היה מספר הקולות שניתנו
בעדו שווה למספר הקולות שניתנו נגדו ,מצביעים שנית.

(ד)

לא נבחר המבקר לפי סעיף קטן (ג) ,תיערך בחירה חוזרת בתוך שלושים ימים מיום
ההצבעה לפי הוראות סעיף זה וסעיפים (2ב) ו(-ג) ו ,3-ואולם הצעת המועמד לפי סעיף
(3א) תוגש לא יאוחר משבעה ימים לפני יום הבחירה.

(א)

בחירת המבקר תיערך לא מוקדם מתשעים ימים ולא יאוחר משלושים ימים לפני תום
תקופת כהונתו של המבקר המכהן; נתפנה מקומו של המבקר לפני תום תקופת כהונתו,
תיערך הבחירה תוך ארבעים וחמישה ימים מהיום שבו נתפנה מקומו.

(ב)

יושב ראש הכנסת ,בהתייעצות עם סגניו ,יקבע את יום הבחירה ויודיע עליו בכתב לכל
חברי הכנסת לפחות שלושה שבועות לפני יום הבחירה.

(ג)

חל מועד הבחירה שלא בזמן אחד הכנסים של הכנסת ,יכנס יושב ראש הכנסת את
הכנסת לשם הבחירה.

(א)

()1

הצעת מועמד למבקר המדינה תוגש בכתב ליושב ראש הכנסת ,בצירוף הסכמת
המועמד בכתב ,ביום הארבעה עשר שלפני יום הבחירה; חבר הכנסת לא ישתף
עצמו בהצעה של יותר ממועמד אחד;

()2

מי שעשרה חברי הכנסת לפחות הציעו את מועמדותו יהיה מועמד למבקר
המדינה ,אלא אם כן פחת מספר המציעים מעשרה בשל מחיקת שם של חבר
הכנסת כאמור בפסקה (;)3

()3

שיתף עצמו חבר הכנסת בהצעה של יותר ממועמד אחד ,יימחק שמו של חבר
הכנסת מרשימת המציעים של כל המועמדים שהציע; פחת מספר המציעים של
מועמד מעשרה בשל מחיקת שם מרשימת המציעים ,רשאי חבר הכנסת שלא
שיתף עצמו באף הצעה לצרף את שמו לרשימת המציעים של אותו מועמד ,לא
יאוחר משמונה ימים לפני יום הבחירה.

 .25חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)25התשנ"ה ,1995-ס"ח [ 174 )6.4.1995( 1515התשנ"ה (;])3
 .26חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)26התשנ"ה ,1995-ס"ח [ 371 )25.7.1995( 1534התשנ"ה (;])4
 .27חוק בנק ישראל (תיקון מס'  ,)19התשנ"ה ,1995-ס"ח [ 375 )3.8.1995( 1535התשנ"ה (;])5
 .28חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)27התשנ"ה ,1995-ס"ח [ 448 )10.8.1995( 1543התשנ"ה (;])6
 .29חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)29התשנ"ו ,1996-ס"ח ;134 )8.3.1996( 1572
 .30חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)30התשנ"ו ,1996-ס"ח [ 134 )8.3.1996( 1572התשנ"ו (;])2
 .31חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)31התשנ"ז ,1997-ס"ח ;64 )6.2.1997( 1610
 .32חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ,התשנ"ח ,1998-ס"ח ;352 )7.8.1998( 1685
 .33חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)33התשס"א ,2001-ס"ח ;174 )19.3.2001( 1781
 .34חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)34התשס"ג ,2003-ס"ח ;524 )5.8.2003( 1898
 .35חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)35התשס"ה ,2005-ס"ח ;126 )3.2.2005( 1979
 .36חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (תיקון מס'  ,)2התשס"ה ,2005-ס"ח [ 212 )21.2.2005( 1983התשס"ה (;])2
 .37חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)37התשס"ה ,2005-ס"ח [ 720 )1.8.2005( 2017התשס"ה (;])3

בחירת המבקר
[תיקונים :התשמ”ח,
התשס”ג ,התשע”ד]

 .38חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)38התשס"ז ,2007-ס"ח ;374 )5.7.2007( 2102
 .39חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)39התשס"ח ,2007-ס"ח [ 66 )4.12.2007( 2121התשס"ח (;])1

.2

 .40חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)40התשס"ח ,2008-ס"ח [ 182 )7.2.2008( 2132התשס"ח (;])2
 .41חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)41התשס"ח ,2008-ס"ח [ 205 )18.2.2008( 2134התשס"ח (;])3
 .42חוק שירות המילואים ,התשס"ח ,2008-ס"ח [ 502 )16.4.2008( 2152התשס"ח (;])4
 .43חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)43התשס"ח ,2008-ס"ח [ 820 )29.7.2008( 2177התשס"ח (.])5
 .44חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)44התשע"א ,2011-ס"ח [ 300 )31.1.2011( 2275התשע"א].
 .45חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)45התשע"ב ,2012-ס"ח [ 476 )27.6.2012( 2365התשע"ב].

מועד הבחירה
[תיקונים :התשל”א,
התשמ”ח ,התשע”ג]

 .46חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)46התשע"ג ,2013-ס"ח [ 86 )27.6.2013( 2399התשע"ג].
 .47חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)47התשע"ד ,2013-ס"ח [ 32 )7.11.2013( 2411התשע"ד].

.3

 .48חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)48התשע"ה ,2014-ס"ח [ 36 )25.11.2014( 2477התשע"ה].

הצעת מועמדים
[תיקונים :התשמ”ח,
התשע”ג]
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(ב)

נאום המבקר בכנסת

.4

[תיקונים :התשמ”ח,

יושב ראש הכנסת יודיע לכל חברי הכנסת ,בכתב ,לא יאוחר משבעה ימים לפני
יום הבחירה ,על כל מועמד שהוצע ועל שמות חברי הכנסת שהציעוהו ,ויכריז על
המועמדים בפתיחת ישיבת הבחירה.

במעמד הצהרת האמונים לפי סעיף  9לחוק יסוד :מבקר המדינה ,רשאי המבקר ,בתיאום
עם יושב ראש הכנסת ,לשאת דברים לפני הכנסת.

(ב)

.8

התשנ”ד (])3
[תיקונים :התשכ”ב,

4א.

(בוטל).

התשכ”ב ( ,)2התשכ”ט,
התשמ”ח]
[תיקון :התשמ”ח]

.5

הוועדה

(א)

איסור התעסקות

()2

בהתפטרותו או בפטירתו;

()3

בהעברתו מכהונתו.

(א)

הכנסת לא תעביר את המבקר מכהונתו מחמת התנהגות שאינה הולמת את מעמדו,
אלא עקב דרישה בכתב שהוגשה לוועדת הכנסת בידי עשרים ,לפחות ,מחברי הכנסת,
ולפי הצעת אותה ועדה.

(ב)

(ב)

מי שכיהן כשר ,כסגן שר או כמנהל כללי או משנה למנהל כללי של משרד ממשרדי
הממשלה לא יהיה יושב ראש הוועדה תוך שנתיים מיום סיום כהונתו כאמור.

ועדת הכנסת לא תציע להעביר את המבקר מכהונתו מחמת התנהגות שאינה הולמת
את מעמדו ,אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את דברו.

(ג)

(ג)

חבר הוועדה שכיהן באחת המשרות המפורטות בסעיף קטן (ב) או בתוספת לחוק
שירות המדינה (מינויים) ,התשי”ט ,1959-לא ישתתף בדיוני הוועדה הנוגעים לתחום
אחריותו בתקופה שבה כיהן כאמור.

דיוני הכנסת לפי סעיף זה ייערכו בישיבה שנועדה לעניין זה בלבד או בישיבות סמוכות
זו לזו שנועדו כאמור; הדיון יתחיל לא יאוחר מעשרים ימים אחרי החלטת ועדת הכנסת;
על מועד תחילתו יודיע יושב ראש הכנסת לכל חברי הכנסת בכתב לפחות עשרה ימים
מראש; חלה תחילת הדיון שלא בזמן אחד הכנסים של הכנסת ,יכנס יושב ראש הכנסת
את הכנסת לשם קיום הדיון.

(א)

תוך תקופת כהונתו לא יהיה המבקר פעיל בחיים הפוליטיים ולא יהיה רשאי –

התשנ”ג]

[תיקון :התשנ”ה (])2

()1

בתום תקופתה;

המבקר יפעל מתוך קשר עם הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת (בחוק זה
– הוועדה) וימסור לה דין וחשבון על פעולותיו בכל עת שייראה לו או שיידרש על
ידי הוועדה.

[תיקונים :התשל”ד,

.7

כהונת המבקר פוקעת –

תום הכהונה
[תיקון :התשמ”ח]

(בוטל).
8א.

.6

מי שהיה מבקר אסור לו ,שלוש שנים מתום כהונתו ,להיות חבר בהנהלה של חבר בני
אדם המנהל עסקים לשם השגת רווחים ושהוא גוף מבוקר לפי סעיף ,)7( ,)6( ,)5( ,)3(9
( )8ו.)9(-

()1

8ב.

הכנסת לא תקבל החלטה על העברת מבקר המדינה מכהונתו מטעמי בריאות אלא לפי הצעת
ועדת הכנסת שהתקבלה ברוב של שני שלישים מחבריה על יסוד חוות דעת רפואית שניתנה
על פי כללים שהחליטה הוועדה.

8ג.

מסר המבקר למבוקרים טיוטה של דין וחשבון או של חוות דעת והסתיימה כהונתו כאמור
בסעיף  ,)1(8שלושה חודשים או יותר לאחר מסירת הטיוטה ,יהיה מוסמך לסיים את הכנת הדין
וחשבון או חוות הדעת ולהגישם בתוך שלושה חודשים מיום סיום כהונתו.

להיות חבר בכנסת או במועצה של רשות מקומית או מועמד לחברות כזו;

( )2להיות חבר בהנהלה של חבר בני אדם המנהל עסקים לשם השגת רווחים;
( )3לשמש בכל משרה אחרת או לעסוק ,במישרין או בעקיפין ,בעסק או במקצוע;
( )4להשתתף ,במישרין או בעקיפין ,במפעל ,במוסד ,בקרן או בגוף אחר ,שהם בעלי
זיכיון מאת הממשלה או נתמכים על ידיה או שהממשלה משתתפת בהנהלתם או
שהועמדו לפיקוחה של הממשלה או לביקורתו של המבקר ,וכן ליהנות ,במישרין
או בעקיפין ,מהכנסותיהם;
( )5לקנות נכסי המדינה ,בין מקרקעין ובין מטלטלין ,לחכרם ,לקבלם במתנה ,להשתת
מש בהם או להחזיק בהם בכל דרך אחרת ,לקבל מהממשלה קיבלות או זיכיונות
או הענקה אחרת ,נוספת על שכרו ,פרט לקרקע או להלוואה לשם התיישבות או
לצורכי שיכון.

העברת המבקר
מכהונתו מחמת
התנהגות שאינה
הולמת את מעמדו
[תיקונים :התשמ”ח,
התשס”ה (])3

העברה מכהונה
מטעמי בריאות
[תיקונים :התשס”ה (])3

סמכות להשלמת דין
וחשבון וחוות דעת
[תיקון :התשע”ב]
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פרק שני :תחומי הביקורת
גוף מבוקר
[תיקונים :התשנ”ה (,)2
התשנ”ז ,התשס”א]

.9

ואלה הגופים (בחוק זה – גוף מבוקר) ,אשר יעמדו לביקורתו של המבקר:

()1

כל משרד ממשלתי;

()2

כל מפעל או מוסד של המדינה;

()3

כל אדם או גוף המחזיק ,שלא לפי חוזה ,ברכוש המדינה או המנהל אותו או המפקח
עליו מטעם המדינה;

()4

כל רשות מקומית;

()5

כל חברה ממשלתית ,כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות ,התשל”ה( 1975-להלן
– חוק החברות הממשלתיות) וכן כל מפעל ,מוסד ,קרן או גוף אחר ,שהממשלה
משתתפת בהנהלתם;

.10

()10

גוף שחדל ,לאחר יום ב' באדר א' התשנ"ז ( 9בפברואר  ,)1997להיות כלול ברשימת
הגופים המנויים בפסקאות ( )1עד ( ,)9לגבי התקופה שבה נכלל ברשימת הגופים כאמור,
כל עוד לא חלפו שלוש שנים מהיום שחדל להיכלל בה; לגבי גוף לפי פסקה זו יהיו
למבקר ,לפי העניין ,כל הסמכויות שהוענקו לו לגבי גוף מבוקר.

(א)

במסגרת תפקידיו יבדוק המבקר במידת הצורך –
[א]

אם כל הוצאה הוצאה בתחום ההקצבה החוקית ולמטרה שנועדה לה;

[ב]

אם ההכנסות נתקבלו לפי החוק ומותרות לפי החוק;

[ג]

אם יש לכל הוצאה או הכנסה מסמך מספיק;

()6

כל אדם ,מפעל ,מוסד ,קרן או גוף אחר ,שיועמדו לביקורת על פי חוק ,על פי
החלטת הכנסת או על פי הסכם ביניהם ובין הממשלה;

[ד]

אם כל פעולה שבתחום ביקורתו נעשתה בהתאם לחוק ובידי המוסמך
לעשותה;

()7

כל חברת בת ממשלתית ,כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות ,וכן כל מפעל,
מוסד ,קרן או גוף אחר ,שאחד הגופים המנויים בפסקאות ( )5( ,)4( ,)2ו)6(-
משתתפים בהנהלתם ,אולם הביקורת על גוף כזה לא תופעל ,אלא אם הוועדה או
המבקר החליטו על כך ובמידה שהחליטו;

[ה]

אם הנהלת החשבונות ,עריכת המאזנים ,ביקורת הקופה והמלאי ושיטת
ניהול המסמכים הן יעילות;

[ו]

אם אופן החזקת הכספים ושמירת הרכוש מניח את הדעת;

()8

כל מפעל ,מוסד ,קרן או גוף אחר הנתמכים ,במישרין או בעקיפין ,על ידי הממשלה
או על ידי אחד הגופים המנויים בפסקאות ( )5( ,)4( ,)2ו )6(-בדרך הקצבה ,ערבות
וכיוצא באלה; אולם הביקורת על גוף כזה לא תופעל ,אלא אם הוועדה או המבקר
החליטו על כך ובמידה שהחליטו;

[ז]

אם מצב הקופות ומלאי הרכוש מתאים לחשבונות;

()9

כל ארגון עובדים כולל ,וכל מפעל ,מוסד ,קרן או גוף אחר שארגון עובדים כאמור
משתתף בהנהלתם ,ובלבד שהביקורת לא תופעל על פעילותם כאיגוד מקצועי; ואולם
הביקורת על גוף כאמור לא תופעל אלא אם כן החליט על כך המבקר ובמידה שהחליט
ובכפוף לאמנות בין-לאומיות שמדינת ישראל צד להן; החליט המבקר להפעיל את
הביקורת כאמור ,יהיו למבקר כל הסמכויות שהוקנו לו לגבי גוף מבוקר אף לגבי
פעילותו של ארגון עובדים כולל ,מפעל ,מוסד ,קרן או גוף כאמור ,כאיגוד מקצועי,
ובלבד שהמבקר סבור כי הדבר דרוש לצורכי הביקורת על פעילות אחרת שלהם;
לעניין פסקה זו –
“פעילות כאיגוד מקצועי” – ייצוג עובדים לשם קידום ,מימוש או הגנת זכויותיהם
כעובדים;
“ארגון עובדים כולל” – ארגון עובדים ארצי ,הפועל כאיגוד מקצועי ביותר מענף
עבודה אחד;

()1

( )2אם הגופים המבוקרים לפי סעיף  )4( ,)2( ,)1(9ו )5(-נהגו בחיסכון וביעילות
ובטוהר המידות; בדיקה זו תקיף גם גופים המבוקרים לפי סעיף  ,)6(9אם אין
בחוק ,בהחלטה ,או בהסכם האמורים באותה פסקה קביעה אחרת ,ואת הגופים
המבוקרים לפי סעיף  )8( ,)7(9ו ,)9(-אם הביקורת הופעלה לגביהם ובמידה
כל עניין אחר שיראה צורך בו.
שהופעלה; ()3
( )3כל עניין אחר שיראה צורך בו.
(ב)

לפי הצעת הממשלה או המבקר רשאית הוועדה לקבוע מפעם לפעם לגבי גוף מבוקר
או לגבי סעיף בתקציבו ,דרכי ביקורת מיוחדות או מוגבלות.

היקף הביקורת
[תיקונים :התשל”ה,
התשנ”ה (])2
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פרק שלישי :סדרי הביקורת
גוף מבוקר יגיש דוח,
מאזן ,תסקיר וידיעות

.11

[תיקונים :התשמ”ח,
התשנ”ה (])2

.14

(א)

גוף מבוקר חייב להמציא במועד שיקבע המבקר ,אולם לא יאוחר מארבעה חודשים
לאחר תום שנת הכספים שלו ,דין וחשבון על הכנסותיו והוצאותיו באותה שנה.

(ב)

המבקר רשאי לדרוש מגוף מבוקר במועד שיקבע –
()1

(א)

העלתה הביקורת ליקויים שלא הוסברו או פגיעות בחוק ,בעקרונות החיסכון והיעילות
או בטוהר המידות ,ימסור המבקר לגוף המבוקר את ממצאי הביקורת ואת דרישותיו
לתיקון הליקויים ,ואם ראה צורך בכך יביא את העניין לידיעת השר הנוגע בדבר
ולידיעת ראש הממשלה.

(ב)

העלתה הביקורת ליקויים או פגיעות הנראים למבקר ראויים לדיון הוועדה קודם
המצאת הדין וחשבון על פי סעיפים  15ו – 20-בשל זיקתם לבעיה עקרונית,
או לשם שמירה על טוהר המידות או מסיבה אחרת – ימציא המבקר לוועדה
דין וחשבון נפרד אשר יונח על שולחן הכנסת ויפורסם; ואם עשה כן – רשאית
הוועדה ,מיוזמתה היא או על פי הצעת המבקר ,להחליט על מינוי ועדת חקירה;
החליטה הוועדה כאמור ,ימנה נשיא בית המשפט העליון ועדת חקירה שתחקור
בעניין; על ועדת החקירה יחולו הוראות חוק ועדות חקירה ,התשכ”ט,1968-
בשינויים המחויבים.

( )2תסקיר המפרט ומתאר תיאור ענייני את הפעולות המשקיות והמינהליות,
שהגוף ביצע באותה שנה.
(ג)
(ד)

המבקר רשאי לדרוש את הדין וחשבון ואת המאזן מכל מפעל ,מוסד ,קרן או גוף
אחר ,שהם גופים מבוקרים לפי סעיף  )8( ,)7(9או ( ,)9גם אם לא הופעלה עליהם
הביקורת לגבי השנה ,שאליה מתייחס הדין וחשבון או המאזן.

(ה)

(בוטל).

שר האוצר יגיש דין וחשבון
כולל ומאזן של המדינה

.12

שר האוצר חייב להמציא במועד שיקבע המבקר ,אולם לא יאוחר משישה חודשים לאחר
תום שנת הכספים של המדינה ,דין וחשבון כולל על ההכנסות וההוצאות של המדינה
באותה שנה ,בצירוף כל מסמך שידרוש המבקר לאימות הדין וחשבון; כן חייב שר האוצר
להמציא במועד שיקבע המבקר ,אולם לא יאוחר מתשעה חודשים לאחר תום שנת הכספים
של המדינה ,מאזן זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה למועד תום שנת הכספים בצירוף
כל מסמך שידרוש המבקר לאימות המאזן.

הביקורת על האיגודים

.13

נוסף על ההוראות שבחוק זה או בכל חוק אחר יחולו הוראות סעיף זה על הגופים
המבוקרים לפי סעיף  )7( ,)5(9ו( )8(-בסעיף זה – האיגודים):

[תיקון :התשל”ה]

()1

המבקר רשאי ,לאחר התייעצות עם שר האוצר ,לקבוע קווים מנחים לאיגודים בדבר
מערכת החשבונות ובדבר עריכת המאזן על ידי האיגודים;

()2

המבקר רשאי לקבוע לגבי רואה החשבון ,העוסק בראיית חשבונותיו של איגוד,
קווים מנחים בדבר ההיקף והאופן של בדיקותיו ושל הדין וחשבון שלו בקשר לאותו
איגוד ובדבר הנסיבות שבהן ידווח רואה החשבון למבקר במישרין;

()3

המבקר רשאי לדרוש מכל איגוד שיערוך תכנית פעולות שנתית ,מבוססת על
המצב הפיננסי-המשקי במשך השנה השוטפת ,וכוללת תחזית לפעולות הפיננסיות
והמשקיות של האיגוד להבא ,ושימציא אותה תכנית למבקר במועד שיקבע המבקר;
כן רשאי המבקר לקבוע קווים מנחים לעריכת התכנית השנתית הנדרשת.

[תיקונים :התשל"ב,
התשנ"ה ( ,)4התשנ"ה (,)6
התשנ"ו ( ,)2התשס"א,

מאזן זכויותיו והתחייבויותיו של הגוף המבוקר למועד תום השנה;

לדין וחשבון ולמאזן יצורף כל מסמך ,שהמבקר ידרוש לשם אימות.

דרכי הטיפול בתוצאות
הביקורת

()1

( )2על אף האמור בפסקה ( ,)1המציא המבקר לוועדה דין וחשבון נפרד כאמור
באותה פסקה ,בימי פגרת הכנסת ,יפורסם הדין וחשבון האמור במועד שיקבע
המבקר ,מוקדם ככל האפשר ,ויונח על שולחן הכנסת לא יאוחר מתום השבוע
הראשון של הכנס הקרוב של הכנסת.
(ב)1

הוועדה רשאית ,בנסיבות מיוחדות ובהסכמת המבקר ,להחליט על מינוי ועדת חקירה
גם בנושא הכלול בדין וחשבון על פי סעיפים  15ו 20-ויחולו עליה הוראות סעיף קטן
(ב) ,סיפה; ואולם לא תחליט הוועדה כאמור ,אלא ברוב של שני שלישים מחבריה,
לפחות ,בישיבה שנועדה לעניין זה בלבד; הזימון לישיבה הראשונה יהיה בהודעה של
לפחות עשרה ימים מראש.

(ג)

העלתה הביקורת חשש למעשה פלילי ,יביא המבקר את העניין לידיעת היועץ
המשפטי לממשלה; ורשאי הוא לעשות כן אם העלתה הביקורת חשש שנעברה עבירה
משמעתית על פי כל דין; היועץ המשפטי לממשלה יודיע למבקר ולוועדה ,תוך שישה
חודשים מיום שהועבר אליו העניין ,על דרך טיפולו בנושא.

התשס"ח (,)1
התשס"ח (])5
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פרק רביעי :דוחות וחוות דעת של המבקר
דוח המבקר על משרדי
הממשלה ומוסדות
המדינה

.15

(א)

לא יאוחר מיום  15בפברואר בכל שנה ימציא המבקר לראש הממשלה וליושב ראש
הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת לעיון דין וחשבון על תוצאות הביקורת
של הגופים המבוקרים לפי סעיף  )1(9ו ,)2(-שנערכה במהלך שנת הכספים שחלפה;
המבקר רשאי להמציא את הדין וחשבון בחלקים ,ובלבד שעד למועד האמור יומצא
הדין וחשבון במלואו.

(ב)

בדין וחשבון לפי סעיף קטן (א) יסכם המבקר את פעולותיו בשטח הביקורת ,וכן –

[תיקונים :התשנ”ב,
התשנ”ד (,)2
התשס”א,
התשס”ח (])2

(א)

ועדת משנה של הוועדה (להלן  -ועדת המשנה) רשאית להחליט ,בהתייעצות עם
המבקר ,כי דין וחשבון או חוות דעת של המבקר ,או חלקים מהם ,לא יונחו על שולחן
הכנסת ולא יפורסמו ,אם הדבר נראה לה דרוש לשם שמירה על ביטחון המדינה או כדי
למנוע פגיעה ביחסי חוץ או בקשרי מסחר בין-לאומיים שלה .הוראות סעיף  5לחוק
הכנסת ,התשנ”ד ,1994-יחולו לגבי ועדת המשנה.

(א)1

העתק של דין וחשבון או חוות דעת של המבקר או חלקים מהם ,שלגביהם קיבלה
ועדת המשנה החלטה כאמור בסעיף קטן (א) ,יומצא על ידי המבקר לעיונו של יושב
ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,והוא יהיה רשאי ,בהסכמת יושב ראש הוועדה,
להביאם לידיעת ועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת שהעניין הנדון בהם
מצוי בתחום סמכותה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכויותיה של הוועדה לפי חוק זה.

( )3יביא את המלצותיו לתיקון הליקויים ולמניעתם.

(ב)

(בוטל).

( )4יציין שיפור או פעולות בולטות לטובה ,הראויים לדעת המבקר להיכלל בדין
וחשבון.

(ג)

בשים לב לצורך לשמור על ביטחון המדינה ,רשאי המבקר ,לאחר שהממשלה הביאה
לפניו נימוקים סבירים להנחת דעתו ,להחליט כי דין וחשבון או חוות דעת של המבקר
או חלקים מהם ,לא יונחו על שולחן הכנסת ולא יפורסמו; דין וחשבון ,חוות דעת של
המבקר או חלקים מהם ,שלגביהם קיבל המבקר החלטה לפי סעיף זה ,יומצאו ליושב
ראש הוועדה ויובאו לידיעת יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

(ד)

הערות ראש הממשלה ותגובות הגופים המבוקרים לגבי דין וחשבון של המבקר או
חלקים ממנו ,שלגביהם הוחלט כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ג) ,לא יונחו על שולחן
הכנסת ולא יפורסמו.

()1

.17

יפרט כל פגיעה בטוהר המידות;

( )2יפרט כל ליקוי ופגיעה בחוק או בעקרונות החיסכון והיעילות הראויים לדעת
המבקר להיכלל בדין וחשבון;

הערות ראש הממשלה
והנחה על שולחן הכנסת

1

.16

[תיקונים :התשכ”ד,
התשל”ח,
התשנ”ה ( ,)3התשס”א,

(א)

()1

ראש הממשלה ימסור למבקר ,בתוך עשרה שבועות מהיום שבו קיבל לידיו
את הדין וחשבון ,במלואו או חלק ממנו ,את כל אלה:
(א)

הערותיו לדין וחשבון ,לגבי כל ליקוי או פגיעה שפורטו בו;

(ב)

תגובות הגופים המבוקרים לדין וחשבון ,כפי שהועברו אליו כאמור
בסעיף קטן (א;)1

התשס”ח (,)1
התשס”ח (])5

(ג)

דיווח על תיקון ליקויים ופגיעות שפורטו בדינים וחשבונות קודמים,
לרבות פרטים כאמור בסעיף 21ב(א) ו(-ב) וכן דיווח על החלטות
שקיבלה הממשלה בעקבות הדינים והחשבונות וביצוע החלטות אלה.

( )2בתום התקופה כאמור בפסקה ( ,)1יונחו הדין וחשבון ,וכן התגובות וההערות
על שולחן הכנסת; ואולם היה המועד האמור בימי פגרת הכנסת ,יונח הדוח על
שולחן הכנסת לא יאוחר מתום השבוע הראשון של הכנס הקרוב של הכנסת.

 1סעיף זה ,כנוסחו לאחר תיקון התשס”א,
יחול לגבי דוח או חוות דעת שהוגשו
לאחר יום .19.3.2001

(א)1

גוף מבוקר שעניינו נדון בדין וחשבון יעביר את תגובתו לראש
הממשלה לגבי כל ליקוי או פגיעה שפורטו בדין וחשבון הנוגעים לו,
בתוך מועד שיקבע ראש הממשלה.

(ב)

המבקר ,ביוזמתו או לפי הצעת הוועדה ,רשאי לקבוע בהתייעצות עם
הוועדה ,כי בשנה מסוימת תהא התקופה הנקובה בסעיף קטן (א)
קצרה בלא יותר מארבעה עשר ימים או ארוכה באותה מידה; החלטה
כאמור תתקבל ותימסר לוועדה ולראש הממשלה לא יאוחר מהיום
שבו מוגש הדין וחשבון ,במלואו או חלק ממנו ,כאמור בסעיף (15א).

.18

(א)

הונח הדין וחשבון על שולחן הכנסת ,או פורסמו דין וחשבון או חוות דעת ,תדון בהם
הוועדה ותגיש לכנסת את סיכומיה והצעותיה לאישור ,והיא רשאית להגישם פרקים
פרקים.

(א)1

דין וחשבון ,חוות דעת של המבקר או חלקים מהם שלגביהם קיבלה ועדת המשנה
החלטה כאמור בסעיף (17א) יידונו על ידי ועדת המשנה ,והוראות סעיף  5לחוק הכנסת,
התשנ"ד ,1994-יחולו לגביה.

(א )2דין וחשבון ,חוות דעת של המבקר או חלקים מהם ,שלגביהם קיבל המבקר החלטה
כאמור בסעיף (17ג) ,יידונו על ידי ועדה משותפת של יושב ראש הוועדה ויושב ראש
ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,ואשר בראשה יושב ראש הוועדה (בסעיף זה –
הוועדה המשותפת); בדיון כאמור ,יהיו לוועדה המשותפת הסמכויות הנתונות לוועדה
על פי כל דין; ישיבותיה של הוועדה המשותפת יהיו חסויות.
(ב)

לא הגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה לדין וחשבון שהוגש לפי הוראות סעיף
(15א) ,תדון הכנסת בדין וחשבון עם הנחת הדין וחשבון שלאחריו ,על שולחן הכנסת.

שמירה על ביטחון
המדינה ויחסי חוץ
שלה
[תיקונים :התשכ”ד,
התשל”א ,התשל”ח,
התשנ”ה ( ,)3התשס”א,
התשס”ה,
התשס”ח (])3

סדרי הדיון בוועדה
ובכנסת
[תיקונים :התשל”ה,
התשמ”ד ,התשנ”ד (,)4
התשס”א ,התשס”ה,
התשס”ח (])3
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התייצבות לפני הוועדה

18א.

(ג)

סיכומיה והצעותיה של הוועדה לגבי אותם חלקים מן הדין וחשבון שלא הונחו על
שולחן הכנסת כאמור בסעיף (17א) ,וכן סיכומים והצעות של הוועדה המשותפת,
לא יונחו גם הם על שולחן הכנסת ויראום כאילו אישרה אותם הכנסת; סיכומים
והצעות כאמור בסעיף קטן זה יומצאו לראש הממשלה.

(א)

לצורך הכנת סיכומיה והצעותיה של הוועדה לפי סעיף  ,18רשאי יושב ראש הוועדה
להזמין כל אדם שנשא משרה או מילא תפקיד בגוף מבוקר בתקופה שהדין וחשבון
של המבקר דן בה ,להתייצב לפני הוועדה כדי להגיב על האמור בדין וחשבון לגבי
עניינים שאותו אדם היה קשור אליהם; כן רשאי הוא להזמין אדם הנושא משרה או
ממלא תפקיד כאמור אותה שעה ,או שנשא משרה או מילא תפקיד כאמור לפני כן,
כדי להגיב על האמור בדין וחשבון; יושב ראש הוועדה חייב להזמין אדם כאמור אם
באה דרישה לכך מאת הוועדה או מאת שלושה מחבריה לפחות; בסעיף קטן זה,
“נשא משרה או מילא תפקיד” ,בגוף מבוקר – לרבות בהפעלת סמכות לגביו על פי
חוק ,או בהיותו חבר הנהלה או עובד בו.

(ב)

מי שהוזמן לפי סעיף קטן (א) ולא התייצב ,רשאית הוועדה ,ברוב חבריה ,לדרוש
ממנו להתייצב לפניה כאמור; הדרישה תהיה בכתב חתום ביד יושב ראש הוועדה,
ויצורף לה העתק מהדין וחשבון של המבקר או מהחלק שאליו מכוונת הדרישה;
הדרישה תומצא לפחות עשרה ימים לפני המועד שנקבע להתייצבות.

(ג)

מי שהוזמן או נדרש להתייצב לפני הוועדה יגיש לה ,לפחות יומיים לפני המועד
שנקבע להתייצבותו ,תמצית בכתב מתגובתו ,בצירוף העתקים של המסמכים
שבדעתו להגיש לוועדה.

(ד)

מי שקיבל דרישה להתייצב כאמור בסעיף קטן (ב) ולא עשה כן ,ולא הראה טעם
צודק לכך ,דינו – קנס.

(ה)

לא יידרש להתייצב לפי סעיף זה –

[תיקונים :התשנ”א,
התשס”א]

()1

.20

.21

נשיא המדינה או יושב ראש הכנסת;

(א)

עם סיום הביקורת של הגופים המבוקרים לפי סעיף  )8( ,)7( ,)6( ,)5( ,)4( ,)3(9ו)9(-
(בסעיף זה – גופים מבוקרים אחרים) ,יכין המבקר דין וחשבון על תוצאות ביקורתו;
בדין וחשבון כאמור יכלול המבקר סיכום ,פירוט והמלצות כאמור בסעיף (15ב).

(ב)

המבקר ימציא כל דין וחשבון על ביקורת הגופים המבוקרים לפי סעיף  )4(9לראש
הרשות המקומית המבוקרת בצירוף העתקים בשביל כל חברי הרשות המקומית; העתק
מכל דין וחשבון כזה ימציא המבקר לוועדה ,לראש הממשלה ולשר הפנים.

(ג)

את הדין וחשבון על ביקורת הגופים המבוקרים לפי סעיף  )8( ,)7( ,)6( ,)5( ,)3(9ו)9(-
ימציא המבקר לוועדה; העתק מכל דין וחשבון כזה ימציא המבקר לראש הממשלה,
לשר הנוגע לעניין ולגוף המבוקר; ואולם העתק מדין וחשבון כזה על גוף מבוקר לפי
סעיף  )9(9ימציא המבקר לגוף המבוקר בלבד.

(ד)

ראש הגוף המבוקר כהגדרתו בסעיף 21א ,בגופים מבוקרים אחרים ,ימסור למבקר ,בתוך
עשרה שבועות מהיום שבו קיבל לידיו את הדין וחשבון ,במלואו או חלק ממנו ,את
הערותיו לדין וחשבון לגבי כל ליקוי או פגיעה שפורטו בו.

(ה)

הוראות סעיף (16ב) יחולו ,בשינויים המחויבים ,לעניין המועדים להגשת ההערות לפי
סעיף זה.

(ו)

בתום התקופה כאמור בסעיף קטן (ד) ,יונחו הדין וחשבון ,וכן ההערות על שולחן
הכנסת ויחולו לעניין זה הוראות סעיף (16א)( )2סיפה.

(ז)

ראש הממשלה יקבע ,באישור הוועדה ,הוראות לעניין הכנת ההערות לפי סעיף זה,
לרבות לעניין מתכונת כתיבתן ,אופן ריכוזן ועריכתן.

(א)

המבקר חייב בהכנת חוות דעת בכל עניין שבתחום תפקידיו ,אם יתבקש לכך מאת
הכנסת ,מאת הוועדה או מאת הממשלה; חוות דעת כאמור תונח על שולחן הכנסת
ותפורסם במועד שיקבע המבקר.

(ב)

על אף האמור בסעיף קטן (א) ,הכין המבקר חוות דעת כאמור באותו סעיף קטן ,בימי
פגרת הכנסת ,תפורסם חוות הדעת האמורה במועד שיקבע המבקר ,מוקדם ככל
האפשר ,ותונח על שולחן הכנסת לא יאוחר מתום השבוע הראשון של הכנס הקרוב של
הכנסת.

( )2בעניין של שפיטה – נושא משרה שיפוטית.
דין וחשבון של המבקר
על מאזן המדינה
[תיקונים :התשל"ח,
התשנ"ב[

.19

את הדין וחשבון על מאזן זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה ימציא המבקר לשר האוצר
לעיון לא יאוחר מסוף חודש מארס שלאחר המצאת המאזן על ידי שר האוצר לפי סעיף ,12
ויניח אותו על שולחן הכנסת בעת ובעונה אחת עם הדין וחשבון לפי סעיף .15

21א.

(א)

בסעיף זה“ ,ראש הגוף המבוקר” – כל אחד מאלה:
()1

בגוף מבוקר לפי סעיף  )1(9או ( – )2השר האחראי על אותו גוף;

( )2בגוף מבוקר לפי סעיף  – )4(9ראש הרשות המקומית;
( )3בגוף מבוקר אחר – הדירקטוריון או גוף מקביל לו בגוף המבוקר.

דוח המבקר על גופים
מבוקרים אחרים
[תיקונים :התשל”ה,
התשמ”ד ( ,)2התשנ”ה (,)2
התשס”א ,התשס”ח (,)1
התשס”ח (])5

דיון בתיקון הליקויים
[תיקונים :התשס”א,
התשס”ח]
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פרק חמישי :משרד מבקר המדינה

דיווח על תיקון הליקויים

21ב.

2

(ב)

בכל גוף מבוקר ימנה ראש הגוף המבוקר צוות לתיקון ליקויים ,שבראשו יעמוד
המנהל הכללי באותו גוף ובאין מנהל כללי – בעל התפקיד המקביל לו באותו גוף
(להלן – הצוות).

(ג)

העלתה הביקורת ליקויים בפעולתו של גוף מבוקר ,ידון הצוות בדרכים לתיקון
הליקויים בתוך שישים ימים מהמועד הקובע כהגדרתו בסעיף (28א)( ,)1יקבל
החלטות בדבר תיקונם ,וידווח על דיוניו ועל החלטותיו לראש הגוף המבוקר בתוך
 15ימים מיום קבלת ההחלטות.

(ד)

הצוות רשאי ,באישור ראש הגוף המבוקר ,לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים.

(א)

ראש הגוף המבוקר כאמור בסעיף 21א(א) ידווח למבקר על ההחלטות שהתקבלו
לפי סעיף 21א(ג) ו(-ד) ,בתוך שלושים ימים מיום שדווחו לו ,ואם הגוף מבוקר לפי
סעיף  )1(9או ( – )2ידווח ראש הגוף המבוקר כאמור גם לראש הממשלה; ראש הגוף
המבוקר ידווח ,בין השאר ,על הדרכים לתיקון הליקויים והמועד לתיקונם ,וכן על
הליקויים שהוחלט לדחות את תיקונם והנימוקים לכך.

(ב)

ראש הממשלה ידווח למבקר ,בתוך שמונה חודשים ממועד המצאת דין וחשבון
לידיו ,שנקבע בו כי נמצאו ליקויים בפעולתו של גוף המבוקר לפי סעיף  )1(9או (,)2
על תוצאות טיפולו בליקויים אלה.

(ג)

המבקר רשאי ,בכל עת ,לדרוש דיווחים נוספים ,על אלה המנויים בסעיף זה.

(ד)

המבקר רשאי ,באישור הוועדה ,לקבוע מתכונת לדיווח על תיקון ליקויים ,לרבות
הפרטים שייכללו בו.

[תיקונים :התשס”א,
התשס”ח]

אי-ביצוע פעולות לתיקון
ליקויים
[תיקון :התשע”א]

21ג.

 2סעיף זה יחול לגבי דוח או חוות דעת
שהוגשו לאחר יום .19.3.2001

.22

(א)

עובדי משרד המבקר דינם כדין שאר עובדי המדינה ,אולם בקבלת הוראות ולגבי
פיטורים יהיו נתונים למרותו של המבקר בלבד.

(ב)

על עובדי המשרד העוסקים בביקורת יחולו האיסורים החלים על המבקר לפי
סעיף (7א) ,ואולם רשאי המבקר לפי בקשת עובד כאמור ,להתיר לו לעשות דבר
מהדברים המנויים בסעיף (7א)( )3( ,)2ו( )4(-להלן – הפעילות) ,אם לדעתו אין
בפעילות כדי לפגוע בביקורת או ליצור ניגוד עניינים; אין בהיתר כאמור כדי
לפטור את העובד מעמידה בדרישות כל דין או נוהג ,המסדירים את הפעילות.

()1

עובדי משרד המבקר
[תיקון :התשנ”ו]

( )2עובד כאמור בפסקה ( )1שפרש מעבודתו ,לא יועסק בגוף מבוקר במשך שנתיים
מיום שפרש ,אלא באישור המבקר.
(ג)

22א.

לא קיים עובד גוף מבוקר את שהוטל עליו מכוח סעיף 21א או 21ב ,בלא הצדק סביר ,יהווה
הדבר עבירת משמעת לפי הדין המשמעתי החל באותו גוף מבוקר.

המבקר רשאי להסתייע בביצוע תפקידיו באנשים שאינם עובדי משרדו במידה שיראה
צורך בכך.

(א)

המבקר ימנה ממונה ביטחון ,שיהיה אחראי על ארגון פעולות אבטחה כמשמעותן
בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ,התשנ”ח( 1998-בסעיף זה – החוק) ,במשרד
המבקר ,ועל הפיקוח על פעולות אלה.

(ב)

לא יתמנה אדם כממונה ביטחון לפי סעיף קטן (א) אלא אם כן התמלאו בו התנאים
הקבועים בסעיף (4ב) לחוק ,והוא עמד בתנאי ההכשרה הקבועים בסעיף  5לחוק.

(ג)

לממונה ביטחון יהיו הסמכויות האמורות בסעיף  3לחוק והוראות סעיף  13לחוק יחולו
על מי שממונה ביטחון הטיל עליו לשמש כמאבטח במשרד המבקר.

(ד)

הוראות סעיף  14לחוק יחולו על ממונה ביטחון ומאבטח במשרד המבקר ,ואולם תעודת
המינוי תוצא בידי המבקר או מי שהוא הסמיך לכך.

(ה)

המבקר יקבע נוהלי בקרה ופיקוח על הפעלת סמכויות בידי ממונה ביטחון ומאבטח
שמונו על פי סעיף זה.

ממונה ביטחון
[תיקונים :התשנ”ח,
התשס”ה (])2

.23

עובדי משרד המבקר וכל אדם אחר שבעזרתו מבצע המבקר את תפקידיו חייבים לשמור בסוד
כל ידיעה שהגיעה אליהם לרגל עבודתם ולהתחייב על כך בכתב עם התחלת העבודה.

חובת הסודיות

.24

תקציב משרד המבקר ייקבע על ידי ועדת הכספים של הכנסת ,על פי הצעת המבקר ,ויפורסם ביחד
עם תקציב המדינה .ועדת הכספים רשאית ,על פי הצעת המבקר ,לאשר שינויים בתקציב משרדו.

תקציב המשרד
[תיקון :התשל”ד]

.25

אחרי תום שנת הכספים יגיש המבקר את הדין וחשבון הכספי של משרדו לאישור הוועדה.

דוח כספי לוועדה
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פרק שישי :הוראות שונות
סמכויות של ועדת
חקירה

.26

המבקר וכן מי שנתמנה על ידיו לכך באישור הוועדה יהיו להם כל הסמכויות האמורות
בסעיפים  8עד  11ו(27-ב) ו(-ד) לחוק ועדות חקירה ,התשכ”ט ,1968-בשינויים המחויבים.

.30

[תיקון :התשל”א]
[תיקונים :התשל”א,

.27

(א)

דוחות ,חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או הכין המבקר במילוי תפקידיו לא
ישמשו ראיה בכל הליך משפטי או משמעתי.

(ב)

הודעה שנתקבלה אגב מילוי תפקידיו של המבקר לא תשמש ראיה בהליך משפטי או
משמעתי ,חוץ ממשפט פלילי בשל מסירת עדות בשבועה או בהן צדק ,שהושגה מכוח
הסמכויות האמורות בסעיף .26

(בוטל).

התשס”א]

עונשין

.28

(א)

[תיקונים :התשס”א
התשס”ח (,)1

ואלה דינם מאסר שנה אחת או קנס כאמור בסעיף (61א)( )2לחוק העונשין,
התשל”ז:1977-
()1

התשס”ח (])5

המפרסם דוח שעל המבקר להגיש בהתאם להוראות סעיפים  15או  ,20או
בהתאם להוראות כל חוק אחר או חוות דעת שהכין המבקר לפי הוראות סעיף
 ,21או המפרסם חלק מדוח או חוות דעת כאמור ,או מתוכנם ,לפני המועד
הקובע; בפסקה זו“ ,המועד הקובע” –
(א)

לעניין דוח שיש להגישו בהתאם להוראות סעיף  15או  – 20מועד
ההנחה על שולחן הכנסת כאמור בסעיף  16או  ,20לפי העניין;

(ב)

לעניין חוות דעת שיש להכינה לפי הוראות סעיף  – 21המועד
להנחתה על שולחן הכנסת או לפרסומה שקבע המבקר לפי סעיף
(21ב) ,לפי המוקדם;

(ב)1

לענין דוח נפרד לפי סעיף (14ב) – מועד ההנחה על שולחן הכנסת
או מועד הפרסום לפי סעיף (14ב)( ,)2לפי המוקדם;

(ג)

לעניין דוח שיש להגישו בהתאם להוראות כל דין אחר – המועד
להגשת הדוח ,ואם נקבע מועד לפרסומו – המועד לפרסומו;

פרק שביעי :בירור תלונות הציבור
.31

(בוטל).

(ב)

.32

.33

ממלא מקום המבקר
[תיקון :התשמ”ח]

.29

[תיקון :התשל”א]

[תיקונים :התשל”א,

(א)

נציב תלונות הציבור ימלא את תפקידו באמצעות יחידה מיוחדת במשרד מבקר
המדינה ,שתיקרא “נציבות תלונות הציבור”; מנהל הנציבות יתמנה על ידי הוועדה לפי
הצעת נציב תלונות הציבור ויהיה אחראי לפניו במישרין; על מינוי מנהל הנציבות לא
תחול חובת המכרז לפי סעיף  19לחוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי”ט.1959-

(ב)

משנתפנתה משרתו של מנהל הנציבות ,או משנבצר ממנו למלא תפקידו מסיבה
כלשהי ,רשאי נציב תלונות הציבור להטיל את מילוי התפקיד על אדם אחר לתקופה
שלא תעלה על שלושה חודשים.

כל אדם רשאי להגיש תלונה אל נציב תלונות הציבור.

היחידה לבירור תלונות
[תיקונים :התשל”א,
התשל”ד ,התשל”ה,
התשס”א]

תלונה של מי
[תיקון :התשל”א]

.34

תלונה שהוגשה בכתב ותלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן
ויצוינו בה שם המתלונן ומענו.

.35

תלונה של אסיר כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש] ,התשל”ב ,1971-תוגש במעטפה
סגורה ,ונציב בתי הסוהר ,או מי שהוא הסמיך לכך ,יעבירנה – בלי שיפתחנה – אל נציב
תלונות הציבור.

אין בהוראות סעיף זה כדי לפטור אדם מאחריות פלילית על פי כל דין אחר.

נבצר מהמבקר ,דרך ארעי ,למלא תפקידיו ,תמנה הוועדה ממלא מקום למבקר לתקופה שלא
תעלה על שלושה חודשים; הוועדה רשאית להאריך את המינוי לתקופות נוספות ,ובלבד שסך
כל תקופות כהונתו של ממלא מקום המבקר לא יעלה על שישה חודשים; נבצר מהמבקר
למלא תפקידיו במשך תקופה של שישה חודשים רצופים ,יראו אותו כאילו התפטר.

[תיקון :התשל”א]

התשמ”ח]

( )2המפרסם דוח או חוות דעת או חלק מהם או מתוכנם בניגוד להוראות סעיף ;17
( )3המפרסם ללא נטילת רשות מטעם המבקר ממצאי ביקורת של המבקר.

חומר שאינו ראיה

דרך הגשת התלונה
[תיקון :התשל”א]

תלונה של אסיר
[תיקון :התשל”א]
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תלונה על מי

.36

[תיקונים :התשל”א,
התשל”ד]

תלונה על מה

.37

[תיקונים התשל”א,
התשס”ז]

תלונות שאין לברר אותן
[תיקונים :התשל"א ,התש"ם,
התשנ"ה ( ,)5התשס"א,
התשס"ז,

.38

תלונה ניתנת להגשה על אחד מאלה:
()1

גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות ( )1עד ( )6לסעיף ;9

()2

אחד הגופים האמורים בפסקאות ( )7ו )8(-לסעיף  ,9במידה שהוועדה או נציב
תלונות הציבור החליטו שפרק זה יחול לגביו והודעה על כך נתפרסמה ברשומות;

()3

עובד ,נושא משרה או ממלא תפקיד בגוף כאמור בפסקאות ( )1ו )2(-לסעיף זה.

נושא לתלונה יכול שיהיה –
()1

מעשה הפוגע במישרין במתלונן עצמו ,או המונע ממנו במישרין טובת הנאה ,או
מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן
קיבל ,להנחת דעתו של נציב תלונות הציבור ,את הסכמתו של אותו אדם להגיש
תלונה בענינו ,או

()2

כשהמתלונן הוא חבר הכנסת – אף מעשה הפוגע במישרין בזולת או המונע ממנו
במישרין טובת הנאה ,והמעשה הוא בניגוד לחוק או ללא סמכות חוקית או בניגוד
למינהל תקין ,או שיש בו משום נוקשות יתירה או אי-צדק בולט; לעניין זה "מעשה"
– לרבות מחדל ופיגור בעשייה.

.39

.40

()8

תלונה של עובד המדינה ,או של עובד בגוף כאמור בסעיף  ,36בעניין הנוגע לשירותו
כעובד ,אולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראת חוק ,תקנות ,תקנון שירות המדינה,
הסכם קיבוצי ,או מהסדרים כלליים שנקבעו מטעם נציב שירות המדינה ,ולגבי גוף
כאמור בסעיף  – 36מהסדרים כלליים דומים.

()9

תלונה של אדם בענינם של המנויים בפיסקאות ( )7( ,)6ו ,)8(-הנוגעת לאמור באותן
פסקאות ,לפי הענין.

ואלה תלונות שלא יהיה בהן בירור ,אלא אם מצא נציב תלונות הציבור שיש סיבה מיוחדת
המצדיקה את בירורן:
()1

תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר ,או היה אפשר ,להגיש על פי דין השגה,
ערר או ערעור ,והוא אינו מסוג העניינים שסעיף  )5(38דן בהם;

()2

תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מהיום
שהמעשה נודע למתלונן ,לפי המאוחר יותר.

(א)

משהוגשה תלונה ,יפתח נציב תלונות הציבור בבירורה ,זולת אם ראה שאינה ממלאה
אחרי סעיף  ,34או שאינה בגדר סעיפים  36או  ,37או שאין לברר אותה מאחת הסיבות
המנויות בסעיפים  38ו ,39-או שהיא קנטרנית או טרדנית ,או אם סבר שהוא אינו הגוף
המתאים לבירור העניין.

בתלונות אלה לא יהיה בירור:
()1

תלונות על נשיא המדינה;

()2

תלונות על הכנסת ,על ועדה מוועדות הכנסת או על חבר הכנסת בשל מעשה
שעשה במילוי תפקידו כחבר הכנסת או למען מילוי תפקידו זה;

()3

תלונה על הממשלה ,על ועדת שרים או על שר בפעולתו כחבר הממשלה ,למעט
פעולתו כממונה על משרד או על תחום פעולה;

התשס"ח (])4

(3א) תלונה על נגיד בנק ישראל ,למעט על פעולתו כממונה על הבנק;
()4

תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;

()5

תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין
הכריע בו לגופו;

()6

תלונה של המשרת בשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב],
התשמ"ו ,1986-או המשרת שירות מילואים לפי חוק שירות המילואים,
התשס"ח ,2008-הנוגעת לסדרי השירות ,לתנאי השירות או למשמעת;

()7

תלונה של שוטר או של סוהר הנוגעת לסדרי השירות ולתנאי השירות או למשמעת
במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר;

(ב)

.41

תלונות שבירורן מצריך
סיבה מיוחדת
[תיקון :התשל”א]

פתיחת הבירור
[תיקונים :התשל”א,
התשס”א]

במקרים האמורים בסעיף קטן (א) יודיע נציב תלונות הציבור למתלונן בכתב ,שלא
יברר את התלונה ,ויציין את הנימוקים לכך.

(א)

נציב תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה ,ואינו קשור להוראות
שבסדר דין או בדיני ראיות.

(ב)

נציב תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת מי שהתלונה עליו ,ואם היה עובד כאמור
בסעיף  – )3(36גם לידיעת הממונה עליו (להלן – הממונה) ,וייתן להם הזדמנות נאותה
להשיב עליה; נציב תלונות הציבור רשאי לדרוש ממי שהתלונה עליו להשיב על התלונה
תוך התקופה שיקבע בדרישתו.

(ג)

נציב תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן ,את מי שהמתלונן פנה בענינו כאמור
בסעיף  ,)1(37את מי שהתלונה עליו וכל אדם אחר אם ראה תועלת בדבר.

דרכי הבירור
[תיקונים :התשל”א,
התשס”ז]
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(ד)

לצורך הבירור רשאי נציב תלונות הציבור לדרוש מכל אדם או גוף לתת לו ,תוך
תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע ,כל ידיעה ומסמך העשויים ,לדעת נציב
תלונות הציבור ,לעזור בבירור התלונה; מי שנדרש למסור ידיעה או מסמך כאמור
יהיה חייב למלא אחר הדרישה; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות
סעיפים  47עד  51לפקודת הראיות [נוסח חדש] ,התשל”א.1971-

(ב)

ראה נציב תלונות הציבור כי הודעתו עלולה לכלול או לגלות חומר או ידיעה כאמור
בסעיף קטן (א) ולא הביעו השרים את דעתם כאמור שם ,יבקש נציב תלונות הציבור
את דעת ראש הממשלה ,שר הביטחון או שר החוץ ,לפי העניין ,לפני שייתן את הודעתו.

(ג)

נציב תלונות הציבור יהיה פטור מלציין את ממצאיו או נימוקיו –
()1

הפסקת הבירור

.42

נציב תלונות הציבור רשאי להפסיק את בירור התלונה ,אם נוכח שנתקיימה אחת העילות
המצדיקות שלא לפתוח בבירורה ,או שעניין התלונה בא על תיקונו או שהמתלונן ביטל
את תלונתו; במקרה זה יודיע בכתב למתלונן ,למי שהתלונה עליו ולממונה ,שהפסיק את
הבירור ,ויציין את הנימוקים לכך.

.43

(א)

מצא נציב תלונות הציבור שהתלונה הייתה מוצדקת ,יודיע על כך למתלונן ,למי
שהתלונה עליו ,ואם ראה לעשות כן – גם לממונה ,ויציין את נימוקיו; נציב תלונות
הציבור רשאי לפרש בתשובתו את תמצית ממצאיו ורשאי הוא להצביע בפני מי
שהתלונה עליו ובפני הממונה על הצורך בתיקון ליקוי שהעלה הבירור ועל הדרך
והמועד לתיקונו.

(ב)

מי שהתלונה עליו או הממונה יודיע לנציב תלונות הציבור ,תוך המועד האמור
בסעיף קטן (א) ,על הצעדים שננקטו; לא עשה כן ,או שההודעה אינה מניחה את
דעתו של נציב תלונות הציבור ,רשאי הוא להביא את העניין לידיעת השר הנוגע
בדבר או הוועדה.

(ג)

מצא נציב תלונות הציבור שהתלונה לא הייתה מוצדקת ,יודיע על כך למתלונן ,למי
שהתלונה עליו ,ואם ראה לעשות כן – גם לממונה ,ויציין את נימוקיו; ורשאי הוא
לפרש בתשובתו את תמצית ממצאיו.

(ד)

העלה בירור התלונה חשש שנעברה עבירה פלילית ,יביא נציב תלונות הציבור את
העניין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה; ורשאי הוא לעשות כן אם העלה בירור
התלונה חשש שנעברה עבירה משמעתית על פי כל דין; היועץ המשפטי לממשלה
יודיע לנציב ולוועדה ,בתוך שישה חודשים מיום שהועבר אליו העניין ,על דרך
טיפולו בנושא.

(א)

הודעה של נציב תלונות הציבור לפי סעיף (43א) או (ג) לא תכלול ולא תגלה חומר
או ידיעה אשר לדעת ראש הממשלה או שר הביטחון הם עניין לביטחון המדינה ,או
אשר לדעת ראש הממשלה או שר החוץ הם עניין ליחסי החוץ או לקשרי המסחר
הבין-לאומיים של המדינה.

[תיקון :התשל”א]

תוצאות הבירור
[תיקונים :התשל”א,
התשל”ה ,התשס”א]

סייגים להודעה
[תיקון :התשל”א]

.44

כשהתלונה הייתה בעניין מינוי למשרה פלונית או הטלת תפקיד פלוני;

( )2כשהחומר או הראיה עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת
המתלונן;
( )3כשיש לדעתו בגילוי החומר או הראיה משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה סודית
כמשמעותם לפי כל דין.
.45

(א)

החלטותיו וממצאיו של נציב תלונות הציבור בעניין תלונה –
()1

אין בהם כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר זכות או סעד בבית משפט או בבית
דין שלא היה להם לפני כן;

זכויות וסעדים
[תיקון :התשל”א]

( )2אין בהם כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או לבקש סעד
שהוא זכאי להם ,אולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק ,לא יוארך המועד על ידי
הגשת התלונה או בירורה.
(ב)

45א.

שום בית משפט לא ייזקק לבקשת סעד נגד החלטותיו וממצאיו של נציב תלונות
הציבור בעניין תלונה.

על אף האמור בסעיף – )8(38
()1

תלונה של עובד כאמור בסעיף  ,)3(36למעט שוטר ,סוהר וחייל (להלן בפרק זה –
העובד) ,על מעשה כאמור בסעיף  37שעשה מי שממונה עליו בתגובה על כך שהוא
הודיע בתום לב ועל פי נהלים תקינים על מעשי שחיתות הפרה חמורה של חיקוק או
פגיעה חמורה במנהל תקין שבוצעו בגוף שבו הוא עובד או על כך שסייע לאחר להודיע
כאמור – תבורר לפי הוראות פרק זה ,בכפוף לסעיפים 45ב עד 45ה;

()2

תלונה של עובד ,שהוא מבקר פנימי בגוף כאמור בסעיף  )1(36או ( ,)2למעט שוטר ,סוהר
וחייל ,על העברתו מתפקידו או על מעשה החורג מהוראות חוק ,תקנות ,תקנון שירות
המדינה ,הסכם קיבוצי ,או מהסדרים כלליים שנקבעו מטעם נציב שירות המדינה,
או מהסדרים כלליים דומים ,הפוגע במישרין במתלונן עצמו או המונע ממנו במישרין
טובת הנאה ,שעשה מי שממונה עליו בתגובה על פעולותיו במילוי תפקידו כמבקר
פנימי – תבורר לפי הוראות פרק זה ,בכפוף לסעיפים 45ג עד 45ה.

תלונה של עובד
הציבור שחשף מעשי
שחיתות הפרות חיקוק
או פגיעה במינהל תקין
[תיקונים :התשמ”א,
התש”ן ,התשע”ה]
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תלונה שבירורה מצריך
סיבה מיוחדת

45ב.

מצא נציב תלונות הציבור שיש סיבה המצדיקה זאת ,רשאי הוא לברר תלונה כאמור
בסעיף 45א( ,)1אף אם העובד הודיע על מעשים כאמור באותו סעיף שלא על פי נהלים
תקינים.

45ג.

(א)

נציב תלונות הציבור רשאי ליתן כל צו שימצא לנכון ולצודק ,לרבות צו זמני ,כדי
להגן על זכויות העובד ,בשים לב לתיפקודו הראוי של הגוף שבו הוא עובד.

(ב)

הייתה התלונה על כך שהעובד פוטר ,רשאי נציב תלונות הציבור לצוות על ביטול
הפיטורים או על מתן פיצויים מיוחדים לעובד ,בכסף או בזכויות.

(ג)

נציב תלונות הציבור רשאי לצוות על העברת העובד למשרה אחרת בשירות
מעבידו.

(ד)

צו לפי סעיף זה מחייב את מי שממונה על העובד ואת העובד עצמו ,והמפר אותו
עובר עבירת משמעת; ואולם אין באחריותם של אלה ,בשל עבירת משמעת ,כדי
לגרוע מאחריותם הפלילית בשל הפרת אותו צו.

[תיקונים :התשמ”א ,התש”ן,

(ד)

דין וחשבון לפי סעיף זה לא יפורסם לפני הנחתו על שולחן הכנסת.

(ה)

הוראות סעיף  44יחולו בשינויים המחויבים גם על דין וחשבון לפי סעיף זה.

התשע”ה]

סעדים
[תיקונים :התשמ”א ,התשנ”ד]

עיון מחדש

45ד.

היועץ המשפטי לממשלה רשאי לבקש שהנציב יעיין מחדש בהחלטה שניתנה לפי סעיף
45ג ,הייתה התלונה של עובד המדינה ,רשאי לבקש כך גם נציב שירות המדינה; הייתה
התלונה של מי שאינו עובד המדינה ,רשאי לבקש כך גם העומד בראש הגוף המבוקר.

45ה.

הגשת תלונה כאמור בסעיפים 45א או 45ב שלא בתום לב או מתוך קנטרנות ,היא עבירת
משמעת.

[תיקונים :התשמ”א,
התש”ן]

הגשת תלונה שלא
בתום לב
[תיקון :התשמ”א]

פרסום הוראות

45ו.

[תיקון :התשס”א]

דין וחשבון

.46

גוף כאמור בסעיף  )1(36או ( ,)2למעט משטרת ישראל ,שירות בתי הסוהר וצבא ההגנה
לישראל ,יפרסם במקום העבודה ,במקום בולט ,את עיקרי הוראות סעיפים 45א עד 45ה,
בנוסח שיקבע נציב תלונות הציבור.
(א)

נציב תלונות הציבור יכין בראשית כל שנה ,דין וחשבון על פעולותיו בשנה שקדמה
לה ,שיכיל סקירה כללית ותיאור הטיפול במבחר של תלונות .דין וחשבון כאמור
יונח על שולחן הכנסת.

(ב)

נציב תלונות הציבור רשאי להגיש לכנסת דין וחשבון מיוחד קודם להגשת הדין
וחשבון השנתי .דין וחשבון כאמור יונח על שולחן הכנסת.

(ג)

הונח דין וחשבון על שולחן הכנסת ,תדון בו הוועדה ותגיש לכנסת את סיכומיה
והצעותיה לאישור ,ויחולו ,לעניין זה ,הוראות סעיף 18א ,בשינויים המחויבים.

[תיקונים :התשל”א ,התשל”ד,
התשס”א ,התסש”ח (])5

.47

.48

(א)

סעיפים  28 ,26 ,23 ,22ו 30-יחולו בשינויים המחויבים גם לעניין פרק זה.

(ב)

אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מסמכותו של מבקר המדינה להיעזר בפעולותיו
האחרות בחומר שהגיע לידיו בקשר לתלונות ,בין שבירר ובין שלא בירר אותן.

הוראת כל דין שלפיה ימונה ,בגוף מבוקר ,אדם שתפקידו לברר תלונות על אותו הגוף אין בה
כדי לגרוע מסמכויותיו וממעמדו של נציב תלונות הציבור לפי חוק זה.

תחולת הוראות
[תיקונים :התשל”א,
התשל”ה]

עדיפות סמכויות
ומעמד
[תיקון :התשנ”ה]

כתובות משרדי הנציבות
ושעות קבלת הקהל

ירושלים
רחוב בית הדפוס  ,12גבעת שאול,
ת"ד  ,1081ירושלים 9101001
טלפון ,02-6665000 :פקס02-6665204 :

נצרת
רחוב פאולוס השישי  ,85המרכז הלבן,
ת"ד  ,50400נצרת 1616202
טלפון ,04-6455050 :פקס04-6455040 :

תל אביב-יפו
רחוב הארבעה ( 19קומה  ,)13מגדל התיכון,
ת"ד  ,7024תל אביב-יפו 6107001
טלפון ,03-6843555 :פקס03-6851512 :

קריית שמונה
שד' תל חי  ,95מתחם בית המשפט ,אזור
תעשיה דרומי ,קריית שמונה 1101901
טל' ,04-8251000 :פקס 04-8252200

חיפה
רחוב חסן שוקרי  ,12הדר ,ת"ד ,4394
חיפה 3104301
טלפון ,04-8649748 :פקס04-8649744 :
באר שבע
רחוב הנרייטה סולד 8ב' ,בניין רסקו סיטי ,ת"ד
 ,599באר שבע 8410402
טלפון ,08-6232777 :פקס08-6234343 :

שעות קבלת קהל במשרדים
בימים א'-ה' בין השעות 12:30-08:30
ביום ד' גם בין השעות 17:00-15:00
אתר האינטרנט של הנציבות
http://www.mevaker.gov.il/he/Ombudsman/

לוד
שד' הציונות ,מגדל קיסר ,ת"ד ,727
לוד 7110603
טלפון ,08-9465566 :פקס08-9465567 :

Pages/ComplaintToMevaker.aspx

דואר אלקטרוני
ombudsman@mevaker.gov.il

רחוב בית הדפוס  ,12גבעת שאול ,ת״ד 1081
ירושלים 9101001
טל 02-6665000 .פקס02-6665204 .

