
 משרד מבקר המדינה 
ונציב תלונות הציבור

קול קורא לארגונים להגיש הצעה לשיתוף פעולה 
עם נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה

 משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מזמין גופים העוסקים במיצוי זכויות,
להגיש הצעה לשיתוף פעולה עם נציבות תלונות הציבור. 

רקע כללי

נציבות תלונות הציבור )להלן - הנציבות( היא יחידה במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור העוסקת בבירור 
תלונות הציבור בתוקף הסמכויות שהוקנו לה בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[.

הייעוד שחרתה הנציבות על דגלה הוא לשמש כתובת אובייקטיבית, מקצועית ונגישה לבירור תלונות מכל אדם 
לשם הבטחת זכויותיו ולמען קידום שירות ציבורי יעיל והוגן לחברה על כלל רבדיה. 

אחת ממטרותיה העיקריות של הנציבות היא להנגיש את שירותיה לתושבי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית 
בישראל, בין היתר באמצעות קבלת תלונה בעל פה מאנשים המתגוררים באיזורים אלה, המתקשים לפנות לנציבות 

באמצעים אחרים.  

על מנת לקדם מטרה זו מבקשת הנציבות לשתף פעולה עם גופים העוסקים במיצוי זכויות, בפרט כאלה 
שלשכותיהם פרוסות ברחבי הארץ. 

במסגרת שיתוף הפעולה בין הנציבות ובין גופים אלה יגיעו עובדי הנציבות אחת לשבוע ללשכות של הגופים 
האמורים לצורך הסברה וכן לצורך קבלת תלונות מאנשים המעוניינים להגיש תלונה לנציבות, לרבות מהפונים 

לאותו גוף. 

אנו מקווים ששיתוף הפעולה יביא לכך שהשירות שנותנת הנציבות לאוכלוסיות הזקוקות לקידום יהיה יעיל ונגיש.

לגוף אשר ייבחר במסגרת הקול הקורא תשולם תמורה בסך 750 ש"ח עבור העמדת חדר אחד במשרדיו באחד 
מימי השבוע, אחת לשבוע, לצורך קבלת התלונות. 

מובהר כי ככלל, משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ישאף לכך שעובדיו יגיעו אחת לשבוע ללשכות הגוף 
האמור, אך העניין מסור לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד והוא אינו מתחייב לקיים מספר ביקורים מינימלי 

בלשכות אלה.

תנאי סף להגשת מענה לקול הקורא

 מדובר בגוף ללא כוונת רווח, לרבות בתאגיד הרשום כחברה לתועלת הציבור או כעמותה. 	 

תאגיד הרשום כחברה לתועלת הציבור או כעמותה יידרש להמציא אישור תקף לניהול תקין מרשות התאגידים  
 ואת תעודת רישום התאגיד.

 הגוף לא יהיה מזוהה עם מגמה פוליטית או עם מפלגה כלשהי. 

הגוף יהיה בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בפעילות הנוגעת לקידום זכויות חברתיות ולמימושן. 




