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דבר שר המשפטים |

נציבות תלונות הציבור הוקמה לצורך בירור תלונות המוגשות על מייצגי המדינה 
ממש  של  לשיפור  ולהוביל  הפרט  זכויות  על  לשמור  מטרה  מתוך  בערכאות 

בעבודת הגופים המבוקרים ולחיזוק אמון הציבור בהם. 

הפניות  במספר  משמעותי  גידול  חל   2019 שנת  במהלך  כי  מלמד  בדו"ח  עיון 
שהוגשו לנציבות. גידול זה מצטרף למגמת העלייה המתמשכת בשיעור התלונות 
שהוגשו לנציבות מאז תחילת כהונתו של הנציב דוד רוזן, והוא מלמד על יעילות 

הולכת וגדלה של מוסד הנציבות וביסוסו ככתובת יעילה לתלונות הציבור.  

עוד עולה מן הדו"ח כי 23% מהתלונות שהוגשו לנציבות נמצאו מוצדקות וכן כי 
ביחס לשליש מבין אלה ניתנו המלצות אופרטיביות אשר חלקן מיושמות על-ידי 
הגופים המבוקרים, ביניהם: תיקון הנחיית פרקליט המדינה כך שיובהר כי חומרי 
יועברו לצדדים שלישיים טרם סיום החקירה אלא במקרים חריגים  חקירה לא 
ביותר; הסדרה מפורשת של מנגנון לזירוז השלמות חקירה במשטרה; הסדרת 

מנגנון לבחינת המשך פעילותם של שוטרים ששיבשו מהלכי משפט; ועוד.

קיומו של גוף ביקורת מקצועי, עצמאי ונטול פניות אשר מוסמך לבקר את מייצגי 
המדינה בערכאות הוא אחד מאבני היסוד של אמון הציבור במערכת המשפט 

ומכאן חשיבותה הגדולה של הנציבות ושל פועלה.

אני מבקש לברך את עובדי הנציבות, ובראשם את הנציב דוד רוזן, הפועלים ללא 
לאות למען שמירה על זכויות הפרט ולמען חיזוק אמון הציבור במערכת המשפט.

                                    

   אבי ניסנקורן
                                      שר המשפטים
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דבר מנכ"לית משרד המשפטים |

המדינה  מייצגי  על  הציבור  תלונות  נציבות  דו"ח  של  פרסומו  על  מברכת  אני 
בערכאות לשנת 2019. 

כוללים לא רק את  מייצגי המדינה בערכאות  בניגוד לתפיסה הרווחת בציבור, 
פרקליטות המדינה אלא גם את חטיבת התביעות המשטרתית, חוקרי משטרה 
היועץ  מטעם  כוח  ייפוי  המחזיקים  דין  עורכי  בערכאות,  המדינה  את  המייצגים 
המשפטי  היועץ  מטעם  הסמכה  כתב  המחזיקים  ותובעים  לממשלה  המשפטי 

לממשלה. 

ובמערכת  השלטון,  במוסדות  הציבור  אמון  לשחיקת  עדים  אנו  בה  בתקופה 
אכיפת החוק בכלל זה, קשה להפריז בחשיבות פועלה של הנציבות כגוף ביקורת 
ידי  על  המוגשות  תלונות  של  בירורן  על  האחראי  פניות,  ונטול  עצמאי  מקצועי, 
הציבור ומתייחסות הן להתנהלות כללית של הגופים המבוקרים והן להתנהלות 

של נושא משרה ספציפי הנמנה עם מבוקרי הנציבות. 

העבודה  בשנת  הנציבות  של  החשובה  הפעילות  את  סוקר  שלפניכם  הדו"ח 
2019 והעיון בו מלמד כי בשנה זו חל גידול משמעותי במספר התלונות שהוגשו 

לנציבות והתבררו על ידה. 

אני רואה חשיבות רבה בכך שהנציבות, אגב טיפולה בתלונות הפרטניות, מזהה 
לתיקונם  המלצות  המבוקרים  לגופים  ומעבירה  מערכתיים  ליקויים  וחושפת 
והפורה  המקצועי  השיח  על  ומברכת  התנהלותם  את  ולייעל  לשפר  במטרה 
המתקיים בין הנציבות לבין הגופים המבוקרים במטרה להביא ליישום ההמלצות 

בשטח. 

על  רוזן,  דוד  הנציב  בראשה,  ולעומד  הנציבות,  לעובדי  להודות  מבקשת  אני 
ומאחלת  זה  מפורט  בדו"ח  משתקפות  שתוצאותיה  ומאומצת  מסורה  עבודה 

להם המשך עשייה חשובה, פוריה ומשמעותית.  

סיגל יעקבי
מ"מ המנהלת הכללית



9

תוכן עניינים |
8דבר הנציב

10סיכום שנת הפעילות 

14תמצית מנהלים

19פרק 1 - סקירת מבנה הנציבות ואופי פעילותה
19מבואא.

20נתונים מספרייםב.

24הפונים ג.

26הנילוניםד.

גיבוש ממצאים, מסקנות והכרעה                                       ה.

ה.1 תלונות שבוררו ונמצאו מוצדקות                                 

ה.2 תלונות שנדחו על הסף                                                

ה.3 תלונות שבוררו ונדחו לגופו של עניין                           

ה.4 תלונות שבירורן הופסק                                                  

58עיון חוזרו.

61משך זמן הבירורז.

פרק 2 - המלצות אופרטיביות

                 א.    שמירת על זכויות מתלוננים, חשודים ונאשמים

                 ב.    התנהלות פרקליטים וטוענים בבית המשפט

                 ג.    שמירה על זכות הערר

                 ד.    מניעת סחבת והימשכות הליכים

                 ה.    הקפדה על שיתוף ידע בין גופים שונים העובדים יחד

                 ו.    שקיפות עבודת הגופים המבוקרים

63

64

73

86

92

99

102

28

30

45

50

54



11

פרק 3 –  מעקב אחר יישום המלצות הנציב והטמעתן בשיטות העבודה 
של הגופים  המבוקרים 

106

אופן יישום המלצות הנציבא.  

יישום המלצות הנציב משנים 2017-2019ב.

פרק 4 – תחומי פעילות מרכזיים לשנים 2021-2020

                  א.    אתגרים מרכזיים

                  ב.    תוכנית העבודה של הנציבות לשנים 2021-2020

121

נספחים
נספח א': חוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה 

בערכאות, תשע"ו - 2016
125

139נספח ב': הצעת הנציב לתיקון חוק הנציבות 

146נספח ג': הליך הטיפול בתלונה 



13

דבר הנציב |

עם תום שנת כהונה נוספת בתפקיד, הנני מתכבד להגיש, גם אם באיחור בשל 
מגבלות תקציב ומגפת הקורונה שהכתה בארץ, את הדוח השנתי המסכם את 
פעילות נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות )להלן: "הנציבות"( 

לשנת 2019.

בשנה האחרונה היינו עדים לירידה תלולה ומתמשכת באמון הציבור במערכת 
ביקורת האמון על שיפור  כגוף  ובמערכת המשפט בפרט.  אכיפת החוק בכלל 
וטיוב התנהלות מערך מייצגי המדינה בערכאות, אמון הציבור במערכת המשפט 

מהווה יעד תמידי, ראשון במעלה, בעבודתה של הנציבות ובתוצריה.

הגשמת יעד זה, כרוכה בהגברת מודעות הציבור לסמכויות הנציבות, לפועלה 
ולתרומתה לייעול ולשיפור מערכת המשפט. ככל שתגדל היכרות הציבור עם 
כגוף  מעמדה  ולבסס  להמשיך  האחרונה  של  בכוחה  יהא  כך  כאמור,  הנציבות 
ביקורת מקצועי, עצמאי ונטול פניות, העושה עבודתו ללא חת ובאופן הנאמן אך 

לחוק ולתכליתו.  

נוכח האמור, מיום כניסתי לתפקיד, פועלת הנציבות כל העת למען מימוש מטרה 
זו ולמען חשיפתה של הנציבות לציבור, בין היתר, על ידי פרסום פועלה לציבור 
הרחב, לרבות, תמציתי ההחלטות ועיקרי ההמלצות הניתנות על ידי, אשר להן 
צמצום  תוך  והכל  ציבורית,  וחשיבות  המבוקרים  הגופים  על  רוחבית  השלכה 

חסמי הפרסום החלים על הנציבות עלי חוק. 

כפי שיפורט בדוח זה, תוצאות עשייה זו ניכרות בפועל, ובמהלך השנה האחרונה, 
חלה עלייה משמעותית, הן בשיעור התלונות שהוגשו לנציבות ובוררו על ידה, הן 

בגיוון ובחשיבות הנושאים שהובאו לפתחה במסגרת תלונות אלו. 

בתקופה זו של פילוג וקיטוב בחברה הישראלית, סבורני כי ה"דבק" שמאחד את 
כולנו יחד הינו שלטון החוק. הנציבות תוסיף להוות כתובת נגישה לכל מי שרואה 
עצמו נפגע מהתנהלות של מייצג המדינה בערכאות ותמשיך בעשייתה בסיוע 
המלצות  ומתן  ורוחביים  מערכתיים  ליקויים  בחשיפת  הפרט,  זכויות  לשמירת 

לתיקונם ובמעקב אחר יישומן של המלצות אלו. 
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המבוקרים,  הגופים  לבין  הנציבות  בין  הפורה  הפעולה  שיתוף  על  לברך  יש 
המאפשר שיח יעיל ומקצועי, אשר יש בו כדי לשפר ולטייב את התנהלותם ובכך 

לחזק את אמון הציבור בשלטון החוק בכללותו.

***

בנציבות  העבודה  תהליכי  של  שונים  היבטים  יוצגו  שלפניכם  הפעילות  בדוח 
בשנת 2019 וכן יוצגו עיקרי פעילותה.

ועשו כל אשר  ברצוני להודות לכל העוסקים במלאכה, שפעלו במסירות רבה 
לאל ידם לבירור התלונות, תוך שמירת כבוד הפונים והגופים המבוקרים כאחד. 

תמוז תש״פ

יולי 2020

בכבוד רב,

דוד רוזן, נציב
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סיכום שנת הפעילות |
לגידול משמעותי במספר הפניות  עדים  היינו  כאמור, במהלך השנה החולפת, 

שהוגשו לנציבות.

פניות, המהוות   633 כפי שיוצג בדוח, במהלך השנה האחרונה הוגשו לנציבות 
עלייה של כ-24% לעומת שנת הפעילות הקודמת. 

435 פניות מתוך פניות אלו סווגו כתלונות. מדובר בעלייה של למעלה מ-18% 
לעומת מספר התלונות שהוגשו במהלך השנה הקודמת. נתון זה, מצטרף למגמת 
עלייה מתמשכת, מאז כניסתי לתפקיד, ונראה כי הדבר מלמד על פירותיו של 
שיתוף הפעולה עם הגופים המבוקרים בשנים האחרונות ועל תוצאות חשיפת 

הציבור הרחב לפעילות הנציבות ולתוצריה. 

ומסור, כך  ידי צוות מקצועי  ויעיל על  יסודי  בירור התלונות נעשה באופן ענייני, 
שבכ-89% מהתלונות, הסתיים הטיפול עוד במהלך שנת הפעילות הרלוונטית.

במהלך השנה החולפת, המענה הראשוני לפונה, ניתן בממוצע, תוך כ-3.5 ימים 
בלבד, והזמן הממוצע לבירור תלונה ומתן החלטה עמד על כ-39 ימים בלבד. כן 
יש לציין כי  בכ-89% מהתלונות ניתנה החלטה תוך פחות מ- 3 חודשים ממועד 

הגשתן לנציבות.

96 מהתלונות )כ-23%( שהוגשו לנציבות נמצאו מוצדקות. 32 תלונות מתוכן )כ-
33%( נמצאו מוצדקות עם המלצה אופרטיבית בצידן.

במסגרת התלונות שהוגשו לנציבות בשנה החולפת, טיפלה הנציבות בנושאים 
במסגרת  כן,  כמו  כאחד.  ומערכתיים  נקודתיים  ליקויים  וחשפה  ומגוונים  רבים 
בירור התלונות, נתנה הנציבות המלצותיה בתחומים שונים, ובכללם – אחידות 
השקיפות  והגברת  המבוקרים  הגופים  עבודת  ייעול  ומדיניות;  נהלים  ביישום 
ייעול  ונאשמים;  זכויות מתלוננים, חשודים  על  בפעילותם מול האזרח; שמירה 
בירוקרטיים  ומכשולים  הליכים  צמצום  המבוקרים;  הגופים  בין  עבודה  ממשקי 

שהיוו חסם בפני האזרח בענייניו מול מייצגי המדינה; וכיו"ב. 
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מדובר בהמלצות אשר מטרתן שיפור, ייעול וטיוב התנהלותם של כלל הגופים 
המבוקרים, ויישומן מצריך, לא אחת, שינוי נהלים, הנחיות ומנגנוני עבודה אשר 

היו טבועים לאורך שנים רבות אצל הגופים המבוקרים. 

הגופים  ידי  על  המלצותיה  יישום  אחר  ויזום  שוטף  באופן  עוקבת  הנציבות 
המבוקרים ומקיימת עמם שיח מקצועי, שקוף ופורה בעניין זה. 

ידי הגופים  יישומן על  ואופן  יפורטו מספר המלצות אופרטיביות  להלן 
המבוקרים )ראו פירוט בפרקים 2-3(. 

הפלילי  הרישום  כי  עלה,  בנציבות  תלונות  מספר  מבירור 
עליו נסמכים הפרקליטות, המשטרה ובהמשך בתי המשפט, 
אינו בהכרח עדכני ומדויק. בעקבות המלצתי להוציא הנחיה 
מחייבת לכל התובעים, לפיה עליהם לוודא כי דיווחם נקלט 
במערכת הרישום הפלילי ורק לאחר קליטתו, יובא הטיפול 
בתיק לכלל סיום, הודיעוני בפרקליטות המדינה כי המלצתי 
בכדי  שונים  צעדים  נוקטת  הפרקליטות  וכי  נתקבלה  זו 

ליישמה.

המדינה,  פרקליט  הנחיות  לתיקון  המלצתי  בעקבות 
חומרי  להעביר  שאין  היא  המוצא  נקודת  כי  שיובהר  כך 
הודיעינו  ביותר,  חריגים  במקרים  אלא  סיומה,  טרם  חקירה 
בפרקליטות המדינה על קבלת המלצתי ועל תיקון ההנחיה 

בהתאם.

מתפקידה,  בכירה  קצינה  העברת  על  המלצתי  בעקבות 
בית המשפט, הועברה האחרונה  בשל הטעייה מכוונת של 
היועץ  הודיעני  המלצתי,  בעקבות  כמו-כן,  מתפקידה. 
המשפטי לממשלה, כי בימים אלה נבחנת פתיחה בחקירה 

פלילית בנושא.

עדכון הרישום 
הפלילי

העברת חומרי 
חקירה לצדדים 

שלישיים

נקיטת צעדים 
מנהליים נגד 

תובעת שנפלו 
פגמים חמורים 

בהתנהלותה
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בירור מספר תלונות בנציבות הציף היעדר פיקוח ומעקב די 
להשלמות  הנשלחים  תיקים  אחר  הפרקליטות  של  הצורך 
חקירה במשטרה. בעקבות כך, המלצתי לבחון תיקון הנחיה, 
ייקבע,  חקירה,  בהשלמת  תיק  מצוי  בה  בתקופה  לפיה 
עליו  שיהא  בפרקליטות  הגורם  ורגישותו,  התיק  סיווג  לפי 
לפנות לגורם פיקודי במשטרה, על פי סטטוס ההתקדמות 
המשפטי  היועץ  הודיעני  זה,  בהקשר  החקירה.  בהשלמת 
לממשלה כי מתקיימת עבודת מטה במטרה ליצור הסדרה 

מהודקת של הסוגיה. 

להוציא  דאז  המדינה  פרקליט  לפני  להמלצתי  בהמשך 
שוטר  של  שירותו  המשך  סוגיית  שתבחן  מערכתית  הנחיה 
שהורשע בבית משפט או בהליך משמעתי בעבירת שיבוש 
תמיכה  על  המדינה  מפרקליטות  הודיעוני  משפט,  מהלכי 
בהמלצה זו והעברתה למפכ"ל המשטרה דאז, אשר אימץ, 

אף הוא, ההמלצה האמורה. 

תעבורה  בעבירות  לנאשמים  לאפשר  המלצתי  בעקבות 
הודיעוני  בעניינם,  הדיון  מועד  קודם  החקירה  בחומר  לעיין 
ממחלקת ייעוץ וחקיקה ביחידת תביעות תעבורה במשטרה 
בכדי  שננקטו  הצעדים  ועל  המלצתי  עיקרי  קבלת  על 

להבטיח יישום ההמלצה כאמור. 

בעקבות המלצתי למנות גורם שיהיה אחראי על ביצוע מעקב 
המדינה  לפרקליט  המשנה  הודיעני  בעררים,  הטיפול  אחר 
)עניינים פליליים(, כי ההמלצה נתקבלה וכי בהתאם, הודגש 

לפני מנהלי היחידות הצורך בהקפדה על מעקב צמוד אחר הטיפול בעררים. כן 
ציין האחרון האפשרויות השונות הנבחנות בכדי ליישם בפועל את המלצתי.

כן מומשו במהלך השנה החולפת חלק נכבד מההמלצות שניתנו על ידי במהלך 
שנת 2018, כפי שיפורט בהרחבה בפרק 3 בדוח זה.

***

החשת השלמות 
חקירה

בחינת המשך 
פעילותם של 

שוטרים ששיבשו 
מהלכי משפט

מתן זכות עיון 
לנאשמים

עיגון מנגנון בקרה 
למניעת עיכוב 
טיפול בעררים
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למען  העת  כל  לפעול  מוסיפה  הנציבות  התלונות,  של  השוטף  לבירורן  בנוסף 
במגמת  להמשיך  כדי  וזאת,  ולסמכויותיה.  לפועלה  הציבור  מודעות  הגברת 

הגידול בשיעור התלונות המוגשות לנציבות.

כמו כן, בכוונת הנציבות להמשיך ולקדם את הצעתה לתיקון חוק נציבות תלונות 
הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, תשע"ו-2016 )לעיל ולהלן: "חוק הנציבות" 

או "החוק"(, בין היתר, כדי לאפשר לה לפעול בשקיפות, ביעילות וללא תלות.

***

הנני סמוך ובטוח כי גם בשנה הבאה, תניב פעילותה של הנציבות הישגים רבים, 
ויגביר את אמון  ולייעול עבודתם של הגופים המבוקרים  באופן שיוביל לשיפור 

הציבור במערכת המשפט בישראל.
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תמצית מנהלים |
1.4.2014 מכוח מסמך עקרונות עליו חתמו שרת  ביום  הנציבות החלה לפעול 
ויינשטיין.  יהודה  דאז,  לממשלה  המשפטי  והיועץ  לבני,  ציפי  דאז,  המשפטים 
החל מחודש אוגוסט 2016 פועלת הנציבות מכוח חוק הנציבות, אשר קובע את 

העקרונות לפעילותה ואת סמכויותיה. 

הגופים  להתנהלות  ביחס  המוגשות  תלונות  בירור  הוא  הנציבות  של  ייעודה 
המבוקרים, לצורך שמירה על זכויות הפונים לנציבות, ובמטרה להביא לשיפור 

עבודת הגופים המבוקרים וחיזוק אמון הציבור בהם. 

הנציבות פועלת בשיתוף פעולה עם הגופים המבוקרים, ובמסגרת החוק, יוזמת 
וממליצה המלצות מערכתיות, שמטרתן לטייב, לחזק, לשפר ולייעל את תהליכי 

העבודה הקיימים, תוך שהיא עוקבת אחר יישום המלצותיה. 

עובדי הנציבות שואפים למצוינות בעבודתם, תוך הקפדה על מקצועיות, יושרה 
ואובייקטיביות בבירור התלונות, על-פי ערכי הנציבות והקוד האתי שלה. 

המבוקרים

חוק הנציבות קובע כי מבוקרי הנציבות הם "מייצגי המדינה בערכאות", כהגדרתם 
בסעיף 1 לחוק. בהגדרה זו נכללות שש קבוצות מבוקרים עיקריות, כדלקמן: 

א.    פרקליטות המדינה, על כלל הפרקליטים והמתמחים הפועלים במחוזותיה 
ומחלקותיה.

בשלהי שנת 2019 מנתה קבוצת מבוקרים זו כ-1,100 פרקליטים וכ-370 
מתמחים.

ב.    חטיבת התביעות המשטרתית, הכוללת הן את חטיבת התביעות הפליליות, 
והן את מערך תביעות התעבורה.

 בשלהי שנת 2019 מנתה קבוצת מבוקרים זו כ-555 תובעים וכ-37 מתמחים.
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ג.    חוקרי משטרה המייצגים את המדינה בערכאות. 

לצורך  המשפט,  בבתי  המופיעים  המשטרה  מטעם  מעצרים  טועני  למשל, 
לצורך  לערכאות  הפונים  משטרה  חוקרי  ו/או  חשודים  של  מעצר  הארכת 

בקשות לצווים שונים הנדרשים בשלבי החקירה.

ד.   עורכי דין המחזיקים ייפוי כוח מטעם היועץ המשפטי לממשלה. 

בשלהי שנת 2019 מנתה קבוצת מבוקרים זו כ-704 מיופי כוח.

ה.    תובעים המחזיקים כתב הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה. 

בשלהי שנת 2019 מנתה קבוצת מבוקרים זו כ-912 בעלי כתבי הסמכה.

ו.    היועץ המשפטי לממשלה.

בסך הכל, על פי הנתונים הנ"ל, קבוצת המבוקרים של הנציבות כוללת כ-3,680 
מייצגי מדינה. כן מבקרת הנציבות גופים נוספים המייצגים את המדינה, על פי 

חוק, בהליכים המתבררים בערכאות. 

)להלן: "הגופים המבוקרים"(.
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תמצית הדוח |
עם סיום שנת 2019 מוצג לפניכם דוח המסכם את פעילות הנציבות, על היבטיה 

השונים, בשנה החולפת. הדוח כולל 4 פרקים:

תלונות  בבירור  הטיפול  ונוהל  הנציבות  פעילות  את  סוקר 
פרטניות )עמודים 62-19 לדוח(. בפרק זה נכללים, בין היתר:

נתונים מספריים לגבי שנת 2019, כדלקמן:

פניות  כ-53  שהן  פניות,   633 לנציבות  הוגשו   2019 בשנת 
בממוצע בחודש.

הטיפול ב-583 פניות, שהן כ-92% מהפניות שהוגשו, הסתיים 
בשנת 2019.

הן  הפניות  )יתר  כתלונות  הוגדרו  שהוגשו,  מהפניות   435
בהמשך(.  שיוגדר  כפי  בלבד,  לידיעה  ופניות  בירור  בקשות 
בשנת  הבירור  הסתיים  תלונות  ב-385  אלו,  תלונות  מתוך 
2019 )כ-89% מהתלונות שהוגשו בשנת 2019(, וזאת בנוסף 
ל-39 תלונות שהוגשו בשנת 2018 ובירורן הסתיים במהלך 

שנת 2019. 

סך כל התלונות בהן הסתיים הבירור בשנת 2019 עומד על 424 תלונות.

תוצאות בירור התלונות
)מתוך 424 תלונות שהסתיים בירורן בשנת 2019(

אחוז מספר התלונותתוצאות בירור התלונות

כ- 9623%מוצדקות

כ- 16639%נדחו על הסף

כ- 10625%נדחו לגופו של עניין

כ- 5613%הופסק בירורן 

הפרק הראשון
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מאפייני הנילונים
)מתוך 435 התלונות שהוגשו בשנת 2019(

אחוז מספר התלונותמאפייני הנילונים

כ- 22953%פרקליטות

כ- 5412%מוסמכי ומיופי כוח מטעם היועץ

כ- 379%תביעה משטרתית וחוקרים משטרתיים

כ- 174%היועץ המשפטי לממשלה

כ- 9822%גופים שאינם מבוקרים

סטטוס הטיפול בתלונות
)מתוך 435 התלונות שהוגשו בשנת 2019(

אחוז מספר התלונותסטטוס

כ-38589%הושלם הבירור

כ-5011%טרם הושלם הבירור

הליך  נסקר  ובנוסף  הנציבות,  פעילות  על  נוספים  נתונים  ניתנים  הדוח,  בגוף 
הטיפול בכל תלונה. כמו כן, ניתנות דוגמאות שיש בהן כדי להמחיש את פעילותה 

של הנציבות, כמו גם את הקשיים והמגבלות עמם היא מתמודדת.
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מערכתיים  כשלים  על  המצביעות  פרטניות  תלונות  סוקר 
החורגים מתחום אחריותו של הנילון הבודד. ליקויים וכשלים 
אלה נבדקו על ידי הנציבות, ובמידת הצורך ניתנה המלצה 

אופרטיבית בכדי להביא לתיקונם )עמודים 105-63 לדוח(.

בשיטות  והטמעתן  הנציב  המלצות  יישום  אופן  את  סוקר 
העבודה של הגופים המבוקרים )עמודים 120-106 לדוח(. 

הנציבות  בפני  העומדים  המרכזיים  האתגרים  את  מציג 
לקראת שנת הפעילות הבאה, וכן את תכנית הפעילות של 

הנציבות לשנים 2021-2020 )עמודים 124-121 לדוח(.

הפרק השני

הפרק השלישי

הפרק הרביעי
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פרק 1 | סקירת מבנה הנציבות ואופי פעילותה

א | מבוא

	 ,הנציבות כוללת, על פי המבנה הארגוני הקיים היום, 9 עורכי דין, 2 מתמחים
סטודנטית ובן שירות. 

	 עד הציבור.  ידי  על  המוגשות  תלונות  של  בירורן  על  אחראית  הנציבות 
לחקיקת חוק הנציבות, היה רשאי כל גורם להגיש תלונה לנציבות, לרבות 
גופים ממשלתיים, עמותות וחברות. עם חקיקת החוק, הוגבלה זכות הגישה 
של  ממחדל  או  ממעשה  במישרין  נפגע  עצמו  הרואה  לאדם  רק  לנציבות 
מייצג המדינה בערכאות, שנעשה אגב טיפולו בעניין מסוים במסגרת תפקידו 

)סעיף 12)א( לחוק(. 

	 המשפטים שר  לרבות,  נוספים,  מגורמים  לנציבות  להגיע  יכולות  תלונות 
והיועץ המשפטי לממשלה )סעיף 12)ב( לחוק(.

	 הגופים של  כללית  להתנהלות  הן  מתייחסות  לנציבות  המוגשות  התלונות 
מבוקרי  עם  הנמנה  ספציפי  משרה  נושא  של  להתנהלות  הן  המבוקרים, 
הנציבות )פרקליט, תובע משטרתי, מיופה-כוח או בעל הסמכה מטעם היועץ 
המשפטי לממשלה וכיו"ב(, כאשר התנהלות היא בניגוד לחוק או בלא סמכות 
חוקית או בניגוד למנהל תקין או שיש בה משום התנהגות בלתי ראויה )סעיף 

12)א( לחוק(. 

	 - 1.1.2019( 2019 פרק זה יסקור את מאפייני הפונים והנילונים במהלך שנת
31.12.2019( )לעיל ולהלן: "תקופת הפעילות הרלוונטית"(, הנושאים השונים 
בירור  ותוצאות  שונות  בהתפלגויות  שהוגשו  הפניות  הפניות,  עסקו  בהם 
התלונות שבירורן הושלם. כן יוצגו בפרק זה דוגמאות של התלונות שטופלו 
בנציבות במהלך השנה החולפת, שיהיה בהן כדי ללמד על עבודת הנציבות 

ועל הקשיים והמגבלות המלווים אותה בפעילותה. 
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ב | נתונים מספריים

ב|1 סיווג סוגי התלונות

במהלך שנת 2019 התקבלו בנציבות 633 פניות.

ידי אדם או גוף שראה עצמו  תלונות שהוגשו על  רובן המכריע של הפניות, הן 
נפגע בשל התנהלותו של אחד מהגופים המבוקרים. שאר הפניות עניינן בקשות 

בירור או פניות לידיעה בלבד, לפי החלוקה הבאה:

תלונות, שהן כ-69% מהפניות שהוגשו בתקופת הפעילות הרלוונטית, 435
הוגשו על ידי אדם או גוף שראה עצמו נפגע בשל התנהלותו של אחד 

מהגופים המבוקרים.

הפעילות 31 בתקופת  שהוגשו  מהפניות  כ-5%  שהן  בירור,  בקשות 
הרלוונטית, עניינן היה קבלת מידע, כגון, שאלות של פונים פוטנציאליים 
הוביל  אלו  בירור  הנציבות לבקשות  הנציבות. מענה  באשר לסמכות 
לעיתים להגשת תלונה מפורטת, ככל שהמענה לבקשת הבירור תמך 

בכך.

פניות, שהן כ-26%  מהפניות שהוגשו בתקופת הפעילות הרלוונטית, 167
נשלחו לנציבות לידיעה בלבד.

תרשים א' | התפלגות סוגי הפניות

התפלגות סוגי הפניות

435 תלונות

31 בקשות בירור

167 לידיעה בלבד
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435 התלונות שנפתחו בנציבות   – ולהלן ל"תלונות" מתייחס ל  כל אזכור לעיל 
במהלך שנת 2019, קרי כלל הפניות שהוגשו למעט בקשות בירור ופניות לידיעה 

בלבד.

ב|2 התלונות שהוגשו לנציבות בחלוקה חודשית

כ-36  435 תלונות. בממוצע, הוגשו  2019 הוגשו לנציבות  כאמור, במהלך שנת 
תלונות בחודש. תרשים ב' להלן מציג את התפלגות התלונות שהוגשו לנציבות 

בחלוקה חודשית.

תרשים ב' | התפלגות התלונות שהוגשו לנציבות בחלוקה חודשית

34

54
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מתרשים ב' נראה כי מספר התלונות שהוגשו לנציבות במהלך השנה החולפת, 
במספר  הנקודתית  הירידה  וכי  לחודש  תלונות   30 על  המכריע,  ברובו  עלה, 
התלונות שהוגשו התרחשה בעיקר בחודש אוקטובר, בו חלים חגי ומועדי ישראל.

ומציג את השינוי  ואת שנים 2018-2017,  ב'  כולל את תרשים  ג' להלן  תרשים 
במספר התלונות שהוגשו לנציבות על בסיס חודשי בשלוש השנים האחרונות:
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 תרשים ג' | השוואה בין מספר התלונות שהוגשו במהלך השנים 2017, 2018 
ו-2019 בחלוקה לחודשי השנה
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שהוגשו  התלונות  בשיעור  משמעותית  עלייה  חלה  השנה  לראות,  שניתן  כפי 
לנציבות ביחס לשנים קודמות, וכאמור, שיעור זה התבטא בעליה של למעלה 

מ-18% מסך התלונות שהוגשו בשנת הפעילות הקודמת.

עליה בשיעור התלונות מאפשרת ביקורת רחבה יותר ביחס להתנהלות הגופים 
המבוקרים, וכן מאפשרת לזהות תופעות אשר חוזרות על עצמן בתלונות השונות 

ולטפל בהן באופן מערכתי, על פי הצורך. 

ליעדי  בהתאם  שנים,  מספר  פני  על  הנמשכת  עלייה  במגמת  מדובר  כי  נראה 
הנציבות, ומעידה על ביסוס מעמדה כגוף ביקורת עצמאי בנוף המשפטי, אשר 
ביכולתו לבחון התנהלות הגופים המבוקרים, תוך מתן מענה מקיף לפונים ותיקון 

הליקויים הנדרשים, העולים מבירור התלונות המוגשות לנציבות.
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ב|3 תלונות שהוגשו לפני תקופת הפעילות הרלוונטית

2019, טיפלה הנציבות במהלך  בנוסף לבירור תלונות שהתקבלו במהלך שנת 
לא  בהן  ושהטיפול   2018 שנת  במהלך  שהוגשו  תלונות  ב-39  החולפת  השנה 
הסתיים  כולן  אלה  בתלונות  הטיפול  הרלוונטית.  הפעילות  לשנת  עד  הסתיים 

במהלך שנת 2019. 

בסך הכל טיפלה הנציבות במהלך שנת 2019 ב-474 תלונות. 

424 תלונות מתוכן, שהן כ-89% מסך התלונות בהן טיפלה הנציבות בתקופת 
הפעילות הרלוונטית, הסתיים במהלך שנה זו.

ב|4 התפלגות סטטוס הטיפול בתלונות 

במהלך שנת 2019 התקבלו בנציבות 435 תלונות. 

תלונות מתוכן, שהן כ- 89% מהתלונות – הושלם הטיפול בהן במהלך 385
שנת 2019;

בשנת 50 בהן  הטיפול  יימשך   – מהתלונות   11% כ-  שהן  מתוכן,  תלונות 
2020, במקביל לתלונות שיוגשו במהלך שנה זו.

תרשים ד' | התפלגות סטטוס הטיפול בתלונות

הטיפול הסתיים

כ- 11%כ- 89%

תלונות בטיפול

385

50
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תרשים ה' | התפלגות סטטוס הטיפול בתלונות בשנים 2017, 2018 ו-2019

מספר התלונות שהושלם בירורן מתוך סך התלונות שהתקבלו באותה שנה

 

סטטוס הטיפול בתלונות
בשנים 2017, 2018 ו- 2019

2017
 208 תלונות

2018
328 תלונות

2019
385 תלונות

ג | הפונים

בהתאם לחוק הנציבות, מוסמכת הנציבות להידרש לבירורן של תלונות במקרים 
הבאים:

	 במישרין נפגע  עצמו  הרואה  אדם  ידי  על  לנציבות  תלונה  הוגשה  כאשר 
ממעשה של מייצג מדינה בערכאות במסגרת מילוי תפקידו.

	 כאשר שר המשפטים או היועץ המשפטי לממשלה מעבירים לנציבות עניין
מסוים לבירור.
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ג|1 פילוח הפונים בשנת 2019 לפי אישיות משפטית

מתוך 435 התלונות שהוגשו לנציבות במהלך שנת 2019:

תלונות, שהן כ-95% מכלל התלונות, הוגשו על ידי אדם פרטי, בהתאם 413
לחלוקה הבאה:

339 תלונות, שהן כ- 82% מכלל התלונות שהוגשו על ידי אדם פרטי, 
הוגשו על ידי פונים שאינם מיוצגים.

פרטי,  אדם  ידי  על  שהוגשו  התלונות  מכלל  כ-18%  שהן  תלונות,   74
הוגשו על ידי פונים מיוצגים על ידי עורכי דין.

תלונות הוגשו על ידי תנועות ועמותות;16

תלונות הוגשו על ידי סנגורים ציבוריים;2

תלונה הוגשה על ידי בעל תפקיד ברשות המקומית;1

תלונה הוגשה על ידי קאדי בבית הדין השרעי;1

תלונות אנונימיות.2

ו' להלן מסכם את התפלגות סיווג הפונים לנציבות בתקופת הפעילות  תרשים 
הרלוונטית.

תרשים ו' | התפלגות סיווג הפונים

התפלגות סיווג הפונים

339
אדם פרטי

74
פונים מיוצגים

16
חברות ועמותות

6
גורמים נוספים
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ד | הנילונים

על פי חוק הנציבות, הגורמים המבוקרים על ידי הנציבות כוללים, כאמור, שש 
קבוצות עיקריות, כדלקמן: 

הפרקליטים         כלל  על  ומחלקותיה,  מחוזותיה  על  המדינה,  פרקליטות  א. 
והמתמחים הפועלים ביחידות אלו.

ב.  חטיבת התביעות המשטרתית, הכוללת הן את חטיבת התביעות הפליליות, 
והן את מערך תביעות התעבורה.

ג.    חוקרי המשטרה המייצגים את המדינה בערכאות.

ד.   עורכי דין המחזיקים ייפוי כוח מטעם היועץ המשפטי לממשלה.

ה.   תובעים המחזיקים כתב הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה, הכוללים  
תובעים במשרדי ממשלה ובתאגידים סטטוטוריים, תובעים מכוח דיני תכנון 

ובנייה ותובעים עירוניים.

ו.   היועץ המשפטי לממשלה.

נוסף  גורם  כל  לרבות  הנציבות,  חוק  מכוח  נוספים  מבוקרים  לנציבות  כאמור, 
יועצים  המייצג את המדינה, על פי דין, בהליך המתברר בערכאות, כמו למשל 
משפטיים בשירות בתי הסוהר המייצגים את המדינה בעתירות אסירים, ותובעים 
מטעם נציבות שירות המדינה, המייצגים את המדינה בפני בית הדין למשמעת. 

תרשים ז' להלן מציג את התפלגות התלונות שהוגשו לנציבות בתקופת הפעילות 
הרלוונטית בהתייחס לגורם המבוקר. 
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תרשים ז' | התפלגות התלונות ביחס לגורם המבוקר

מאפייני הנילונים

מאפייני הנילונים         מס׳ התלונות

229

54

37

17

98

פרקליטות על כלל 
יחידותיה
כ- 53%  

מוסמכי ומיופי כוח 
מטעם היועץ

המשפטי לממשלה
כ- 12%

תביעה משטרתית 
ותובעים משטרתיים

כ- 9%

היועץ המשפטי 
לממשלה

כ- 4%

גופים שאינם 
מבוקרים

כ- 22%

עיון בתרשים ז' מעלה, כי מתוך 435 התלונות שהתקבלו בנציבות בשנת 2019

לפרקליטות, 229 ביחס  הוגשו  התלונות,  מכלל  כ-53%  שהן  תלונות, 
כשמתוכן:

בפרקליטות    יחידות  להתנהלות  התייחסו  )כ-53%(  תלונות   122
המדינה, לרבות המחלקה לחקירות שוטרים )להלן: "מח"ש"(, 
המחלקה  תובעים,  להנחיית  המחלקה  הכלכלית,  המחלקה 
המדינה  פרקליט  לשכת  עררים,  מחלקת  עבודה,  למשפט 

ועוד.

107 תלונות )כ-47%( התייחסו לפרקליטות על מחוזותיה השונים 
)צפון, חיפה, ירושלים, מרכז, תל אביב ודרום(. 
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של 54 להתנהלותם  התייחסו  התלונות,  מכלל  כ-12%  שהן  תלונות, 
מיופי כוח ובעלי כתב הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה.

לתביעה 37 ביחס  הוגשו  התלונות,  מכלל  כ-9%  שהן  תלונות, 
המשטרתית ולחוקרים המשטרתיים. 

תלונות, שהן כ-4% מכלל התלונות, הוגשו ביחס ליועץ המשפטי 17 
לממשלה. 

תלונות, שהן כ-22% מכלל התלונות, הוגשו ביחס לגופים שאינם 98
מבוקרי הנציבות.

ה | גיבוש ממצאים, מסקנות והכרעה

בהתאם  הכרעה,  למסמך  מגובשים  תלונה  בכל  שמתקבלים  הבירור  ממצאי 
לאחת החלופות הבאות:

שהתלונה . 1 העלו  הבירור  ממצאי  בו  במצב   - כמוצדקת  התלונה  קבלת 
מוצדקת באופן מלא או חלקי, בין אם כלפי נילון מסוים, ככל שקיים כזה, 
ובין אם כלפי יחידה מסוימת בגופים המבוקרים, כאשר נמצא פגם הנוגע 

להתנהלות מערכתית.

דחיית התלונה על הסף - במצב בו מתקיים אחד מתנאי הסף הקבועים . 2
בחוק, שאינו מאפשר את בירור התלונה, כפי שיפורט בהמשך פרק זה.  

דחיית התלונה לגופו של עניין - במצב בו ממצאי הבירור העלו שלא נפל . 3
פגם בהתנהלות הנטענת ולכן התלונה אינה מוצדקת.

הפסקת בירור התלונה – במצב בו במהלך בירור התלונה מתגלה חסם . 4
שאינו מאפשר את המשך הליך הבירור, או שעניין התלונה בא על תיקונו 

בעקבות התערבות הנציבות או מטעם אחר.

יצוין, כי החלטות אלו מלוות לעיתים בהמלצה אופרטיבית, הניתנת מקום בו מצא 
הנציב להמליץ על הצורך בתיקון ליקוי מערכתי שהעלה הבירור, וכן על הדרך 

והמועד לתיקונו.
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תרשים ח' להלן מציג את התפלגות התלונות שניתנה בהן החלטה בשנת 2019. 

יוער, כי בפרק זה, יתייחסו הנתונים לכל התלונות שניתנה בהן החלטה בשנת 
2019 - בין אם הוגשו בשנת 2019 ובין אם הוגשו בשנת 2018. 

בסך הכל: 424 תלונות שניתנה בהן החלטה בתקופת הפעילות הרלוונטית.

תרשים ח' | התפלגות התלונות שניתנה בהן החלטה בשנת 2019

בתקופת  החלטה  בהן  שניתנה  התלונות   424 מתוך  כי  מעלה  בתרשים  עיון 
הפעילות הרלוונטית: 

תלונות )כ-23%( נמצאו מוצדקות.96

תלונות )כ-39%( נדחו על הסף.166

תלונות )כ-25%( נדחו לגופו של עניין.106

תלונות )כ-13%( בירורן הופסק.56

96

166

106

56

מוצדקות

נדחו על הסף

הופסק בירורן

נדחו לגופו 
של עניין

כ- 13%כ- 25%כ- 39%כ- 23%
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ה|1 תלונות שבוררו ונמצאו מוצדקות

כ-23%  המהוות  תלונות,   96 מוצדקות  נמצאו  הרלוונטית  הפעילות  בתקופת 
מכלל התלונות שניתנה בהן החלטה בשנה זו. 32 תלונות מתוכן נמצאו מוצדקות 
עם המלצה אופרטיבית בצדן )זאת, בנוסף ל-2 תלונות שנדחו לגופו של עניין, אך 
שניתנה בהן המלצה אופרטיבית לאחר שבמהלך הבירור התגלה כשל מערכתי 

הדורש תיקון(.

כ-14%  שהיוו  תלונות,   41 מוצדקות  נמצאו   2017 בשנת  ההשוואה,  לשם 
מכלל התלונות שניתנה בהן החלטה באותה שנה, כש-13 החלטות מתוכן לוו 
כ-22%  79 תלונות, שהיוו  נמצאו מוצדקות   2018 אופרטיבית; בשנת  בהמלצה 
מכלל התלונות שניתנה בהן החלטה באותה שנה, כש- 26 החלטות מתוכן לוו 

בהמלצה אופרטיבית; 

להלן התפלגות 96 התלונות שנמצאו מוצדקות במהלך שנת 2019: 

תלונות התייחסו לפרקליטות; 66

תלונות התייחסו לתביעה המשטרתית;15

תלונות התייחסו לתובעים המחזיקים בהסמכה או בייפוי כוח מטעם 10
היועץ המשפטי לממשלה;

תלונות התייחסו ליועץ המשפטי לממשלה;5

החלטות הנציב המלוות בהמלצות אופרטיביות מפורטות בהרחבה בפרק 2 לדוח 
זה.

דוגמאות לתלונות שבוררו ונמצאו מוצדקות: 
| דוגמה א׳ )442/19( 

יש לוודא כי מסמך המוגש לעיונו של בית המשפט בלבד יכלול אך ורק פרטים 
שיש הצדקה לחסותם.

עורך דין המייצג חשוד שהתבקשה הארכת מעצרו, התלונן על כך שבמסגרת דיון 
המעצר הוגשה, לעיונו של בית המשפט בלבד, תרשומת של יחידת התביעות, 
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אשר כללה גם טיעונים משפטיים ועובדתיים, במטרה לשכנע את בית המשפט 
להאריך את המעצר, בלא שהייתה הצדקה להסתירם מן החשוד ובא כוחו.

המשטרה טענה בהתייחסותה כי מדובר בתרשומת פנימית מקובלת, אשר כמוה 
מקיימות רשויות התביעה עם הגורמים הממונים ברשות החוקרת, וכי אין מדובר 

במסמך שנערך כדי להשפיע שלא כדין על שיקול דעתה של ערכאת המעצר. 

הנציב דחה עמדה זו של המשטרה. 

בהחלטתו, קבע הנציב כי "יש להגביל את האפשרות להגיש חומר שאינו חשוף 
לעיני הסנגור, כך שהפגיעה האמורה בשקיפות הדיון וביכולתו של החשוד להתגונן 
כל  בלבד  המשפט  בית  לעיני  להציג  לתביעה  אל  האפשר.  ככל  מזערית  תהיה 
"חומר  היא  אותו חומר  כותרת  זה אם  ואין הבדל לעניין  רוחה,  חומר העולה על 

חסוי", "תיק חקירה" או "תרשומת פנימית"".

כוח  באי  את  שומע  המשפט  בית  פתוח.  דיון  הינו  משפט  בבית  המעצרים  דיון 
אחרים  לדיונים  בדומה  ידם,  על  המוגשים  וראיות  מסמכים  ובוחן  הצדדים 
מוחוור אפוא כי ההיתר החוקי להגשת חומר לעיני  המתקיימים בבית המשפט. 
בית המשפט בלבד בדיוני מעצר מהווה חריג, בבחינת הכרח בל יגונה, לעקרונות 

החשובים של שקיפות הדיון וזכות הטיעון, ויש להשתמש בו במשורה.

הנציב הדגיש בהחלטתו, כי החומר החסוי המוגש על ידי טוען המעצרים לשופט 
אינו בבחינת פתיחת "נתיב תקשורת" חופשי בין טוען המעצרים לבית המשפט, 

נתיב המאפשר לטוען המעצרים להטעים ולהדגיש עתירתו.

למניעת  הכרחי  החיסוי  שבו  למקום  רק  כאמור,  חומר  של  הגשתו  להגביל  יש 
ואין לכלול בו מידע או  וכיו"ב,  שיבוש חקירה, למניעת חשיפת מקורות מודיעין 

טענות, שמקומם הוא בדיון גלוי בפני כלל הצדדים.

גם אם הטענות או המידע המופיעים בחומר שהוגש ידועים לבית המשפט בדרך 
אחרת, ואף אם נאמרו בגלוי במהלך הדיון, עדיין אין לכלול אותם בחומר המוגש 
לעיני בית המשפט בלבד, כל עוד אין הצדקה לכך. יש לוודא כי המסמך המוגש 
לבית המשפט בלבד, יכלול אך ורק פרטים שיש הצדקה לחסותם, לא פחות ולא 

יותר.

נוכח כל האמור, מצא הנציב את התלונה מוצדקת.
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| דוגמה ב' )328/18(

המקצועי,  תפקידו  במילוי  הכרוכים  חשדות  בשל  דין  עורך  של  ומעצרו  חקירתו 
הובילו לפגיעה בזכות החוקתית להיוועצות של לקוח עם עורך דינו.

בחקירת  והמשטרה  הפרקליטות  התנהלות  כנגד  לנציבות  הלין  פלילי  סנגור 
פרשת רצח חמורה, במסגרתה ייצג שניים מהחשודים המעורבים בפרשה. על 
במסגרת   – פי התלונה, הפרקליטות אישרה את חקירתו באזהרה של הסנגור 
תפקידו – בחשד לביצוע עבירה של שיבוש מהלכי משפט, מבלי שהיה לה כל 

ביסוס ראייתי לכך.

כן הלין הסנגור כנגד החלטת גורמי המשטרה לעצרו ולשחררו, בתום חקירתו, 
למעצר בית למשך חמישה ימים, תוך הטלת איסור מוחלט על יצירת קשר עם 
המעורבים בפרשת הרצח, לרבות לקוחותיו, למשך עשרה ימים. הגבלה זו, כך 
באותו  מהחשודים,  שניים  מלייצג  ממנו  ומנעה  מידתית,  בלתי  הייתה  הסנגור, 

שלב, בפרשה האמורה.

משחקירתו של הסנגור נסתיימה בלא כלום ונסגרה מ"חוסר אשמה", טען הסנגור 
ופוגענית של הנילונים, שננקטה תוך רשלנות פושעת של  להתנהלות קיצונית 

הנוגעים בדבר.

הפרקליטות בהתייחסותה סברה שיש לדחות את התלונה, הן משום שההחלטה 
לאשר את חקירתו של הסנגור באזהרה נוגעת להפעלת שיקול דעתה המשפטי, 
בעניינו של הסנגור  חומר הראיות  והן משום שבנסיבות חקירת פרשת הרצח, 

ביסס את החשד לפיו הוא שיבש את החקירה.

בחקירת  היה  מדובר  כי  הפרקליטות  פירטה  הפרשה,  חקירת  נסיבות  לעניין 
כך  הללו,  במיוחד.  ומסוכנים  אלימים  חשודים  שעירבה  ביותר,  חמורה  פרשה 
פי כתב האישום, שהוגש בסוף  ועל  נגדם,  נטען, לא היססו לפגוע במי שהעיד 
החקירה, המעורבים בפרשה לא בחלו מלרצוח עדים, שהעידו בעבר במשפטם. 
לאור זאת, ונוכח החשש הרב מדליפת מידע, הובהר לסנגורים, כי אין להעביר 
לאחרים כל מידע שיגיע אליהם במסגרת ייצוג החשודים בתיק או לשוחח על כל 

פרט מפרטי החקירה עם אחרים, מלבד לקוחותיהם. 

על אף הבהרות אלו, התעורר חשד כי הסנגור היה מעורב בהדלפת מידע מחדר 
החקירות לאדם אחר. במצב הדברים המתואר, טענה הפרקליטות, כי ההחלטה 
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קיימים  שהיו  הנתונים  בהינתן  שלב,  באותו  הנכונה  הייתה  החקירה  את  לאשר 
אותה עת.

אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל הגיב גם הוא לתלונה וטען בהתייחסותו, 
כי ההחלטה על הטלת מעצר הבית ועל הגבלת קשריו של הסנגור עם לקוחותיו 
התקבלה ברגישות הראויה, לנוכח תפקידו של הסנגור, והייתה סבירה בנסיבות 

העניין. 

הנציב דחה טענות אלה.

הנציב קבע בהחלטתו, כי מלימוד תמלילי האזנות הסתר, שיורטו במסגרת חקירת 
הפרשה, ושעליהם התבסס עיקר החשד נגד הסנגור, לא ניתן להסיק כי הסנגור 
באותם  לסנגור  המיוחסות  האמירות  מרשיו.  שאינם  למי  מידע,  שהדליף  הוא 
תמלילים מסתכמות, כך הנציב, בהבעת פרשנות משפטית למצב עובדתי מסוים, 

מבלי שהלה ציין פרטים או עובדות מתוך חקירת הפרשה. 

חשודים  המייצג  פלילי  דין  שעורך  לזכור  חשוב  כי  בהחלטה,  הדגיש  הנציב 
מחובתו  טבוע  כחלק  משפטית  עמדה  להביע  שכיחות  נדרש  פליליות  בעבירות 
לפעול בנאמנות לטובת שולחו, וכי התווית התנהלותו של הסנגור כחשוד בביצוע 

עבירת שיבוש מהלכי משפט הינו, במידה רבה, מרחיק לכת.

יחד עם זאת, ציין הנציב, כי מצווה הוא לשוות לנגד עיניו הגדרות הקבועות עלי 
ידי  על  ההחלטה  קבלת  במועד  שנתקיימו  הנתונים  מכלול  בסיס  על  וכי  חוק 

הפרקליטות, המדובר בהחלטה המצויה בליבת שיקול הדעת של הפרקליטות.

הדברים שונים בתכלית בסוגית מעצרו של הסנגור ותנאי שחרורו, בה נצטיירה 
תמונה עגומה וקודרת.

מבדיקה שערך הנציב נגלה, כי חומר החקירה שנתגבש במועד קבלת ההחלטה 
זהה,  הינו  המגבילים  ובתנאים  בית  במעצר  הסנגור  של  שהייתו  על  להורות 
אותו   – קרי  בעניינו.  החקירה  של  בסיומה  שנתגבש  החקירה  לחומר  למעשה, 
מסד ראייתי שעל בסיסו, הורתה הפרקליטות, בסופו של יום, על סגירת התיק 

נגד הסנגור בעילה של "חוסר אשמה". 
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המחוזי  משפט  בית  החליט  לעיל,  המתואר  החקירה  חומר  בסיס  ועל  כן,  כמו 
את  להאריך  שלא  השלום  משפט  בית  החלטת  על  המדינה  ערר  את  לדחות 

הגבלת איסור הקשר עם המעורבים בפרשה, לרבות מרשיו.

וצפויים  בייצוג חשודים השוהים במעצר  פלילי העושה מלאכתו  סנגור  לאמור, 
בשל  נעצר  רצח,  בעבירות  כנאשמים  הנאשמים  ספסל  על  מושמים  להיות 
נותרים  החשודים  שאלה  באופן  המקצועי,  תפקידו  במילוי  הכרוכים  חשדות 

במעצר, בעיצומה של חקירת משטרה מאומצת, ללא בא כוחם. 

נוכח האמור, קבע הנציב כי ההחלטה לשחרר את הסנגור למעצר בית, תוך הטלת 
בזכות  פגעה   - מרשיו  לרבות   - בפרשה  המעורבים  עם  קשר  יצירת  על  איסור 

חוקתית, זכות ההיוועצות של לקוח עם עורך דינו. 

חשיבות זכות חוקתית זו באה לידי ביטוי בסעיף ג2)א( להנחיית היועץ המשפטי 
4)א(  3)א( בצירוף  4.2202 "חקירת עורכי דין", כמו גם בסעיפים  לממשלה מס' 
בביצוע  החשודים  דין  עורכי  "חקירת   14.01.13 מס'  ישראל  משטרת  לפקודת 
עבירה", הדורשים אישור נושא תפקיד בכיר באם התעורר הצורך לעצור עורך 

דין, או בנושאים לגביהם עשויה לעלות טענה בדבר חסיון עורך דין-לקוח.

הנציב הדגיש בהחלטתו, כי יש בהוראות אלה כדי להקנות מעמד מיוחד לעורך 
דין העושה בתפקידו המקצועי. ההנחיות הנזכרות לא באו ליתן לעורך דין זכויות 
יתר. הנחיות אלה באו לעגן את זכותו של כל אזרח להגנה משפטית, כמו גם את 

זכות ההיוועצות החוקתית.

לאור כל האמור,  הגיע הנציב למסקנה, כי מעמדו המיוחד של עורך הדין, אשר 
 – דין  עורך  עם  להיוועצות  הזכות החוקתית  תוקף,  וביתר  בהנחיות שלעיל,  עוגן 

נפגעו בצורה קשה בנסיבות דנן.

הסנגור,  של  שחרורו  ותנאי  מעצרו  לעניין  ההחלטה  בעקבות  חמור,  פחות  לא 
הוכתם שמו של הסנגור, קבל עם ועדה, כחשוד בביצוע עבירה פלילית חמורה.

באלה הדברים, קבע הנציב כי התלונה מוצדקת.
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| דוגמה ג' )259/18(

בחינה נוספת ומחודשת של סוגיית ההסכמים עם עדי מדינה.

חברת כנסת הלינה על התנהלות הפרקליטות סביב סוגיית הסכמי עדי מדינה 
וטענה, בין היתר, כי ההנחיה, לפיה על המשטרה להעביר דיווח תקופתי לפרקליט 
וליועץ המשפטי לממשלה בסוגיית עדי המדינה הינה כללית, עמומה  המדינה 

ולא עודכנה מאז שנת 2005. 

לנציבות  הכנסת  חברת  של  בזכות תלונתה  כי  עלה,  מהתייחסות הפרקליטות 
לדיווח  באשר  האחרונות  בשנים  ההנחיה  יישום  היעדר  בדבר  תקלה  אותרה 
התקופתי בנושא. עם גילוי תקלה זו, מונתה פרקליטה בכירה במחלקה הפלילית 
בפרקליטות המדינה אשר תפקידה לרכז הנתונים אודות טובות ההנאה הניתנות 
אלו,  נתונים  על  בהסתמך  תקופתי  דוח  ולהפיק  מדינה  עדי  הסכמי  במסגרת 

שיועבר לעיונם של פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה. 

כמו כן, הוסיפה הפרקליטות בהתייחסותה, כי הוקם צוות פרקליטים, טרם הגשת 
תלונה זו, אשר בוחן סוגיות רבות בעניין עדי מדינה, וכי עם סיום עבודתו ייבחנו 
על  זאת,  בנושא.  המדינה  פרקליטות  של  סדור  נוהל  ויגובש  לאשורם  הדברים 
מנת להביא לידי אחידות בין המחוזות והמחלקות השונות בכל הקשור לגיבוש 

הסכמי עדי מדינה. 

באלה הדברים, קבע הנציב כי התלונה מוצדקת.

שנשתרשה  תקלה  הציפה  לנציבות  הכנסת  חברת  של  פנייתה  כי  מצא  הנציב 
בנושא משך שנים, ובכך תרמה התלונה לחשיבה ולבחינה מחודשות של נושא 

מהותי. 
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| דוגמה ד' )432/18(

תשובת הפרקליטות לעתירה שהוגשה לבית המשפט הגבוה לצדק הציגה תמונת 
דברים שהיה בה כדי להטעות.  

כנגד  ציבורי בכיר, הלינה בפני הנציבות  הפונה, מי שהייתה מועמדת לתפקיד 
לתפקיד,  מינויה  נגד  לבג"צ  שהוגשה  עתירה  במסגרת  הפרקליטות  התנהלות 

לאחר שזו, כך על פי העתירה, קראה לכוחות הביטחון לסרב פקודה.

על פי התלונה, תשובת הפרקליטות לעתירה חטאה לאמת והציגה מצג שווא, 
זאת,  בעתירה.  שנטען  כפי  זה,  מסוג  קריאות  בעבר  השמיעה  אכן  הפונה  לפיו 

למרות שהפונה הצהירה בפני הפרקליטות מפורשות כי לא עשתה כן. 

לטענת הפונה, למרות דבריה החד משמעיים, הפרקליטות לא העמידה דברים 
וציינה בתשובתה לעתירה אך כי לאמירות אלו אין משמעות למינוי  על דיוקם, 
הנוכחי נוכח העובדה כי האירועים התרחשו לפני זמן רב. בתלונה טענה הפונה 
תיוצג  לפיו  הפרקליטות,  ידי  על  בפניה  שהוצג  שווא  מצג  כגון:  נוספות,  טענות 
על ידי הפרקליטות בעתירה ו/או כי תגובת הפרקליטות תיערך בשיתוף פעולה 

עמה. 

בתוכו  שכלל  מסמך  על  חתמה  הפונה  כי  בהתייחסותה,  טענה  הפרקליטות 
קריאה לסירוב פקודה. בעניין שאר טענותיה צוין על ידי הפרקליטות, כי במסגרת 
את  הפרקליטות  מייצגת  הציבורי,  בשירות  במינויים  העוסקות  בעתירות  טיפול 
הגורם הממנה בלבד, ולא את הגורם הממונה, בין היתר, עקב פוטנציאל מובהק 

לניגוד עניינים. 

בתשובת  הדברים  הצגת  כי  בהחלטתו  וקבע  הפרקליטות  טענת  דחה  הנציב 
המדינה לבית המשפט העליון עלולה הייתה להטעות. אמנם, משחתמה הפונה 
ושאסור  לתיתה  "...שאסור  בפקודה  מדובר  כי  היתר,  בין  צוין,  בו  מסמך  על 
לבצעה", הרי לכאורה חתמה על מסמך שקרא לסירוב פקודה. ברם, מקריאת 
המסמכים עליהם חתמה הפונה, ברור כי מדובר בקריאה לממשלה שלא להוציא 
תחת ידיה הוראה בלתי חוקית, שאסור לתיתה ושאסור לבצעה. לא ראוי לעקל 
קריאה לגיטימית לממשלה במשטר דמוקרטי ככוללת בתוכה קריאה לחיילים 

לסרב פקודה, שהינה פסולה ואסורה בתכלית האיסור. 
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המשפט  בית  בפני  בהירה  בלתי  תמונה  להציג  כדי  בה  שהיה  בתקלה  מדובר 
העליון, ובמקביל לפגוע בשמה הטוב של הפונה. 

הצגת הדברים על ידי המדינה באופן הנ"ל צילקה תחושותיה של הפונה ופגעה 
באמונה בפרקליטות, ועל אף מחיקת העתירה, אישור המינוי ותחילת כהונתה 

בתפקיד הבכיר – הותירו בה הדברים את חותמם. 

הילכך, מצא הנציב טענה זו מוצדקת.

הנציב דחה בהחלטתו שאר טענות הפונה. 

| דוגמה ה' )24/19(

אי שליחת הודעה לחשודה בנוגע לסגירת תיק החקירה נגדה.

בתלונתם, הלינו הפונים, עורכי דינה של חשודה בביצוע עבירות פליליות, על כך 
שהפרקליטות לא העבירה לידיהם או לידי מרשתם הודעה בדבר החלטה על 
גניזת תיק החקירה נגד מרשתם. זאת, בניגוד להחלטת הנציב בתלונה אחרת 
שהובאה בפניו, וכן בניגוד להנחיית פרקליט המדינה שתוקנה בעקבות ההחלטה 
בכלי  הופצה  התיק  את  לסגור  החלטת הפרקליטות  בכך,  די  לא  אם  האמורה. 

התקשורת, וזאת מבלי לעדכן את החשודה או את עורכי דינה כאמור.

לטענת הפונים, התנהלותה זו של הפרקליטות פגעה, בין היתר, בזכויותיה של 
מרשתם כחשודה בהליך פלילי.

בשגגה  נשמטה  העבודה  בסדרי  שינוי  בשל  כי  עלה,  הפרקליטות  מהתייחסות 
עובדת קיומן של פניות באי כוח החשודה, בהן נתבקשה הפרקליטות, והסכימה, 
להודיע להם ישירות על החלטת הסגירה. עוד הוסיפה הפרקליטות, כי ההחלטה 

על סגירת תיק החקירה לא הועברה מידיה לגוף תקשורתי כלשהו.

באלה הדברים, קבע הנציב כי התלונה מוצדקת.

לנציבות,  שהוגשה  קודמת  תלונה  במסגרת  נתבררו  דומות  טענות  כאמור, 
שמשהחליטה  כך  נהלים,  לשנות  המדינה  לפרקליט  הנציב  המליץ  במסגרתה 
הפרקליטות לסגור תיק נגד חשוד, תשלח לו זו הודעה על כך, בטרם תעביר את 

התיק למשטרה. 
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פרקליט  בפרקליטות,  שנים  מזה  שגור  שהיה  נוהל  בשינוי  שמדובר  אף  על 
המדינה קיבל המלצה זו ובעקבות האמור עודכנה הנחיית פרקליט המדינה מס' 
1.1 בנושא "אי פתיחה בחקירה או סגירת תיק בעילת נסיבות העניין בכללותן אינן 
מתאימות לפתיחה בחקירה/להעמדה לדין" והובהר שההוראה תיכנס לתוקפה 

לאחר שיוסדרו היבטים טכניים שונים.

בהחלטתו בתלונה שבנדון, קבע הנציב כי בשלו העתים ליישום ההמלצה לפיה 
ישונו הנהלים, כך שמשהחליטה הפרקליטות לסגור תיק חקירה נגד חשוד, תשלח 
בד בבד הודעה על כך לחשוד בטרם העברת התיק למשטרה. הנציב הבהיר כי 
חלפו כמעט עשרה חודשים מאז עדכון פרקליט המדינה בדבר החלטתו לקבל 
את ההמלצה, המלצה בעלת משמעות רבה לאזרח, המצפה בכל מאודו לקבלת 

החלטה.

1.5.2019 נכנס התיקון בהנחיית  על פי עדכון מלשכת פרקליטות המדינה, ביום 
פרקליט המדינה לתוקף.

| דוגמה ו' )384/19(

הפרקליטות הערימה קשיים על מסירת חומר חקירה לנפגעת עבירה.

עורכת דין הלינה על התנהלות הפרקליטות, עת הערימה קשיים רבים על נפגעת 
עבירה שביקשה לקבל העתק מחומר החקירה בכדי לצרפו לתביעה אזרחית.

לטענת הפרקליטות, בהתאם להנחיית פרקליט המדינה מס' 14.8 - "בקשה מצד 
גורמים שונים לעיין במידע המצוי בתיק חקירה", היה על הפונה להבהיר בפירוט 
מהי מטרת צילום התיק. יחד עם זאת, ציינה הפרקליטות כי לאחר ששבה ובחנה 
את השתלשלות העניינים במקרה הספציפי, ניתן היה לאפשר לנפגעת העבירה 
לצלם את חומר החקירה במועד מוקדם יותר, שכן ניתן היה להסיק כבר מפנייתה 

הראשונה כי צילום התיק נדרש לצורך הליך אזרחי. 

הנציב קבע בהחלטתו כי לא ניתן להסכין עם התנהלות הפרקליטות במקרה זה.

חומר  כי  במפורש  צוין  בה  לפרקליטות,  העבירה  נפגעת  של  פנייתה  אף  על 
החקירה דרוש לצורך הליך אזרחי, התקבל מענה ראשון לפנייתה, המורה לה 
 4 בחלוף  רק  המדינה,  פרקליט  להנחיית  בהתאם  בקשתה  מטרת  את  לפרט 

חודשים ממועד הבקשה.
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הנציב ציין בהחלטתו, כי נכון היה לפרקליטות לפעול לקידום צילום חומר החקירה 
על ידי נפגעת העבירה בתיק, מתוך הבנת הרגישות הנגזרת מכך והצורך לאזן 
בין מעמדה המיוחד לבין תכלית ההנחיה, ולהימנע מסדרת התכתבויות שהיה 
בהן יותר כדי לייגע מאשר לקדם את הפנייה הלגיטימית לעיון בחומר החקירה. 

נוכח כל האמור, מצא הנציב כי התלונה מוצדקת. 

| דוגמה ז' )46/19(

משרדי  של  מוקפד  פיקוח  תחת  לאזרח,  מקוונים  שירותים  להנגשת  לפעול  יש 
הממשלה אחר ממשקים אלו.

פונה הלין בפני הנציבות, כי פנה מספר רב של פעמים לפרקליטות, באמצעות 
לא  אף  וכי  ישראל,  משטרת  על-ידי  אליה  שהופנה  לאחר  האלקטרוני,  הדואר 

אחת מפניותיו הרבות זכתה למענה כלשהו.

בהתייחסות הפרקליטות לתלונה נמסר, כי בדיקה שנערכה העלתה, שהמזכירות 
לא "שלפה" את דברי הדואר שהצטברו בתיבת הדואר במשך מספר חודשים. 
זו בעבודת המזכירות, אשר נבעה  פרקליט המחוז הביע התנצלותו על תקלה 
מפיקוח לא תקין על בנות השירות המבצעות תפקיד זה. לפיכך, הוגדרו מחדש 

אחריות הפיקוח והמעקב על קבלת הדואר בפרקליטות המחוז.

בנסיבות אלה, מצא הנציב כי התלונה מוצדקת.

הנציב ציין בהחלטתו, כי קיימת חשיבות רבה להנגשת שירותים מקוונים לאזרח, 
דואר  באמצעות  "מרחוק"  הממשלה  למשרדי  לפנות  היתר,  בין  שיוכל,  כך 
אחר  מוקפדים  ופיקוח  למעקב  הממשלה  משרדי  נדרשים  בה-בעת  אלקטרוני. 

ממשקים אלקטרוניים אלה, על-מנת ליתן לציבור שירות כנדרש.

תלונת הפונה הובילה ליישוב תקלה במזכירות הפרקליטות, שהיה בה כדי לפגוע 
במתן שירות לאזרח, כמו גם, לפגיעה בתדמיתה של הפרקליטות.
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| דוגמה ח' )115/19(

אמירה שגויה של פרקליט ביחס לעברו הפלילי של תובע במהלך דיון משפטי.

נגד משטרת ישראל, הלין כנגד פרקליט שהצהיר בדברי  פונה שהגיש תביעה 
הסיכומים בעל פה כי "התובע הורשע כחלק מהליך פלילי בגין הפרת הנהלים 

בהר הבית".

לטענת הפונה, הצהרת הפרקליט אינה נכונה, ונציג המדינה עבר ביודעין ומתוך 
כוונה פלילית עבירה על סעיף 34 לכללי לשכת עורכי הדין )אתיקה מקצועית(, 

התשמ"ו - 1986, במטרה להשחיר את פניו בפני בית המשפט.

הפרקליטות טענה בתגובתה, כי אמירה זו אכן אינה נכונה, ונאמרה על ידי נציג 
המדינה בטעות ובתום לב, בעקבות אירוע קודם בו נעצר הפונה. עוד הובהר, כי 
לא הייתה לנציג המדינה כוונה להטעות את בית המשפט, וכי לדבריו לא הייתה 

השפעה על דחיית התביעה על ידי בית המשפט. 

לגישת הנציב, האמירה שביסוד התלונה הינה פסולה ובלתי קבילה בעליל. 

כי אף אם מקורה של האמירה בטעות, הרי שמדובר בהתנהלות  הוסיף,  הנציב 
בלתי תקינה, המחייבת הקפדה יתרה על מנת שלא תישנה. "עורך-הדין הינו קצין 
בית המשפט", כך הנציב בהחלטתו, "וככזה, חייב הוא לסייע לבית המשפט לעשות 
משפט אמת בדרך של הצגת התמונה המלאה והמדויקת של העובדות. דברים 
אלו מקבלים משנה תוקף מקום בו מדובר בהצגת רישומו הפלילי של אזרח לבית 

המשפט, על ידי המדינה, רישום פלילי שלו נפקות ומשמעות בהליך משפטי".

התנהלות אחראית ומקצועית של נציג המדינה והגורמים המפקחים עליו מחייבת 
בדיקה מעמיקה של תוקף טענותיו, עובר להעלאתן בפני בית המשפט, ובפרט 
בטרם טיעוניו בעניין רישום פלילי של אזרח. על נציג המדינה לבדוק עצמו גם 

במהלך הדיון, האם נפלה טעות בטיעוניו בעניין זה, ולא היא. 

בנסיבות אלה קבע הנציב כי התלונה מוצדקת.
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| דוגמה ט' )144/19( 

על מייצגי המדינה בערכאות להימנע מהתבטאויות לא ראויות, שעלולות להרתיע 
מפנייה לנציבות.

דיון משפטי שנערך  לו פרקליטה, בתום  על דברים שאמרה  הלין  פלילי  סנגור 
בנוכחותם, ביחס לתלונתו הקודמת לנציבות שעסקה בהגשת בקשת מעצר עד 
בו  ענייניים. לטענת הסנגור, הפרקליטה הטיחה  בלתי  תום ההליכים מטעמים 
"פשוט מטומטם" והסבירה כי כתוצאה מהגשת תלונתו הקודמת, תהיה החמרה 
מצד הפרקליטות, במסגרת הגשת בקשותיה למעצר עד תום ההליכים, הנלוות 
להגשת כתבי אישום מטעמה. עוד טען הסנגור כי הפרקליטה הטיחה בו "רצתם 
"שהעז" להגיש לנציבות תלונה בעניינה של  להתלונן", וכן דברי תוכחה על כך 

הפרקליטות, התבטאויות שפורשו על ידי הסנגור כדברי איום והרתעה. 

היה  ניתן  אשר  מטומטם",  "פשוט  האמירה  כי  הפרקליטות  טענה  בתגובתה, 
להמנע ממנה, נאמרה בעקבות טענת הסנגור, לפיה תלונתו הקודמת לנציבות 
תלונתו  קבלת  לתוצאות  הובהר,  כך  התכוונה,  הפרקליטה  מוצדקת.  נמצאה 
הקודמת של הסנגור, אשר לדעתה ירעו את מצבם של נאשמים שיבקשו להגיע 
הפרקליטות  בעניינם.  אישום  כתב  הגשת  לפני  עוד  המדינה  עם  טיעון  להסדר 

הכחישה את דברי התוכחה אשר ייחס לה הסנגור בהמשך תלונתו. 

הנציב קבע כי ההחלטה בתלונתו הקודמת של הסנגור, שניתנה על ידו מספר 
חודשים קודם לכן, לא הופנמה על ידי הפרקליטה. במסגרת החלטה קודמת זו, 
נמצא, בין היתר, כי הפרקליטות ביקשה לשחרר את מרשו של הסנגור ממעצר, 
למרות ששעתיים קודם לכן, ביקשה מבית המשפט השלום להאריך את מעצרו 
בראיות  שינוי  כל  שחל  מבלי  בכל,  הכל  בעניינו.  המשפטיים  ההליכים  תום  עד 

שנצברו בתיק.

הודגש, כי בעת בה נתבקש בית המשפט לעצור את מרשו של הסנגור עד תום 
יודה  אם  כי  הוחוור  בו  הצדדים,  בין  טיעון  הסדר  נתגבש  המשפטיים,  ההליכים 
הנאשם בעבירה שיוחסה לו, במסגרת הסדר הטיעון – שלא בגינה נעצר ונחקר 

במשך 34 ימים ע"י שירותי הביטחון – ישוחרר לאלתר ממעצרו.

לאור זאת, נקבע בהחלטה הקודמת, כי נראה שהבקשה למעצר עד תום ההליכים 
וליתר דיוק,  בין הצדדים,  הוגשה לבית המשפט על מנת "לקדם" הסדר הטיעון 
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באי  בין  העת,  באותה  שנדון,  הטיעון,  להסדר  הנאשם  הסכמת  לקבלת  כ"מנוף" 
כוח הצדדים. 

בהמשך לאמור הגיע הנציב לכלל מסקנה, כי המשא ומתן שהתקיים, לכאורה, בין 
הצדדים, קודם הצגתו לבית המשפט, אינו בבחינת משא ומתן שניתן לקיימו, וכי 
בנסיבות המתוארות היה בבקשה למעצר עד תום ההליכים כדי לאיין הסכמתו 

הנכוחה של הנאשם להסדר הטיעון.

התלונה  מושא  הפרקליטה,  התבטאות  כי  הנציב  קבע  לעיל,  המפורט  לאור 
הנוכחית, מלמדת כי זו לא הפנימה את ליבת החלטתו בתלונה הקודמת.

בעניין התבטאותה של הפרקליטה בתגובה לפניית הסנגור, ציין הנציב, כי ללא 
נרתעים  המה  כי  בפניו  להדגיש  מוצאים  רבים  סנגורים  שלפניו,  לתלונה  קשר 
ומהססים מלפנות לנציבות, אף ששכיחׂות, יש בהגשת התלונה כדי לשפר, לטייב 
ולתקן ליקויים שהכל מבקשים להסירם. זאת, בשל חששם של הסנגורים מתגובה 

עוינת, או למצער מ"כתף קרה", של הפרקליטות, העשויות לפגוע בלקוחותיהם.

הדין  מעורכי  ניכר  חלק  אצל  הרווחת  מושרשת,  בדעה  מדובר  הנציב,  לקביעת 
המופיעים בבית המשפט מול נציגי הפרקליטות.

הנציב הוסיף וקבע כי חשוב לשמור על שיח חופשי ופתוח בין עורכי הדין מחוץ 
לכותלי אולם בית המשפט. עם זאת, אל לו למייצג המדינה בערכאות להתבטא 
ביחס לתלונות או להחלטות הנציבות באופן שעלול להרתיע, גם אם לא בכוונת 
לפעול  חוק  פי  על  שהושמה  לנציבות,  מלפנות  אזרחים,  כמו  דין,  עורכי  מכוון, 

לטובת שיפור וטיוב התנהלות הגופים המבוקרים על ידה.

בעקבות המלצות הנציב בתלונה זו, הודיע פרקליט המחוז לנציבות, כי נערכה 
הפקת לקחים במחוז במסגרתה הובהר, כי הסדר טיעון צריך להיערך בכתב; 
כי יש לציין בכותרת כתב האישום שהוא מוגש במסגרת הסדר טיעון; וכי כאשר 
נערך הסדר טיעון עם נאשם, המצוי במעצר בעת הגשת כתב האישום, יש להגיש 
את כתב האישום המקורי בד בבד עם בקשה למעצר עד תום ההליכים, כשיש 
הצדקה לכך, ורק לאחר מכן להציג את ההסדר שהושג. עוד עודכנה הנציבות 
כי פרקליט המחוז חידד את נושא כללי ההתבטאות הנאותים מול הפרקליטה 

הנילונה וכן מול ראש הצוות שלה, והתרשם כי הנושא הובן והופנם.
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| דוגמה י' )346/19(

אי פתיחת תיקי תעבורה עד למועד הדיון הקבוע בתיק, מוביל לפגיעה בציבור 
האזרחים ובהטרחתם לשווא.

וזאת  לתעבורה,  המשפט  בבית  בעניינה  תיק  נפתח  שלא  כך  על  הלינה  פונה 
דוח תנועה שקיבלה. לטענתה, מזכירות  בגין  זימון התייצבות  למרות שקיבלה 
בית המשפט מסרה לה בבוקר מועד הדיון כי לא נתקבל חומר מהמשטרה לשם 
פתיחת תיק בעניינה. כן טענה הפונה, כי מבירור שערכה עם משטרת ישראל 
עוד באותו היום, נמסר לה כי האחריות לפתיחת תיק חלה על בית המשפט ולא 

על המשטרה. 

חופש  יום  לקחת  נאלצה  המשפט,  בבית  לדיון  הגעתה  לצורך  הפונה,  לטענת 
להמתין  לביתה  ונשלחה  הגיעה  עת  נפש,  עוגמת  לה  הסב  הדבר  מעבודתה. 

למועד חדש שייקבע לדיון. 

בבית  העבודה  נוהל  לפי  כי  עלה,  ישראל  במשטרת  התנועה  אגף  מהתייחסות 
תיקים  לפתוח  נוהגת  אינה  המשפט  בית  מזכירות  ככלל,  לתעבורה,  המשפט 
מקום בו התיקים לא נפתחו באמצעות מערכת המחשוב המשטרתית. לפי נוהל 
התייצבות  חרף  וזאת  חדשים,  תיקים  פותחת  אינה  המשפט  בית  מזכירות  זה, 

הנאשמים ונכונות התביעה לקיום הדיון בעניינם. 

עוד נמסר מאגף התנועה, כי לאחרונה נערכה פגישת עבודה בין נציגי המשטרה 
לבין נציגי בית המשפט בעניין זה, במהלכה עלה נושא הפגיעה הנגרמת לציבור 

האזרחים בעקבות הנוהל האמור. 

הנציב מצא את התלונה מוצדקת. 

ואף  בתלונה,  המתוארת  הרוחבית  לבעיה  מודעת  הייתה  המשטרתית  התביעה 
פעלה על מנת לשנות את מצב הדברים. על אף שניתן לברך על יוזמת התביעה 
גרמה להתייגעות הפונה,  כי התנהלות המדינה אכן  לתיקון הליקוי, הנציב קבע 

להטרחתה לשווא ולאובדן שכר יום עבודה. 

אשר כך, הוסיף הנציב וציין, עומדת לה, על פני הדברים, הזכות לעמוד על נזקיה 
בבית המשפט.
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| דוגמה י"א )420/19( 

לפגיעה  הובילו  חקירה  חומר  של  והעתקה  לעיון  זכות  במתן  חוזרים  עיכובים 
ממשית בזכות הפונה להגשת ערר.

הפונה הלינה לנציבות כי חרף הודעת הפרקליטות אליה, לפיה מוקנית לה זכות 
לערור על החלטתה שלא להגיש כתב אישום בתיק חקירה מסוים, הפרקליטות 
שהפרקליטות  אף  על  זאת,  לעיונה.  הרלוונטי  החקירה  חומר  מסירת  מעכבת 
ציינה מפורשות בהודעתה כי חומר זה יועמד לרשות הפונה כחודש ימים ממועד 

ההודעה. 

בתגובת הפרקליטות נטען, כי בעקבות הודעתה לפונה, התקבלה פנייה מעורך 
לתת  החלטתה  על  השיג  במסגרתה  החקירה,  בתיק  החשודים  אחד  של  דינו 
בחומר  עיונה  את  לדחות  וביקש  בתיק,  ערר  זכות  בעלת  של  מעמד  לפונה 
החקירה לצורך מיצוי טענותיו, לרבות נקיטת צעדים משפטיים כנגד עצם קיומו 

של הליך ערר מטעם הפונה.

עוד צוין בתגובה, כי הפרקליטות לא קיבלה את עמדתו של עורך הדין, אך כדי 
לא לאיין את טענותיו מבלי לאפשר את מיצוין, הוחלט להשהות את הליך העיון 

של הפונה לזמן מוגבל.

ומחצה  כחודש  בחלוף  בתלונה,  החלטתו  למועד  עד  כי  הנציב  ציין  בהחלטתו, 
מומשה  טרם  החקירה,  חומר  את  הפונה  לרשות  להעמיד  הובטח  בו  מהמועד 

זכותה לעיין בו ולהעתיקו, ואת זאת אין בידו לאפשר.

זכותה של הפונה לעיין ולהעתיק את חומר החקירה לשם הגשת ערר מתיישבת 
עם סעיף 14 להנחיית פרקליט המדינה מס' 14.8 – "בקשה מצד גורמים שונים 
יש לאפשר  כי  לעיין במידע המצוי בתיק חקירה", אשר קובעת, כנקודת מוצא, 
למתלונן, המבקש לערור על החלטה לסגור תיק חקירה, לעיין בחומר החקירה 

הרלוונטי. 

מהווה  הפונה  לעיון  החקירה  חומר  במסירת  ונשנה  חוזר  עיכוב  כי  קבע  הנציב 
פגיעה ממשית בזכותה לערור ועשוי לחתור תחת זכות הגישה לערכאות, שהינה 

זכות יסוד חוקתית.

לפיכך, קבע הנציב כי התלונה מוצדקת.
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הנציב הורה לפרקליטות לתאם מועד עם הפונה לעיון ולהעתקת חומר החקירה 
בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-7 ימים מיום מתן ההחלטה.

ה|2 תלונות שנדחו על הסף 

ו-16)ב( לחוק הנציבות מפרטים את החסמים שעלולים לעמוד  16)א(  סעיפים 
בפני הנציבות בבירור תלונה המוגשת אליה. 

בשנת 2019 נדחו על הסף 166 תלונות, שהן כ- 39% מהתלונות שהושלם בירורן 
בשנה זו.

יפורטו עילות הדחיה על הסף של התלונות שניתנה בהן החלטה בשנת  להלן 
:2019

	 לא הנציבות,  לחוק  16)א()1(  סעיף  פי  על   - מבוקר  שאינו  גוף  על  תלונה 
בערכאות,  המדינה  מייצגי  להתנהלות  מתייחסת  שאינה  תלונה  תתברר 

כהגדרתם בסעיף 1 לחוק. 

כפי שעולה מתרשים ט', עילה זו היא העילה השכיחה ביותר לדחיית תלונה 
לגורם  83 תלונות שהתייחסו  נדחו על הסף   2019 על הסף, כאשר בשנת 
שאינו נמנה עם מבוקרי הנציבות, שהן 50% מכלל התלונות שנדחו על הסף 
בשנה זו. תלונות אלו התייחסו, בין היתר, למערכת בתי המשפט, למשרדי 

ממשלה שונים, לעורכי דין פרטיים ועוד.

	-תלונה הנוגעת להפעלת שיקול הדעת המשפטי של מבוקרי הנציבות - על
פי סעיף 16)א()6( לחוק הנציבות, לא תיבדק תלונה הנוגעת להפעלת שיקול 
דעת משפטי, לרבות שיקול דעת בקבלת החלטות בנוגע לאופן ניהול הליכים 
והכנתם. עוד נקבע, כי במקרה שתתעורר שאלה אם התלונה אכן עוסקת 

בעניין שבשיקול הדעת המשפטי, יכריע בעניין היועץ המשפטי לממשלה.

דעת  בשיקול  שמדובר  מהטעם  תלונות   22 הסף  על  נדחו   2019 בשנת 
משפטי, שהן כ- 13% מכלל התלונות שנדחו על הסף בשנה זו. 
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חשוב לציין, כי במקרים רבים הגופים המבוקרים העלו טענת סף בדבר שיקול 
דעת משפטי, אך יחד עם זאת, העבירו התייחסות לגופה של התלונה, והתלונה 
הוכרעה על ידי הנציב לגופו של עניין. תלונות אלו אינן נמנות עם התלונות שנדחו 

על הסף, כמפורט בתת-פרק זה.

	 קיומו של הליך תלוי ועומד - על-פי סעיף 16)א()4( לחוק הנציבות, לא תתברר
תלונה על מעשה שמתקיים בשלו הליך משפטי. כמו כן, על פי סעיף 16)א()8( 
לחוק, ככלל, לא תתברר תלונה על מעשה של נילון שנוגע להליך תלוי ועומד לפני 
ערכאה, למעט תלונה שעניינה הימשכות לא מוצדקת של פעולות שעשה מייצג 
לממשלה,  המשפטי  היועץ  באישור  יהיה,  ניתן  זה,  במקרה  בערכאות.  המדינה 

לברר את התלונה תוך כדי ההליך המשפטי.

19 תלונות, שהן כ –11% מכלל התלונות  בשנת 2019 נדחו על הסף בעילה זו 
שנדחו על הסף בשנה זו. 

	 הפונה אינו נפגע במישרין - על-פי סעיף 12)א( לחוק הנציבות, רק אדם הרואה
עצמו נפגע במישרין ממעשה של מייצג המדינה בערכאות רשאי להגיש תלונה 

לנציב. 

התלונות  מכלל  כ-7%  שהן  זו,  בעילה  תלונות   12 הסף  על  נדחו   2019 בשנת 
שנדחו על הסף בשנה זו.

גם כאן ראוי לציין, כי במקרים רבים הגופים המבוקרים העלו טענת סף כי הפונה 
אינו נפגע במישרין, אך יחד עם זאת, העבירו התייחסות לגוף הטענות, והתלונה 
הוכרעה על ידי הנציב לגופו של עניין. תלונות אלו אינן נמנות עם התלונות שנדחו 

על הסף, כמפורט בתת-פרק זה. 

	 התלונה מוקדמת מדי - על פי סעיף 16)ב()1( לחוק הנציבות, לא תתברר תלונה
על מעשה שניתן היה להגיש עליו, על פי דין, ערר או ערעור לערכאה, אם חלף 
לגורם  השגה,  דין,  פי  על  להגיש,  ניתן  אם  או  הוגשו  לא  והם  להגשתם  המועד 
שאינו ערכאה, בין שחלף המועד להגשת ההשגה ובין שלא, אלא אם כן קיימת 

סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן.

7% מכלל התלונות  כ-  זו, שהן  11 תלונות בעילה  נדחו על הסף   2019 בשנת 
שנדחו על הסף בשנה זו.  
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נדונה  התלונה  וביניהם:  נוספים,  מטעמים  תלונות   19 הסף  על  נדחו  בנוסף, 
והוכרעה בעבר על ידי הנציבות )6(, התלונה כללית ואינה מבוססת )5(, התלונה 
בגוף  מתבררת  התלונה   ,)3( הנציבות  של  מבוקרת  לפעילות  מתייחסת  אינה 
מוגדרות  אלו  תלונות   .)1( התיישנה  והתלונה   ,)2( עילה  היעדר   ,)2( מקביל 

בתרשים ט' להלן כ"טעמים אחרים". 

תרשים ט' להלן מציג את התפלגות עילות הדחייה על הסף. 

תרשים ט' | התפלגות עילות הדחייה על הסף של התלונות שניתנה בהן 
החלטה בשנת 2019

יצוין, שרובן של עילות הדחייה על הסף, שפורטו לעיל, עשויות לשמש אף כעילות 
להפסקת בירור התלונה. זאת, במצב שבו הוחל בבירור התלונה ובשלב מסוים 
– הן בעקבות בירור פרטים נוספים מול הפונה, הן בעקבות התייחסות הנילון – 

התגלתה אחת מעילות אלו. הכל כפי שיובהר בהמשך, בסעיף ה.4 לפרק זה.

התפלגות עילות הדחייה
על הסף

קיומו של הליך תלוי ועומד

התייחסות לשיקול 
דעת משפטי

התייחסות לגוף 
שאינו מבוקר הפונה אינו נפגע 

במישרין

פנייה מוקדמת מדי

טעמים אחרים
19

22

83
12

11

19



56

דוגמאות לתלונות שנדחו על הסף

דוגמה )126/19( | התלונה נוגעת לשיקול דעת משפטי

תלונה על התנהלותה של מחלקת עררים בפרקליטות המדינה.

בתלונה שבנדון, הלינה הפונה על החלטת מחלקת עררים לדחות ערר שהגישה 
על החלטת המשטרה לסגור תיק בעניין חטיפת בנה לפני למעלה מ- 35 שנים. 

לטענת הפונה, בידיה ראיות המבססות את טענותיה בעניין החטיפה.

מעיון בתלונה ובהחלטת מחלקת עררים עלה, כי מחלקת עררים בחנה את כל 
שורה  בשל  היתר,  בין  הערר,  את  לדחות  ומצאה  בתיק  הרלוונטיים  החומרים 
של קשיים ראייתיים כבדי משקל, חלוף זמן משמעותי והספק המקנן בשאלת 

ההתיישנות. 

בהתאם לסעיף 16)א()6( לחוק הנציבות קבע הנציב, כי משהונחו בפני מחלקת 
בהתאם  החלטתה  קיבלה  וזו  הרלוונטיים,  והמסמכים  החומרים  כל  עררים 
לשיקול דעתה המקצועי – לא לו לשים שיקול דעתו חלף שיקול דעת הרשות 

המוסמכת לכך.

באלה הדברים, נדחתה התלונה.

דוגמה )274/19( | התלונה אינה מתייחסת לפעילות מבוקרת

בקשה לשחרור ממעצר עקב מצב רפואי. 

בתלונה שבנדון, ביקש הפונה לשחררו ממעצר עקב מצבו הרפואי, וזאת טרם 
הדיון שנקבע בעניינו.

בהחלטתו, קבע הנציב כי בקשתו של הפונה אינה נמצאת בתחום סמכותה של 
הנציבות, לפי חוק, ועל כן אין באפשרותו להידרש לבקשה.

נוכח האמור, התלונה נדחתה.
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דוגמה )232/19( | התלונה מוקדמת מדי

תלונה על החלטת מח"ש לסגור שתי תלונות שהגיש הפונה.

בתלונה שבנדון, הלין הפונה כי בביתו בוצע חיפוש לא חוקי על ידי שני שוטרים, 
בגינו הגיש שתי תלונות למח"ש. תלונות אלו נסגרו, ועל אחת מהן הגיש הפונה 

ערר.

החלטה  התקבלה  המקרים  בשני  כי  עלה,  לתלונה  שצורפו  במסמכים  מעיון 
לפיה תלונותיו של הפונה אינן עולות לכדי עבירה פלילית ולפיכך אין בידי מח"ש 
לבררן. עם זאת, הובהר לפונה כי החומרים שהעביר במסגרת תלונותיו הועברו 

לעיון היחידה לתלונות הציבור במשטרת ישראל.

16)ב()1()ב( לחוק הנציבות, לא ניתן  בהחלטתו, קבע הנציב כי בהתאם לסעיף 
לברר תלונה בגין מעשה שניתן להגיש עליו, על פי דין, השגה או ערר, אלא אם 

קיימת סיבה מיוחדת לכך. 

המשפטיים  ההליכים  כל  את  הפונה  מיצה  בטרם  לנציבות  הוגשה  התלונה 
העומדים לרשותו על פי חוק, ובין היתר, הליכי הערר על החלטות מח"ש, ועל כן, 

אין בידי הנציב לקבל התלונה. 

יחד עם זאת, הוסיף הנציב, כי עם מיצוי ההליכים, שערי הנציבות פתוחים בפני 
הפונה.

דוגמה )130/19( | תלונה על גוף שאינו מבוקר

הארצית  ביחידה  תפקידים  ובעלי  חוקרים  מצד  לקויה  התנהלות  כנגד  תלונה 
לחקירות הונאה במשטרת ישראל.

הועברו  המיסים  ברשות  פשעים  על  למשטרה  שתלונותיו  כך  על  הלין  פונה 
לטיפול היחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרת ישראל )להלן: "יאח"ה"(, אך 
לא הובאו לידיעת הפרקליטות. לפיכך, כך הפונה, טויחו תלונותיו על ידי גורמים 

מקצועיים ביאח"ה המקורבים לחשודים.

הנציב דחה את התלונה, לאחר שהבהיר בהחלטתו כי חוקרי משטרת ישראל 
ובעלי תפקידים ביאח"ה, אינם נמנים על מבוקרי הנציבות על פי חוק, ומשכך אין 

באפשרותו להידרש לטענות כלפיהם.  
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דוגמה )189/19( | תלונה על גוף שאינו מבוקר

תלונה על מספר שופטים בערכאות שונות

לשחיתות  קורבן  הינו  כי  וטען  שונים,  שופטים  של  התנהלותם  כנגד  הלין  פונה 
משפטית והטיות משפט קשות. 

מבוקרי  על  נמנים  אינם  שופטים  כי  שהבהיר  לאחר  התלונה,  את  דחה  הנציב 
הנציבות, ומשכך אין בידו להידרש לטענות כלפיהם. 

ה|3 תלונות שבוררו ונדחו לגופו של עניין 

בשנת 2019 נדחו לגופו של עניין 106 תלונות, המהוות כ- 25% מכלל התלונות 
כללו  מתוכן  תלונות   2 הרלוונטית.  הפעילות  בתקופת  החלטה  בהן  שניתנה 
התייחסות  שדרש  מערכתי,  כשל  העלה  שבירורן  לאחר  אופרטיבית,  המלצה 

הנציב ומתן המלצה לתיקונו.

דוגמאות לתלונות שנדחו לגופו של עניין

| דוגמה א' )25/19(

תלונה כנגד התנהלות מח"ש והתביעה המשטרתית.

בתלונתו, טען הפונה כי התביעה המשטרתית שיקרה כאשר מסרה לעורך דינו 
ביקש  לאחר שהאחרון  הרלוונטית מצלמות אבטחה,  אין בתחנת המשטרה  כי 
לקבל לידו סרטוני מצלמות אבטחה המתעדים אירוע בו נכח הפונה. בעקבות 
טענת התביעה המשטרתית, שכר הפונה חוקר פרטי שמצא כי בתחנת המשטרה 

הרלוונטית קיימות מצלמות אבטחה המתעדות את התחנה מבפנים ומבחוץ.

בנוסף, נטען בתלונה כי מח"ש התנערה מבירור תלונות הפונה בגין תקיפתו על 
ולא בדקה הימצאותן של מצלמות אבטחה בתחנת המשטרה בה  ידי שוטרים 

התרחש האירוע מושא התלונה.

במשרדי  התרחש  הפונה,  הלין  עליו  האירוע  כי  נמסר  המשטרתית  מהתביעה 
הסיור בתחנה ולפיכך, הניחו שפניית עורך הדין מתייחסת למצלמות במקומות 
אלו, שם אין מצלמות אבטחה כפי שנמסר לו. קיומן של מצלמות אבטחה בתחנת 
המשטרה, במנותק מהמקומות הרלוונטיים לבקשת הפונה, אינן רלוונטיות ולא 

מהוות חלק מחומר החקירה.
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לטענת מח"ש, במסגרת בירור תלונתו של הפונה, נעשתה בדיקה באשר לקיומן 
של מצלמות אבטחה במשרדי הסיור בתחנת המשטרה, מושא התלונה, אך לא 

נמצאו מצלמות במקום או סרטונים המתעדים את האירוע. 

וכי  המשטרתית,  התביעה  בהתנהלות  פגם  נפל  לא  כי  הנציב  קבע  בהחלטתו, 
לכל היותר מדובר בהבנה מוטעית של בקשת הפונה, טעות שניתן היה לתקנה 
פעלה  מח"ש  כי  הנציב,  קבע  עוד  הרלוונטיים.  הגורמים  בין  התכתבות  בהמשך 
כמקובל, ערכה בדיקה ביחס להימצאות מצלמות אבטחה ואף צירפה אסמכתאות 
המעידות על כך, ולפיכך, טענת הפונה כי זו התנערה מהטיפול בתלונתו, נדחתה.

באלה הדברים, דחה הנציב טענות הפונה לגופו של עניין.

| דוגמה ב' )72/19(

תלונה בגין שיהוי בלתי סביר של מחלקת עררים בטיפול בערר.

עררים  מחלקת  הודעת  על  הנציבות  בפני  הלין  במקצועו,  דין  עורך  הפונה, 
צפויה  על החלטת מח"ש  לפיה ההחלטה בערר שהגיש  בפרקליטות המדינה, 
זמן  בפרק  מדובר  הפונה  לטענת  הגשתו.  מועד  לאחר  חודשים  כ-9  להתקבל 

שאינו סביר באופן קיצוני.

בעררים  לטיפול  הזמנים  מסגרת  כי  בהתייחסותה,  הבהירה  עררים  מחלקת 
קבועה בהנחיית פרקליט המדינה מס' 1.11 שעניינה "לוחות זמנים לטיפול בערר 
על החלטה לסגירת התיק". בנסיבות דנן, מחלקת עררים עשתה מאמץ לסיים 
את הטיפול בערר אף לפני המועד הקבוע בהנחיה, ואכן, במהלך בירור התלונה 

עודכן הפונה, כי התקבלה החלטה בערר. 

כחודשיים  תוך  עררים  למחלקת  הערר  את  העבירה  משמח"ש  כי  קבע  הנציב 
ימים; מחלקת עררים הודיעה כי היא צפויה לקבל החלטה בערר תוך 7 חודשים 
מהמועד בו התקבל הערר ברשותה; והלכה למעשה, קיבלה את החלטתה תוך 
כחודשיים בלבד. נראה כי מח"ש ומחלקת עררים פעלו בהתאם ללוחות הזמנים 

שנקבעו בהנחיה.

אשר על כן, התלונה נדחתה לגופו של עניין. 
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| דוגמה ג' )84/19(

סירוב התביעה המשטרתית להעביר תנאי הסדר מותנה לנפגע העבירה. 

לעיונו  להעביר  מסכימה  לא  המשטרתית  שהתביעה  כך  על  הלין  עבירה  נפגע 
את פרטי ההסדר המותנה, אשר נחתם עם החשודה בביצוע העבירה, אלא רק 
לאחר שתוקף ההסדר יפוג. לטענת הפונה, הדבר עומד בסתירה לחוק זכויות 

נפגעי עבירה, תשס"א - 2001 )להלן: "חוק זכויות נפגעי עבירה"(.

היועץ  להנחיית  בהתאם  נוהגת  היא  כי  גרסה,  המשטרתית  התביעות  חטיבת 
המשפטי לממשלה מס' 4.3042 שעניינה "הסדר מותנה", לפיה זכותו של הפונה, 
ייסגר, ורק במידה  נפגע העבירה, לעיין בתיק החקירה, תתגבש לאחר שהתיק 

והחשודה תעמוד בכל התנאים שנקבעו לה בהסדר.

לאור האמור, מצא הנציב, כי לא נפל פגם בהתנהלותה של התביעה המשטרתית, 
אשר פעלה בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה המוזכרת לעיל.

שונה  הסדר  קובעת  לממשלה  המשפטי  היועץ  הנחיית  כי  להעיר  מצא  הנציב 
כאשר מדובר בנפגע עבירת מין או אלימות חמורה, לפיו, במקרים מסוג זה, נפגע 
העבירה זכאי כי התביעה תיידע אותו על האפשרות שתגיע להסדר לסגירת תיק 

או על פרטיו של ההסדר המתגבש עם החשוד.

באלה הדברים, דחה הנציב התלונה לגופו של עניין. 

| דוגמה ד' )245/19(

תלונה נגד מח"ש על שהמשיכה לנהל תיק פלילי נגד נאשמת, למרות שזו הגישה 
תביעה אזרחית נגד המחלקה ונושאי משרה בכירים בה באותו נושא.  

שאחת  למרות  מח"ש,  ידי  על  פלילי  תיק  ניהול  בגין  לנציבות  הלינה  פונה 
מהנאשמים הגישה תביעה אזרחית נגד מח"ש ונגד פרקליטים בכירים בה באותו 

נושא.  

מהתייחסות מח"ש עלה כי התביעה האזרחית הוגשה לאחר הגשת כתב האישום 
נגד  המתנהל  הפלילי  ההליך  בין  לכרוך  אין  כי  נטען  משכך,  הנאשמים.  נגד 
הנאשמים לבין התביעה האזרחית שהוגשה על-ידי הנאשמת, וכי קבלת התלונה 
משמעותה הימלטות מההליך הפלילי המתנהל נגד הנאשמים, או לפחות עיכובו 

באמצעות הגשת תביעה אזרחית.
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אין בידי מח"ש  גישה לפיה  כי  וקבע בהחלטתו  הנציב קיבל עמדתה של מח"ש 
נגד  אזרחית  תביעה  הגיש  שזה  לאחר  נאשם,  נגד  פלילי  תיק  לנהל  להמשיך 
של  אפשרית  בלתי  לתוצאה  להוביל  כדי  בה  שיש  גישה  היא  מח"ש,  פרקליטי 

הקמת מתרס מפני הליך פלילי בדרך הגשת תביעה אזרחית. 

נוכח האמור מצא הנציב לדחות התלונה לגופו של עניין.  

| דוגמה ה' )359/19(

תלונה על החלטת הפרקליטות לייצג קצינת משטרה בהליך אזרחי.

קצין משטרה בכיר תבע בנזיקין קצינת משטרה, על כך ששלחה מכתב תלונה 
אנונימי, שהיה בו להכפישו ולהכלימו בציבור. עורך דינו של הקצין הלין בתלונתו 
מילוי  במסגרת  שלא  ששלחה,  משטרה  בקצינת  שמדובר  למרות  כי  לנציבות, 
תפקידה, מכתב מכפיש בעילום שם, מצאה פרקליטות המדינה לייצגה בהליך 

האזרחי.

על  דּווח  שבו  הקצינה,  של  מכתבה  בשליחת  לראות  יש  הפרקליטות,  לטענת 
התנהלות בלתי תקינה במקום עבודתה, כקשורה לתפקידה. לדברי הפרקליטות, 
מכתבי תלונה נוספים וכן ממצאיו של דוח קצין בודק שמונה בעקבות המכתבים, 
קצין  נגד  משמעתיים  הליכים  ננקטו  אף  ובהמשך  הקצינה,  טענות  את  איששו 
המשטרה. לדידה של הפרקליטות, היות המכתב אנונימי אינו מוציא את פעולת 
השולחת אל מחוץ למסגרת תפקידה, וזאת ביתר שאת כאשר במקום עבודתה 

תוארה תחושת אימה ופחד. 

הנציב קבע בהחלטתו, כי לא מצא כל פגם בהחלטת הפרקליטות לייצג את קצינת 
המשטרה בתביעת הנזיקין, וההחלטה ניתנה בסמכות ועל פי כל דין.

הנציב ציין, כי "תלונתו של עובד ציבור על התנהלות בלתי תקינה במקום עבודתו, 
קשורה בתפקידו באופן אינהרנטי. זאת ועוד, יש מקום לעודד דיווחים מסוג זה, 
הגם שהינם בעילום שם, כשהם נושאים עמם בסופו של יום תרומה לשמירה על 

טוהר המידות בשירות הציבורי".
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אווירת פחד וטרור כפי שתוארה במקרה זה, יש בה כדי להצדיק נקיטה בדרך 
נגעים המכרסמים  נגד  ולטעון  עובד הציבור לחשוף  בבוא  אנונימית,  פנייה  של 

ונוגסים ביסודות השירות במוסדות הציבור והמדינה.

ו"חיסול חשבונות"  כי אל מול החשש מפני תלונות שווא  והדגיש,  הנציב הוסיף 
במכתבים אנונימיים, ניצב האינטרס של תקינות השירות הציבורי והצורך החיוני 
כן באמצעות תלונה  אין אפשרות לעשות  נגעיו. למרבה הצער, לעיתים  בביעור 
תלונתו.  דבר  ייוודע  אם  לו  יבולע  כי  חושש  המתלונן  בו  מקום  בייחוד  מזוהה, 
שכיחות, ככל שהעמיק הנגע והרקיב שלוחותיו במקום העבודה, כך גובר החשש. 
לפיכך, ככלל, יש להעדיף אינטרס ראשוני וחשוב זה של תקינות השירות הציבורי, 

על פני הרתיעה מפני חסרונותיהן של תלונות אנונימיות.

באלה הדברים, התלונה נדחתה לגופו של עניין.

ה|4 תלונות שבירורן הופסק 

נוכח  אם  תלונה  של  בירורה  יפסיק  הנציב  הנציבות,  לחוק  18)א(  סעיף  פי  על 
שהתקיימה עילה מהעילות המצדיקות שלא לפתוח בבירור התלונה לפי חוק. 
קרי, עילות הדחייה על הסף המפורטות לעיל. כמו כן, על פי סעיף 18)ב( לחוק 
הנציבות, הנציב רשאי להפסיק את בירור התלונה אם נוכח שעניין התלונה בא 
שחדל  לגורם  מתייחסת  התלונה  ו/או  תלונתו  את  ביטל  המתלונן  תיקונו,  על 

להיות מייצג המדינה בערכאות.

במהלך שנת 2019, הופסק בירורן של 56 תלונות, המהוות כ- 13% מהתלונות 
שניתנה בהן החלטה בתקופת הפעילות הרלוונטית.

על  דחייה  מהחלטת  בשונה  בירור,  הפסקת  בדבר  החלטה  של  מהותה  כאמור, 
אף  ולעיתים  מסוימות,  פעולות  שננקטו  לאחר  כלשהו,  שבשלב  משמעה,  הסף, 
בדיקה מעמיקה, לצורך בירור התלונה על-ידי הנציבות, התקיימה עילה כלשהי 
לאחר  בעתיד,  שיבורר  יתכן  אלו,  מתלונות  חלק  התלונה.  בירור  הופסק  בגינה 

שתוסר העילה שמנעה הבירור כאמור. 
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להלן רשימת העילות שעקב התקיימותן, הופסק בירור התלונה בשנת 2019:

	 ,תלונות  15 של  בירורן  הופסק   2019 בשנת   - פעולה  לשתף  חדל  הפונה 
שהן כ-27% מכלל התלונות שהופסק בירורן בשנה זו, לאחר שהפונה חדל 

לשתף פעולה. 

	 ,תלונות  12 2019 מוצה בירורן של  - בשנת  תלונה שעניינה בא על תיקונו 
שהן כ-21% מכלל התלונות שהופסק בירורן בשנה זו, לאחר שנושא התלונה 
בא על תיקונו. מתוך תלונות אלו, בחלק מתלונות אלו עניין התלונה בא על 

תיקונו בעקבות התערבות הנציבות. 

	 7 של  בירורן  הופסק   2019 בשנת   - מבוקר  לא  לגוף  מתייחסת  התלונה 
לאחר  זו,  בשנה  בירורן  שהופסק  התלונות  מכלל  כ-12%  המהוות  תלונות, 

שהתברר שהתלונות התייחסו לגוף לא מבוקר.

	 6 בירורן של  הופסק   2019 – בשנת  ועומד  התלונה מתייחסת להליך תלוי 
לאחר  זו,  בשנה  בירורן  שהופסק  התלונות  מכלל  כ-11%  המהוות  תלונות, 

שהתברר שהתלונות התייחסו להליך משפטי תלוי ועומד. 

	 ,הפונה ביקש להפסיק את הבירור – בשנת 2019 הופסק בירורן של 3 תלונות
שהן כ-5% מכלל התלונות שהופסק בירורן בשנה זו, לאחר שהפונה ביקש 

להפסיק את בירור התלונה.

	 בירורן הופסק   2019 בשנת   – משפטי  דעת  בשיקול  התלונה  של  עניינה 
2 תלונות, שהן כ-4% מכלל התלונות שהופסק בירורן בשנה זו, לאחר  של 

שהתברר כי התלונה עוסקת בשיקול דעת משפטי גרידא.

מטעמים  תלונות   11 של  בירורן  הרלוונטית  הפעילות  בתקופת  הופסק  בנוסף, 
נוספים, וביניהם: לא ניתן להבין את מהות התלונה; התלונה מוקדמת מדי; ולא 

ניתן להשיג את הפונה. 
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דוגמאות לתלונות שבירורן הופסק

דוגמה )161/19( | תלונה שעניינה בא על תיקונו בעקבות התערבות הנציבות

תלונה על התנהלות ב"כ היועץ המשפטי לממשלה מטעם הרשם לענייני ירושה.

ממשרד  אישור  לקבל  בקשתה  במסגרת  כי  הפונה,  הלינה  שבנדון,  בתלונה 
ז"ל, טען ב"כ היועץ המשפטי  המשפטים למשיכת כספי קופת הגמל של בנה 
ירושה, כי התצהיר בדבר ההסתלקות מעזבון  לממשלה מטעם הרשם לענייני 
שהומצא לרשותו אינו תקין וכי היה על הפונה להמציא תצהיר אחר, שכותרתו- 

'תצהיר הסתלקות כללית'.

לטענת הפונה, אין בנמצא תצהיר כזה ואף נציגי משרד המשפטים עימם שוחחה 
בטלפון שבו והפנו לאותו תצהיר, אשר המציאה זה מכבר.

ממכתבו של ב"כ הרשם לענייני ירושה לפונה, אשר צורף לתלונה, עלה כי כפי 
יש למלאו  שציינו הנציגים עימם שוחחה, אכן נדרש אותו תצהיר ששלחה, אך 

באופן אחר והכל כפי שפירט ב"כ הרשם לענייני ירושה במכתבו.

יצרה הנציבות קשר טלפוני עם ב"כ הרשם לענייני  לאור הממצאים האמורים, 
ירושה, על מנת לוודא נכונה את הפרטים אותם נדרשת הפונה למלא בתצהיר.

כן קיימה הנציבות שיחה טלפונית עם הפונה, במסגרתה עודכנה אודות השיחה 
עם ב"כ הרשם לענייני ירושה וכן הוסבר לה אלו פרטים עליה למלא בתצהיר, 
והכל בהתאם למפורט במכתבו של ב"כ הרשם לענייני ירושה ועל פי הדברים 

שמסר במסגרת שיחת הטלפון.

הפונה השיבה כי תפעל בהתאם לאמור וכי אין צורך עוד בהמשך בירור התלונה.

באלה הדברים, קבע הנציב כי הטיפול בתלונה בא על סיומו.
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דוגמה )96/19( | הליך תלוי ועומד

תלונה על הגשת תלונה כוזבת על ידי תובעת משטרתית. 

בתלונה שבנדון הלין הפונה על התנהלותה של תובעת משטרתית, אשר לדבריו 
הגישה נגדו תלונה כוזבת למשטרה אודות פרסום הכרעת דין חסויה באינטרנט, 
אשר  פרקליטה  על  הפונה  התלונן  בנוסף,  המשפט.  מבית  רשות  קבלת  ללא 
האשימה אותו בפרסום הכרעת הדין החסויה שניתנה במסגרת כתב האישום 

שהוגש נגדו ונגד שניים נוספים.

ראש חטיבת התביעות במשטרת ישראל טען בהתייחסותו, בין היתר, כי אין לברר 
את התלונה שכן היא הוגשה בגין מעשה שהתקיים בשלו הליך משפטי באותם 

הימים. 

פרקליטת המחוז טענה בהתייחסות מטעמה בהתאם, כי התלונה היא על מעשה 
שנוגע לתיק פלילי תלוי ועומד, ולפיכך אין על הנציבות להידרש אליה.

הנציבות,  לחוק  16)א()8(  לסעיף  בהתאם  התלונה  בירור  את  הפסיק  הנציב 
ימים  באותם  שהתברר  משפטי  להליך  נוגעת  היא  כי  כאמור,  שהובהר  לאחר 

בבית המשפט. 

דוגמה )154/19( | הליך תלוי ועומד 

תלונת סנגור בגין אי העברתו של דוח מסוכנות שנערך לחשוד בעבירות מין לידי 
ההגנה.

סנגור הלין על התנהלותה של חטיבת התביעות המשטרתיות, לאחר שזו סירבה 
להעביר לעיונו דוח הערכת מסוכנות של חשוד בעבירות מין, בהתאם להנחיית 

ראש חטיבת התביעות במשטרת ישראל.

לעדות  ישיר  המשך  הינו  זה  משמסמך  שגויה,  בהנחיה  מדובר  התלונה,  פי  על 
להעלות  כדי  בידו  יש  ואשר  מובהק,  חקירה  חומר  המהווה  בתיק,  המתלוננת 

סתירות בעדות המתלוננת ובכך לסייע לנאשם בהגנתו.

התלונה  כי  הובהר  לתלונה,  התביעות  חטיבת  ראש  של  התייחסותו  במסגרת 
הדין  חוק סדר  וכי  בבית המשפט,  ימים  פלילי שהתברר באותם  עוסקת בתיק 
"חוק סדר הדין הפלילי"( מסדיר  הפלילי ]נוסח משולב[, תשמ"ב-1982 )להלן: 
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את נושא העברת תוצרי חקירה לסנגוריה, ואת ה"פורום" אשר יש לפנות אליו 
בבקשות מעין אלו.

לאחר פנייה נוספת של הנציבות לפונה וקבלת מסמכים נוספים בנושא, הובהר 
לקבלת  הפונה  בבקשת  ולהכריע  לדון  המשפט  בית  עתיד  הקרובים  בימים  כי 
החומר המבוקש על פי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי, וכי בכוונתו להעלות את 

טענותיו לנציבות בפני בית המשפט במסגרת הדיון בבקשה.

במצב דברים זה, קבע הנציב, כי אין בידו, בעת הזו, להידרש לטענות הפונה.

יחד עם זאת, ציין הנציב בהחלטתו, כי עם תום ההליך המשפטי, ככל שיהיו בידי 
הפונה טענות נוספות, שלא הוכרעו במסגרת ההליך, הנוגעות להעברת חומר 
לעיונו  שהועברה  החקירה  חומר  מרשימת  העדרו  ו/או  שבנדון  בתיק  החקירה 

במסגרת ניהול ההליך, שערי הנציבות פתוחים בפניו.

ו | עיון חוזר

על פי חוק הנציבות, אין הליך של השגה או ערר על החלטות הנציבות. עם זאת, 
כמדיניות, הנציבות מנחה עצמה לדון בבקשת פונה לעיון חוזר כאילו זכות כזו 

קיימת. 

התקבלו  אשר  חוזר  לעיון  בקשות  ב-40  הטיפול  הסתיים   2019 שנת  במהלך 
12 בקשות לעיון חוזר שנתקבלו במהלך  באותה שנה. זאת, בנוסף לטיפול ב- 

שנת 2019, בנוגע לתלונות שההחלטה בעניינן ניתנה במהלך שנת 2018.

מדובר במקרים בהם נדחתה התלונה על הסף או לגופו של עניין, או במקרים 
מהחלטת  רצון  שבע  היה  שלא  והפונה,  התלונה,  של  בירורה  הופסק  בהם 

הנציבות, ביקש להשיג עליה.

חלק מהפונים אינם מסתפקים בבקשה אחת לעיון חוזר, ושבים ופונים לנציבות 
באותו עניין פעמים נוספות.

כאמור, מדיניות הנציבות היא להידרש לבקשה לעיון חוזר ולבחון עניינה על פי 
טענות או מידע חדשים שלא נכללו במסגרת התלונה המקורית.  



67

| דוגמה לבקשה לעיון חוזר שנתקבלה על ידי הנציב )439/19( 

בנוגע  בפניו,  שהופיעו  שוטרים  ידי  על  לכאורה,  הוטעה,  המחוזי  המשפט  בית 
לסמכות הטיעון המוקנית להם בפני אותה ערכאה.

ערר שהגישה משטרת  בית המשפט המחוזי במסגרת  בפני  דין שהופיע  עורך 
ישראל, התלונן על כך שחוקר המשטרה, שטען מטעמה בערר, לא היה מוסמך 
לטעון בפני בית משפט מחוזי. לדברי עורך הדין, קצין משטרה בדרגת רב פקד 
הופיע בדיון בלוויית חוקר משטרה בדרגת רס"מ. בית המשפט המחוזי שאל את 
השיב  הקצין  בפניו,  לטעון  מוסמך  רס"מ  בדרגת  החוקר  האם  המשטרה  קצין 
בחיוב, ואכן האחרון טען בדיון בערר, מבלי להעמיד את בית המשפט על טעותו.

בהתייחסות המשטרה נטען, כי התלוות החוקר האחראי לקצין המוסמך לטעון 
היא פרקטיקה ידועה ומוכרת, העולה בקנה אחד עם תכלית החוק, וכי החוקר 

האחראי שואב את סמכותו כידו הארוכה של הקצין שהופיע עמו בדיון.

בהחלטתו, דחה הנציב טענות המשטרה. 

בבית  להציג  והחוקר האחראי בחרו  קצין המשטרה  כי  הנציב קבע בהחלטתו, 
נכון, לפיו החוקר בדרגת רס"מ מוסמך לטעון, כאשר היה  המשפט מצג בלתי 
הוטעה  בכך  מחוזי.  משפט  בבית  לטעון  הוסמך  לא  מעולם  החוקר  כי  מוחוור 
בית המשפט על ידם, וכתוצאה מכך התאפשר לחוקר לטעון במקרה זה טענות 

עובדה ומשפט כאילו הוסמך לעשות כן על פי חוק.

בנסיבות אלה מצא הנציב כי התלונה מוצדקת והמליץ לפני ראש אגף חקירות 
ומודיעין במשטרת ישראל לנקוט בצעדים פיקודיים ראויים כלפי קצין המשטרה 

והחוקר האחראי על התנהגותם הפסולה במהלך הדיון בבית המשפט המחוזי.

להביא  כוחו,  באות  באמצעות  המשטרה,  קצין  ביקש  הנציב,  החלטת  בעקבות 
בפני הנציב טענות, אשר לא נכללו בהתייחסות המשטרה. 

ידי  על  המשטרה  קצין  נשאל  הדיון  בתחילת  כי  עלה,  עימם  שנערכה  מפגישה 
המשפט,  בית  בפני  להופיע  מוסמך  רס"מ  בדרגת  החוקר  האם  המשפט,  בית 
ותשובתו הייתה כי הוא אינו מוסמך לעשות כן. נוכח דברים אלה, מסר לו החוקר 
כי לא כך, אלא יש בידו הסמכה להופיע בבית המשפט המחוזי, ועל כן, כמצוין 
בפרוטוקול בית המשפט, ביקש קצין המשטרה לתקן הדברים והודיע כי החוקר 

מוסמך להופיע.
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לדברי קצין המשטרה, הוא הציג את גרסתו האמורה מלכתחילה בפני המשטרה 
במסגרת התייחסותה לתלונה, אך זו לא באה לידי ביטוי בהתייחסות המשטרה 

שנמסרה לנציבות.

בעקבות הפגישה האמורה, ערך הנציב פגישות עם החוקר בדרגת רס"מ ועם 
הועברו ממצאי  על ההתייחסות לתלונה. לאחר מכן,  הגורם במשטרה החתום 
כל הפגישות לידיעת עורך הדין שהגיש התלונה לנציבות ונתקבלה התייחסותו. 

בהחלטתו בבקשה לעיון חוזר, קיבל הנציב את גרסתו של קצין המשטרה.

בהתאם לקביעת הנציב, בהתייחסות המשטרה שהועברה לנציבות, אכן הוצגה 
קצין  של  הישירה  התייחסותו  את  תואמת  שאינה  חלקית,  עובדתית  תמונה 
המשטרה לתלונה, כפי שהעביר למפקדתו. תמונה עובדתית זו הובילה להסקת 
המחוזי,  המשפט  בבית  המשטרה  קצין  התנהלות  כנגד  ושגויה  קשה  מסקנה 

כמתואר לעיל.  

לדברי הנציב, יש להפיק את הלקח הראוי ממקרה זה.

לעתיד לבוא, כך הנציב בהחלטתו, כאשר תוגש לנציבות תלונה המופנית כלפי 
התנהלות אישית של מייצג מדינה בערכאות, להבדיל מהתנהלות מערכתית על פי 
דפוסי עבודה שגורים – תדרש הנציבות, בראש ובראשונה, להתייחסות המקורית 
והישירה של אותו מייצג מדינה בערכאות, להבדיל מהתייחסות המעבדת בתוכה 
רשאי  יהא  הממונה  הגורם  הנילון.  המדינה  מייצג  של  המקורית  התייחסותו  את 
לצרף הערות או התייחסות משלימה, כעולה מראייתו את התלונה והמסובב עמה.

באלה הדברים, חזר בו הנציב מן ההמלצה שנתן בנוגע לקצין המשטרה, והמליץ 
מהצעדים  חזרה  לשקול  ישראל  במשטרת  ומודיעין  חקירות  אגף  ראש  לפני 

הפיקודיים שננקטו כנגד קצין המשטרה.
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ז | משך זמן הבירור

על פי סעיף 17)ח( לחוק הנציבות, בירור התלונה יסתיים בהקדם האפשרי, ולכל 
המאוחר בתוך שנה מיום הגשתה, אלא אם כן לא ניתן לסיימה במועד האמור 

מטעמים שיירשמו. 

במהלך שנת 2019, המענה הראשוני לפונה ניתן, בממוצע, תוך כ-3.5 ימים בלבד. 
הגורמים  להתייחסות  הועברה  שהתלונה  עדכון  להיות  יכול  הראשוני  המענה 
תימוכין  בצירוף  פרטים  להשלמת  או  להבהרות  מהפונה  בקשה  הרלוונטיים; 
לטענותיו; או החלטת הנציבות לדחות התלונה על הסף )במקרה שאין בסמכות 
או  טלפון  שיחת  גם  שיכלול  יכול  המענה  התלונה(.  לבירור  להידרש  הנציבות 

פגישה עם הפונה, ככל שיש בכך צורך.

2019, וניתנה  זמן הבירור הממוצע ב-435 התלונות שהוגשו בשנת  כן נמצא כי 
בהן החלטה, עומד על כ-39 ימים, החל מיום קבלת התלונה ופתיחתה במערכת 

ועד למועד קבלת החלטה בה, ושליחתה לצדדים הנוגעים בדבר. 

בתלונות  )בחודשים(  הטיפול  זמן  משך  התפלגות  את  מציג  להלן  י'  תרשים 
שניתנה  לאחר  נתיב,  במערכת  ונסגרו  הרלוונטית  הפעילות  בתקופת  שהוגשו 

ונשלחה בהן החלטה.

תרשים י' | התפלגות משך זמן הטיפול בתלונות שהוגשו
בשנת 2019 )בחודשים(

342

403

ניתנה החלטה 
בתוך 3 חודשים

ניתנה החלטה בין 
3 ל-6 חודשים

ניתנה החלטה בין 
למעל מ-6 חודשים
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כפי שעולה מהתרשים, מתוך 385 התלונות שהוגשו לנציבות במהלך שנת 2019 
וניתנה בהן החלטה בתקופת הפעילות הרלוונטית: 

הגשתן 342 מיום  חודשים   3 בתוך  החלטה  בהן  ניתנה  )כ-89%(  תלונות 
לנציבות.

3 ל-6 חודשים מיום הגשתן 40 )כ-10%( ניתנה בהן החלטה בין  תלונות 
לנציבות.

תלונות )כ-1%( ניתנה בהן החלטה למעלה מ-6 חודשים מיום הגשתן 3
לנציבות.

עיון בתרשים מעלה כי בירורן של פחות מ-1% מהתלונות נמשך למעלה מ- 6 
חודשים מיום הגשתן לנציבות, זאת ביחס ל-6% בשנה הקודמת. 
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פרק 2 | המלצות אופרטיביות
בערכאות,  המדינה  מייצגי  על  הציבור  תלונות  נציבות  לחוק  19)א(  סעיף 
ידי  על  המבוקרים  לגורמים  להמליץ  סמכות  לנציב  מעניק  התשע"ו-2016, 
הנציבות המלצות לתיקון ליקויים מערכתיים ורוחביים שעולים מבירור התלונות, 

לרבות אופן תיקון הליקויים והמועדים לכך.

כשל  על  או  תופעה  על  להצביע  כדי  שכיחות,  יש  לנציבות  המוגשות  בתלונות 
אלה,  במקרים  הנציב.  של  בחינתו  הדורשים  המבוקרים,  לגופים  ביחס  רוחבי 
ככל שהתלונה מגלה כשל מערכתי, נדרשת הנציבות להימנע מלשים המלצתה 
במיטת סדום הנוגעת אך למקרה שהועלה באותה פנייה, ולהאיר על התופעה 
כולה ועל הצורך בתיקונה ובהסדרתה, למען שיפור פעילותו של הגוף המבוקר 
דרמטיות,  לעיתים  בהמלצות,  מדובר  בעתיד.  דומים  מקרים  הישנות  ולמניעת 
הגופים  של  העבודה  ותוכניות  התביעה  מערך  כל  על  להשפיע  כדי  בהן  שיש 

המבוקרים. 

גורמי  בה  החולפת,  בשנה  וחשיבות  תוקף  משנה  מקבלים  האמורים  הדברים 
אכיפת החוק עמדו במרכזה של ביקורת חסרת תקדים. דווקא בתקופה סוערת 
זו, קיומה של הנציבות כגוף ביקורת עצמאי ואפקטיבי, המוציא תחת ידיו המלצות 
אופרטיביות אשר מטייבות, מייעלות ומשפרות את השירות שניתן לאזרחים על 
ידי גורמי אכיפת החוק, הינו בעל חשיבות ראשונה במעלה ויש לשמר מעמדה 

ככזו.  

לקשת  ביחס  אופרטיביות  המלצות  ניתנו  הקודמת,  לשנה  בדומה  השנה,  גם 
לחקירות  המחלקה  זה  ובכלל  הפרקליטות,  כגון  מבוקרים,  גופים  של  רחבה 
שוטרים ומחלקת בג"צים, אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל, אגף תביעות 
לניצולי  הרשות  ולבנייה,  לתכנון  מקומיות  בוועדות  תובעים  ישראל,  במשטרת 
השואה ועוד. ההמלצות התפרשו על תחומים רבים ומגוונים, לרבות אך לא רק, 
שמירה על זכויות חשודים ונאשמים; העברת חומר חקירה לידי ההגנה; הרחקת 
מניעת  בטיפול;  והשתהות  עיכוב  מניעת  המשטרה;  משורות  שסרחו  שוטרים 

ניגוד עניינים וכיו"ב. 

שנת  במהלך  הנציב  ידי  על  שניתנו  האופרטיביות  ההמלצות  יוצגו  זה  בפרק 
הפעילות החולפת. כבר עתה יצוין, כפי שיפורט בפרק 3 לדוח זה, כי חלק נכבד 

מהמלצות אלה, יושם על ידי הגופים המבוקרים והוטמע בשיטות עבודתם.
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א| שמירה על זכויות מתלוננים, חשודים ונאשמים

א|1 קבלת החלטה על סגירת תיק מבלי לעיין במכלול הראיות 

קיבלה  אשר  הפרקליטות,  בידי  שנפל  ביותר  חמור  כשל  העלה  תלונה  בירור 
החלטה על סגירת תיק, מבלי שעיינה במכלול הראיות הקיים בתיק החקירה. כן 
עלה כי טיפול בערר על החלטת הסגירה התעכב, עיכוב מרחיק לכת, משהגוף 
הסוגר השתהה זמן רב בהעברת הערר למחלקת עררים. הנציב קבע כי בהשתהות 
בהעברת חומר חקירה יש כדי למסמס ולפוגג זכות הערר הנתונה למתלונן עלי 
חוק, והמליץ לעגן בהנחיות בניית מנגנוני פיקוח ובקרה שיהיו אמונים על הטיפול 

בעררים.

| תמצית החלטה )242/19( 

בתלונות  בטיפולה  הפרקליטות  מצד  תקינה  לא  התנהלות  על  הלינה  סנגורית 
שהגישה מתלוננת נגד בן זוגה.  

בתלונה נטען, כי החלטת פרקליטות המחוז לסגור תיק חקירה שנפתח בעקבות 
תלונה נוספת של המתלוננת נגד בן זוגה, נתקבלה מבלי שהפרקליטות בחנה 
והתעללות  תקיפות  שנתיים,  במשך  לכאורה,  המתעדים  ותמלילים  הקלטות 
פיזית ונפשית שביצע בן הזוג במתלוננת ובילדיהם. זאת, למרות פניות חוזרות 

של הסנגורית לפרקליטות, בהן צוין קיומן של הקלטות כאמור.   

כי פרקליטות המחוז לא העבירה למחלקת עררים, במשך חודשים  נטען,  עוד 
את  לסגור  הפרקליטות  החלטת  על  המתלוננת  שהגישה  הערר  את  ארוכים, 

התיק, ובכך מנעה מנפגעת העבירה את מימוש זכותה להליך ערר ראוי והוגן.

בהתייחסות פרקליטות המחוז נמסר, כי ההקלטות והתמלילים לא צורפו לתיק 
לפנייתה  קודם  עוד  התקבלה  התיק  את  לסגור  ההחלטה  וכי  הנוסף  החקירה 
הנטען,  לעיכוב  באשר  קלטות.  של  קיומן  שאזכרה  הסנגורית,  של  הראשונה 
הפרקליטות הודתה בהתייחסותה, כי אכן חל עיכוב רב בטיפול בערר, בין היתר, 

עקב עומס עבודה, והצרה על כך.  

הנציב מצא את התלונה מוצדקת על שתי טענותיה. 

לעניין אי בחינת מכלול הראיות בטרם ההחלטה על סגירת תיק החקירה הנוסף 
לבחינת  התיק  את  העבירה  החוקרת  שהיחידה  מחלוקת  אין  כי  הנציב,  קבע 
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הפרקליטות, מבלי שצורפו לו ההקלטות והתמלילים, ובשל כך, אלה לא עמדו 
בפני הפרקליטות עת החליטה לסגור את התיק מחוסר ראיות. 

מדובר בכשל חמור ביותר שנפל בידי היחידה החוקרת, ובהמשך, של הפרקליטות, 
שקיבלה החלטה מהותית – קרי, סגירת תיק חקירה מחוסר ראיות – מבלי שעיינה 

במכלול הראיות הקיים בתיק החקירה. 

ניתן להתעלם מהעובדה, שהסנגורית התריעה בפני  כמו כן, קבע הנציב, כי לא 
חשש,  בלבה  קיים  כי  התיק,  סגירת  לאחר  שבועות  מספר  המחוז,  פרקליטות 
שהפרקליטות לא בחנה, ואולי אף לא קיבלה מהיחידה החוקרת, את ההקלטות 
והתמלילים שהוגשו על ידי המתלוננת. ואולם, הפרקליטות התעלמה כליל ממידע 

זה, עד למועד בו נדרשה להכין תסקיר ערר, זמן רב ביותר לאחר מכן.

"לא ניתן לקבל התנהלות זו", כך הנציב בהחלטתו. "משהסנגורית הציפה, מספר 
שבועות לאחר סגירת התיק, את העובדה כי קיימות בתיק 'הקלטות מצמררות' 
שאולי לא עמדו בפני הפרקליטות עת קיבלה החלטתה לסגור את התיק מחוסר 
ראיות, היה על הפרקליטות – כבר במועד זה – לוודא קיומן של הקלטות כאמור 
בתיק, וככל שהן נעדרו ממנו, היה עליה לפעול בשקידה ראויה להשגתן מהיחידה 

החוקרת".

לעניין העיכוב בטיפול בערר, בירור התלונה העלה כי פרקליטות המחוז העבירה 
את הערר למחלקת עררים בחלוף כ- 16 חודשים מיום שהערר התקבל אצלה. 

מדובר בשיהוי מרחיק לכת, שאינו מתקבל על הדעת, ואף נראה כי רק פנייתה של 
הסנגורית לנציבות הייתה זו שקידמה, בסופו של יום, את העברת הערר למחלקת 

עררים.

זכות הערר נתונה למתלונן עלי חוק ויש בהשתהות בהעברת חומר חקירה כדי 
למסמס ולפוגג זכות זו על סד המועדים הקבועים בחוק למתן ההחלטה בערר. 

כמו כן, יש בהשתהות זו כדי להשליך ולהשפיע על ההליך עליו יוחלט בערר.

עיכוב  כי  הנציב  קבע   ,)449/19( נוספות  דומות  תלונות  בירור  ממצאי  בעקבות 
ממושך בהעברת החומר הרלוונטי מהגוף שסוגר את התיק למחלקת עררים הוא 

בבחינת תופעה שכיחה, ולא ניתן להשלים עם התנהלות זו.
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נוכח האמור, המליץ הנציב לפרקליט המדינה, לעגן בהנחיות פרקליט המדינה 
בניית מנגנוני פיקוח ובקרה שיהיו אמונים על הטיפול בעררים, כמו גם מינוי גורם 

שיהיה אחראי על המעקב אחר הטיפול בעררים בכל יחידה העוסקת בתחום זה.

עוד המליץ הנציב לפרקליט המדינה לשקול לעגן בהנחיות הידוק הפיקוח של 
מחלקת עררים על הגוף הסוגר במקרים המתאימים, תוך קביעה כי ככל שעיכוב 
ייערך הבירור מול אותו גוף בהפרשי זמן  הטיפול של הגוף הסוגר משתרך עוד, 
הולכים וקטנים, ומול דרג גבוה יותר מפעם לפעם, וזאת כדי להגביר את הדיקות 

ויעילות המעקב.

ומקודמות  נבחנות  אלה  ובימים  הפרקליטות,  ידי  על  התקבלה  הנציב  המלצת 
אפשרויות שונות לביצוע מעקבים אחר קצב הטיפול בעררים, כפי שיפרוט בפרק 

3 לדוח זה.

בהליך  תפגע  לא  אזרח  ידי  על  ערר  שהגשת  כך  הצריכים  הצעדים  נקיטת  א|2 
המשמעתי

בירור תלונה העלה סוגיה עקרונית, לפיה הגשת ערר בעניין החלטת מח"ש, שלא 
אך  נגדו,  המתנהל  המשמעתי  ההליך  את  מקפיאה  פלילי,  לדין  שוטר  להעמיד 
לא עוצרת את מירוץ ההתיישנות. על כן, יכול האזרח לצאת "קרח מכאן ומכאן", 

משעררו עלול להידחות והדין המשמעתי להתיישן. 

| תמצית החלטה )10/19(

מדובר בתלונה שהוגשה נגד מח"ש ומחלקת עררים בטענה, כי אלה פעלו בניגוד 
מס'  המדינה  פרקליט  ולהנחיית  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  65א  סעיף  להוראות 

1.11 – "לוחות זמנים לטיפול בערר על החלטה לסגירת תיק".

סוגיה  העלה  הרלוונטיים,  ובמסמכים  הפרקליטות  בהתייחסות  בתלונה,  עיון 
החלטה  על  הודעה  במכתב  כי  התברר,  ההתיישנות.  מרוץ  שעניינה  עקרונית 
שלא להעמיד שוטר לדין פלילי, אלא לדין משמעתי, נכתב כי ככל שיוגש ערר על 
החלטה זו, הטיפול המשמעתי בשוטר החשוד יוקפא, אולם, תקופת ההתיישנות 

להעמדתו לדין משמעתי עלולה לחלוף.

כפועל יוצא, נפגע העבירה עלול, בנסיבות מסוימות, לצאת "קרח מכאן ומכאן" 
לדין  השוטר  את  להעמיד  כבר  הוחלט  בגינה  העבירה  התיישנות  מחמת  הן   –
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משמעתי, והן בשל דחיית הערר על ההחלטה שלא להעמידו לדין פלילי. לפיכך, 
פנה הנציב במכתב ליועץ המשפטי לממשלה וביקש התייחסותו לסוגיה זו.

כי  עלה,  פלילי(  )משפט  לממשלה  המשפטי  ליועץ  המשָנה  של  מהתייחסותה 
היא שותפה לעמדת הנציב, לפיה הגשת ערר על החלטת מח"ש שלא להעמיד 
נגדו,  משמעתי  בהליך  לנקוט  באפשרות  לפגוע  אמורה  אינה  שוטר  פלילי  לדין 
ויש להבטיח שניתן יהיה לקיים את ההליך המשמעתי ככל שהערר ידחה. עוד 
צוין, כי עתיד להתקיים דיון בנושא, עם כלל הגורמים הנוגעים לעניין בפרקליטות 
ובמשטרה, על מנת לעמוד על הפתרון המיטבי, בחוק או בדרך אחרת, למכשלה 

המשפטית שנתגלתה במקרה זה.

באלה הדברים, המליץ הנציב ליועץ המשפטי לממשלה לנקוט בצעדים הצריכים 
לקידום הנושא, כך שהגשת ערר על ידי אזרח כנגד החלטה שלא להעמיד שוטר 

לדין פלילי, לא תפגע בהליך המשמעתי ותאיין אותו.

כפי  הרלוונטיים,  הגופים  של  העבודה  בשיטות  והוטמעה  יושמה  הנציב  המלצת 
שיפורט בפרק 3 לדוח זה.

א|3 רישום פלילי לא מעודכן של חשודים ונאשמים

נסמכים  עליו  ונאשמים  חשודים  של  הפלילי  הרישום  כי  העלה,  תלונה  בירור 
ציין  הנציב  ומדויק.  נכון  בהכרח  אינו  המשפט,  ובתי  המשטרה  הפרקליטות, 
וכוח ראייתי  ולו מעמד  הינו בבחינת תיעוד רשמי  כי הרישום הפלילי  בהחלטתו 
ממדרגה ראשונה, והמליץ על הוצאת הנחיה מחייבת לכלל התובעים אשר תביא 

לתיקון התופעה. 

| תמצית החלטות )463/19, 464/19, 465/19(

סנגורית פלילית פנתה לנציבות והלינה על תופעה, לפיה גיליון המרשם הפלילי 
של חשודים ונאשמים אינו מעודכן במשך תקופה ממושכת, ואינו משקף נאמנה 
את מצבם. הפונה הביאה שלושה מקרים שונים כדוגמה לדבריה, אשר הביאו 

לפגיעה בזכויות חשודים ונאשמים. 

כך, בין היתר, העיכוב בעדכון הרישום הפלילי של אחת החשודות, שיוצגה על ידי 
הפונה, מנע הימנה לשמש מפקחת עבור בעלה. העיכוב בעדכון הרישום הפלילי 

של חשוד נוסף עלול היה למנוע קידומו לדרגת רב-סרן בצה"ל.
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הפרקליטות בהתייחסותה גרסה, כי על פי חוק, המשטרה היא הגורם הבלעדי 
אשר בסמכותו להפעיל את המרשם הפלילי ולבצע בו עדכונים, ועל כן אין הדבר 
נתון תחת אחריותה. יתרה מזו, בכל פרקליטות מחוז נמצא נציג משטרה אשר 
המרשם  את  בהתאם  ומעדכן  מחוז  פרקליטות  מאותה  דיווחים  לידיו  מקבל 
הפלילי. אולם, נציג משטרתי אחד בכל מחוז אינו מספיק, ואין ביכולתו לעמוד 
בעומס המוטל עליו. כך למשל, באחד המחוזות, ממתינים לדיווח עשרות רבות 

של תיקים. 

בהחלטתו קבע הנציב, כי התמונה שנצטיירה מבירור התלונה הינה מטרידה לא 
מעט. הרישום הפלילי הינו בבחינת תיעוד רשמי ולו מעמד וכוח ראייתי ממדרגה 
בתי  ובהמשך  המשטרה,  הפרקליטות,  נסמכים  עליו  הפלילי  הרישום  ראשונה. 

המשפט, אינו בהכרח נכון ומדויק ובוודאי אינו תמיד מעודכן. 

ברישום הפלילי של אזרח יש כדי להשליך על תוצאות הליכים משפטיים פליליים 
כדי  אזרח  של  הפלילי  ברישום  יש  כן,  כמו  בעניינו.  המתקיימים  אזרחיים  ו/או 

להשפיע ולהטות החלטות הנוגעות למהלך חייו. 

גדולה מזו, יש ברישום פלילי לא נכון כדי להקים מכשול בפני פרקליטים המניחים 
בפני בית המשפט נתונים לא נכונים העלולים לעוות דין. 

)מספרנו 495/15(, הדומה  במסגרת תלונה אחרת שהתבררה בנציבות בעבר 
במהותה לתלונה זו, הומלץ לפרקליט המדינה להנחות את הפרקליטים לסיים 
ידי הגורמים  את טיפולם בתיקי החקירה רק לאחר עדכון המרשם הפלילי על 
המוסמכים לכך במשטרת ישראל. למגינת הלב, המלצה זו לא יושמה עד היום, 
בין היתר בטענה, כי התקלה המתוארת הינה נדירה, וכי ככלל, הדיווח מתבצע 

באופן תקין.

בירור התלונה העלה, כי אין זה המצב. מהתייחסות הפרקליטות עלה, כי קורה 
בפרקליטות  המשטרה  נציגי  ידי  על  הפלילי  למרשם  הדיווח  שהזנת  אחת  לא 

מתבצעת רק לאחר פרק זמן, וזאת בשל עומסי העבודה שבהם הם נתונים. 

פליליים(  )עניינים  המדינה  לפרקליט  למשנה  הנציב  המליץ  האמור,  כל  נוכח 
להוציא הנחיה מחייבת לכל התובעים, לפיה לאחר מילוי טופס הדיווח המשטרתי, 
לאחר  ורק  הפלילי,  הרישום  במערכת  נקלט  אכן  שהדיווח  לוודא  עליהם  יהא 

קליטתו כאמור, יובא הטיפול בתיק לכלל סיום. 
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לאור חשיבות העניין, מצא הנציב להעביר התלונה והחלטתו לטיפולם של מ"מ 
מפכ"ל המשטרה ולראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל.  

כפי  הרלוונטיים,  הגופים  של  העבודה  בשיטות  והוטמעה  יושמה  הנציב  המלצת 
שיפורט בפרק 3 לדוח זה.  

סביר  זמן  לנאשמים בבתי משפט לתעבורה  בחומרי חקירה  עיון  זכות  א|4 מתן 
קודם למועד הדיון בעניינם

הנציב המליץ למחלקת תביעות תעבורה במשטרת ישראל על שינוי נוהל פסול, 
שהיה שגור משך שנים, אשר מנע מנאשמים בבתי משפט לתעבורה לעיין בחומרי 

חקירה זמן סביר קודם למועד הדיון בעניינם.

| תמצית החלטה )509/18(

ישראל,  במשטרת  תעבורה  תביעות  אגף  של  לקויה  התנהלות  על  הלין  הפונה 
ובמשאביהם של נאשמים בבתי המשפט  אשר מתבטאת בפגיעה בזכויותיהם 

לתעבורה.

בקשה  הוגשה  או  לדין  הזמנה  ניתנה  במסגרתו  אשר  בדוח  התלונה,  פי  על 
להישפט, על פי רוב, נפתח תיק בית המשפט בבוקר מועד הדיון או בסמוך לו, 
באופן שאינו מאפשר לנאשמים לעיין בחומרי החקירה זמן סביר קודם לכן, או 

לפנות בכל בקשה אחרת בנוגע לתיק המתנהל בעניינם.

בין אם הזמנה  כי כל דוח,  צוין,  )דאז(  בהתייחסות ראש מחלקת תביעות את"ן 
לדין ובין אם ברירת משפט, בו הוגשה בקשה להישפט, נדרש לאישורו של תובע 
במערכת "דותן", וכמוהו כהגשת כתב אישום לבית המשפט. לא ניתן, כך על פי 
ההתייחסות, לאפשר עיון בחומר חקירה בטרם הדוח עבר אישור של תובע אשר 

בחן את כלל הראיות הקיימות בתיק, לרבות אישורי מסירה כדין. 

ראש את"ן )דאז( הוסיפה וציינה, כי אם תוגש בקשה לעיין בחומר החקירה בטרם 
אושר הדוח, תתקבל אצל המבקש הודעה "מצב התיק אינו מאפשר". מיד עם 
תטופל  והיא  בשנית,  בקשה  להגיש  רשאי  המבקש  תובע,  ידי  על  הדוח  אישור 

בהתאם לכללים.

הנציב קבע כי מדובר בתופעה, שיש בה כדי לפגוע בזכויות נאשמים.
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בירור התלונה העלה, כי במערך תביעות התעבורה במשטרת ישראל השתרש, 
בקשה  הוגשה  בו  בדוח  משפט  בית  תיק  פתיחת  לפיו  פסול,  נוהל  שנים,  משך 
נעשה  פעם  לא  אשר  הדוח,  את  תובע  של  אישורו  לאחר  אך  נערך  להישפט, 

בבוקר מועד הדיון הקבוע בעניינו של אותו דוח, או במועד סמוך לכך. 

משאישורו של תובע את הדוח "כמוהו כהגשת כתב אישום לבית המשפט", הרי 
ברי כי בנוהל זה יש כדי לפגוע בזכותם של נאשמים לעיין בחומר החקירה זמן 
הדין  סדר  לחוק   74 סעיף  בהוראת  כקבוע  בעניינם,  הדיון  למועד  קודם  סביר 

הפלילי.

זאת ועוד, משיפנה נאשם בבקשה לקבלת חומר החקירה בעניינו קודם אישורו 
מבלי  מאפשר",  אינו  התיק  "מצב  הודעה  תתקבל  "דותן",  במערכת  הדוח  של 
שיהיה ברור למבקש מתי יתאפשר לקבל את חומר החקירה האמור, אם בכלל.

עוד ציין הנציב בהחלטתו, כי משלא נפתח תיק בית משפט עד לבוקר מועד הדיון 
או בסמוך לו, אין באפשרותם של נאשמים לבקש את דחיית מועד הדיון או לפנות 

בכל בקשה אחרת בנוגע לתיק המתנהל בעניינם.

בזכויות  הפוגע  באופן  דיונים,  לביטול  פעם,  לא  הוביל,  זה  דבר  כי  קבע,  הנציב 
נאשמים, בזמנם ובכספם. לא מן הנמנע, כי תופעה זו אף הובילה נאשמים רבים 

להודות באשמה מבלי שנחשפו קודם לכן לחומר החקירה בעניינם.  

באלה הדברים, המליץ הנציב על תיקון התופעה באופן מידי. 

ההמלצה יושמה והוטמעה בשיטות העבודה של הגופים הרלוונטיים, כפי שיפורט 
בפרק 3 לדוח זה.

א|5 אופן טיפול המשטרה בבקשות ביטול קנס או המרתו באזהרה

הנציב המליץ לנסח מחדש את ההנחיות שבגב הודעת הקנס, כך שיעלו בקנה 
המידע  מסירת  אופן  את  המשטרה  בהנחיות  לעגן  וכן  החוק,  הוראות  עם  אחד 
לאזרח שהגיש בקשה לביטול הודעת קנס. כן המליץ הנציב על פרסום הנוהל 

לפיו פועלת המשטרה ומקבלת החלטותיה בנוגע לבקשות הביטול. 
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| תמצית החלטה )27/19(

פונה הלינה נגד אופן טיפולו והחלטתו של תובע משטרתי במרכז פניות נהגים 
להמרתה  ולחילופין  קנס,  הודעת  לביטול  בבקשתה  "מפנ"א"(  )להלן:  ארצי 
באזהרה. על פי הנטען, נפלו פגמים וכשלים משמעותיים בהליך בחינת בקשותיה 

על ידי מפנ"א, העולים כדי פגיעה בזכויותיה.

את  ומבקש  קנס  לתשלום  הודעה  שקיבל  אזרח  כי  בתלונתה,  טענה  הפונה 
ביטולה ניצב בפני שוקת שבורה, כאשר בחלוף המועד לביצוע התשלום טרם 

ניתן מענה לבקשת הביטול. 

תחת  למפנ"א  קנס  הודעת  לביטול  בקשה  הגשת  כי  נמסר,  המשטרה  מטעם 
תשלום הקנס מהווה את ההסדר הנהוג בחוק, ואף בגב הדוח מצוין מפורשות, כי 
אין לשלם את הדוח במידה והוגשה בקשה לביטולו. במקרים שבהם חל עיכוב 
במענה מטעם מפנ"א, המבקש את ביטול הדוח אינו ניזוק, שכן הסכום המקורי 

נותר בעינו, כמו גם האפשרות להישפט, כפי הקבוע בחוק. 

הוראת  שכן  ממשי,  קושי  מציפה  התלונה  כי  וקבע  זה,  הסבר  קיבל  לא  הנציב 
קנס  תשלום  הודעת  "בוטלה  קובעת:  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  229)ח1(  סעיף 
לאחר שהקנס שולם, יוחזר סכום הקנס ששולם". לגישת הנציב, מהוראת החוק 
עולה בבירור, כי על האזרח לשלם את הקנס, ובמידה שבקשתו לביטול תתקבל 
– יוחזר כספו. נדמה, כי העובדה שבגב הודעת תשלום הקנס נכתב, כי אין לשלם 
הקנס במידה והאזרח מגיש בקשה לביטולו, אינה עולה בקנה אחד עם הוראת 
והחלטת  ביטול,  בקשת  הגיש  אשר  השורה  מן  אזרח  זה,  דברים  במצב  החוק. 
התובע מבוששת להגיע, יבקש לשלם את הקנס בטרם יחלוף המועד האחרון 

לכך, על מנת שלא יידרש לשלם, באם תדחה בקשתו, תוספת ריבית פיגורים. 

התובע  לעבודת  הזמן  פרקי  את  המחוקק  קצב  לא  עוד  כל  כי  קבע,  הנציב 
בחוק  הקבוע  מהמועד  אלה לתקופה הקצרה  כגון  בטיפול בבקשות  המשטרתי 
את  למצות  לאזרח  לאפשר  המשטרתית  התביעה  על  חובה  הקנס,  לתשלום 
זכויותיו המלאות מבלי להתנותן זו בזו, או להפעיל עליו לחץ לזנוח אותן בדרך 

של ריבית פיגורים. 

נוכח האמור, מצא הנציב את הטענה מוצדקת והמליץ למ"מ מפכ"ל המשטרה 
לבחון ניסוח מחדש של ההנחיות שבגב הודעת הקנס, כך שיעלו בקנה אחד עם 
הוראות החוק. עוד המליץ הנציב, לעגן בהנחיות המשטרה את אופן מסירת המידע 



80

לאזרח שהגיש בקשה לביטול קנס על כלל זכויותיו על פי חוק, גם משבחר לשלם 
הקנס על מנת לעמוד במועדים הקבועים בחוק. 

עוד טענה הפונה בתלונתה, כי הודעת תשלום הקנס בלתי קריאה, ולכן בטלה 
מעיקרה או לכל הפחות ניתנת לביטול. 

המשטרה השיבה בעניין זה, כי אין מדובר בפגם העולה לכדי דוח שראוי לבטל 
היה  יכול  הדוח,  רושם  משהשוטר,  התלונה,  נשוא  במקרה  וחומר  קל  מעיקרו, 
להסביר את הכתוב, והועבר אל הפונה עותק מודפס וקריא של הנסיבות, אשר 
בהודעת הקנס היו לא ברורות. כן נמסר מהמשטרה, כי בכל הנוגע לפניות בדבר 
של  מודפס  העתק  הדוח  מרושם  לקבל  מפנ"א,  לרמ"ד  הומלץ  קריא,  לא  דוח 

הנסיבות, ולא להסתפק בהעברת פירוט ב"רוח הדברים" בלבד. 

הנציב קבע, כי הודעת קנס שרושם שוטר לאזרח, הינה במידה רבה ככתב אישום. 
התשתית  בו  הוגן,  להליך  אזרח  של  זכותו  על  לשמור  שראוי  מוחוור,  משכך, 
וקריאה. הילכך, המליץ הנציב  ידי המדינה, ברורה  נגדו על  העובדתית הנטענת 
למ"מ מפכ"ל המשטרה לבחון שינוי הנחיות המשטרה כך שיובהר, כי במקום בו 

ניתנה הודעת קנס בלתי קריאה, יצורף להודעה העתק מודפס של הדוח.

הודעת  לביטול  לבקשה  הדוח מתייחסים  בגב  ההסברים  כי  טענה הפונה,  עוד 
תשלום קנס וכן להמרה באזהרה, כאילו מדובר היה בבקשה אחת ולא בסוגים 

שונים של בקשות, ובכך מוטעה הציבור.  

חלק  ומהווה  בחוק  מוסדר  אינו  באזהרה  המרה  נוהל  המשטרה,  לטענת 
היועץ המשפטי לממשלה. משכך,  ביטול הדוח כמותווה בהנחיית  מאפשרויות 

לא מדובר בבקשה "מסוג אחר", כפי שנטען בתלונה. 

לאחר שהנציב בחן את הנוסח המופיע בגב הודעת הקנס, קיבל הנציב את טענת 
לביטול  המתייחסת  אחת  בקשה  בהגשת  שמדובר  לשלול  ניתן  לא  כי  הפונה, 

הודעת הקנס ו/או לחילופין להמרתו באזהרה. 

משכך, מצא הנציב את הטענה מוצדקת, והמליץ למ"מ מפכ"ל המשטרה, לבחון 
נוסח ההודעה המפורטת בגב הודעת הקנס, כך שתובהר כוונת המשטרה בהתאם.

המרת  נוהל  את  הציבור  לעיון  לפרסם  המשטרה  על  כי  הפונה,  טענה  לבסוף 
תשלום הודעת קנס באזהרה, אשר לפיו היא פועלת. 
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חיפוש  אולם,  הציבור.  לעיון  מותר  הנוהל  כי  בהתייחסותה,  מסרה  המשטרה 
מטעם הנציבות אחר הנוהל העלה חרס. הדבר הובא לידיעת המשטרה, אשר 
הבהירה, כי הנוהל הותר לפרסום במסגרת בקשות לפי חוק חופש המידע, אולם 

הנוהל טרם פורסם באתר האינטרנט ונמצא בתיקוף.

הנהלים  מפרסום  ציבורית  רשות  הימנעות  כי  לכל,  וברור  נהיר  כי  קבע,  הנציב 
וההנחיות על פיהן היא פועלת, משליכה במישרין על יכולתו של האזרח לפעול 
והאשמות  מול טענות  ומונעת ממנו את האפשרות להתמודד  זכויותיו,  למימוש 
הציבור  לידיעת  להביא  יש  כי  הנציב,  קבע  משכך,  בסיסם.  על  כלפיו  המופנות 
מפכ"ל  למ"מ  המליץ  הנציב  פועלת.  הרשות  שלפיהן  המנהליות  ההנחיות  את 

המשטרה, לבחון פרסום הנוהל לפיו פועלת המשטרה. 

המלצות הנציב יושמו ונמצאות בשלבי תיקוף לפני פרסומן, כפי שיפורט בפרק 3 
לדוח זה.

ב | התנהלות פרקליטים וטוענים בבית המשפט

התביעה  בראש  עמדה  כי  שנמצא  לאחר  מתפקידה  בכירה  קצינה  העברת  ב|1 
שפעלה להסתרת חומר חקירה מהותי מצוות ההגנה ומבית המשפט

כי התביעה המשטרתית הסתירה במכוון עובדות מהותיות  בירור תלונה העלה, 
הנציב  התביעה.  ראיות  מארג  לקעקע  בכוחן  שהיה  המשפט,  ומבית  מההגנה 
קבע בהחלטתו, כי בית המשפט הוטעה במכוון על ידי מייצגי המדינה בערכאות, 
נוכח  והמליץ על העברת הקצינה הבכירה שעמדה בראש התביעה מתפקידה. 
חשש ממשי לביצוע עבירה פלילית, העביר הנציב החלטתו, על ממצאיה, לטיפול 

היועץ המשפטי לממשלה.

| תמצית החלטה )433/18(

סנגור פנה לנציבות בתלונה כנגד התנהלותה של התביעה המשטרתית בתיק 
פלילי שנוהל בבית המשפט, במסגרתו נדונה תקפותו של תו תקן שהעניק מכון 
עשרות  והפיקו  ישראל  משטרת  ידי  על  שהופעלו  מהירות  למצלמות  התקנים 

רבות של דוחות תנועה.
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לטענת הסנגור, התנהלותה של התביעה המשטרתית בפרשה עלתה כדי ביצוע 
עבירות חמורות של טוהר המידות, תוך שהתביעה, בכוונת מכוון, הסתירה מידע 

חשוב מבית המשפט ומצוות ההגנה. 

קצינת המשטרה הבכירה טענה בהתייחסותה, בין היתר, כי היא לא ניהלה את 
וכי ישנם גורמים מקצועיים  התיק; כי היא לא עודכנה באופן שוטף בנעשה בו, 

אחרים שזה היה תפקידם. 

לאחר בירור התלונה, על כלל טענותיה, קבע הנציב כי מדובר בתלונה מוצדקת. 

ולבית  להגנה  מהותי  חקירה  חומר  מלמסור  נמנעה  המשטרתית  התביעה 
המשפט:

על פי התלונה ונספחיה, נציג מכון התקנים העיד בבית המשפט, בין היתר, כי נכח 
שמפעילה  המהירות  מצלמות  למערכת  ביחס  בהולנד,  שנערכו  ניסויים   10 ב- 
משטרת ישראל. בכל יתר הניסויים, כ- 490 במספר, נכח העוזר שלו, נציג ממכון 
התקנים. ניסויים אלו שימשו יסוד ועיקר בחוות דעת, שהוגשה מטעם התביעה 
כתב  להוכחת  התביעה  של  הראייתית  בתשתית  מרכזי  כעוגן  המשפט,  לבית 

האישום. 

בהמשך הדרך הובהר, כי הניסויים עליהם העיד נציג מכון התקנים בבית המשפט, 
לא נערכו בפועל. 

התובעים בתיק היו תמימי דעים, כי יש למסור את המידע החדש במלואו לידי 
ההגנה, כמו גם לבית המשפט. כך גם הנחה נציג פרקליטות המחוז עמו נועצו 

התובעים בנושא. חרף הנחיה מפורשת זו, הדבר לא נעשה.

הנציב קבע בהחלטתו, כי הדעת אינה סובלת מצב דברים זה.

כדי  לכאורה,  בו,  שיש  מהותי,  חקירה  חומר  הועבר  המשטרתית  התביעה  לידי 
כתב  להוכחת  המשפט  בבית  התביעה  הסתמכה  עליו  הראייתי  הבסיס  לקעקע 

האישום. 

בחרה  הבכירה,  הקצינה  של  ובהנחייתה  המלאה  בידיעתה  התביעה,  זאת,  חרף 
וחצי את המידע  לנהוג אחרת. התביעה, הלכה למעשה, הסתירה לאורך כשנה 
עד   – המשפט  בבית  הדיונים  נמשכו  בה  בתקופה   – לפניה  שהובא  החדש 

להתערבותה של פרקליטות המדינה בעניין. 
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בו,  שיש  מידע  עמו  הנושא  מהותי,  חקירה  חומר  של  מכוונת  בהסתרה  מדובר 
לכאורה, כדי למוטט את כתב האישום, כפי שאכן קרה.

הנציב קבע בהחלטתו, כי תיאור העובדות עד כאן, חושף התנהלות קשה ופגומה 
של התביעה המשטרתית בעניין זה; עניין לנו בהסתרה מדעת של חומר חקירה 

מהותי מההגנה.

הצהרותיה השקריות של התביעה המשטרתית בבית המשפט:

התביעה ידעה ידוע היטב על עדותו של נציג מכון התקנים בבית המשפט, ועל 
חזרתו הברורה של העד הנ"ל מעדותו במייל מפורש ששלח לתביעה. 

חרף זאת, התובע לא ציין בבית המשפט, כי נציג מכון התקנים חזר בו מעדותו וכי 
עדותו בבית המשפט הייתה, הלכה למעשה, עדות שאינה נכונה.

הדעת  חוות  ומרכזיות  חשיבות  בדבר  מחלוקת  להיות  יכולה  לא  כאשר  זאת, 
בראיות התביעה. בעדותו הבלתי נכונה בבית המשפט של נציג מכון התקנים, 
התביעה  של  הראייתית  התשתית  למוטט  כדי  היה  הדעת,  חוות  את  שערך 

להרשעת הנאשמים בתיק בו עסקינן, ולהביא לזיכוים.

אם לא די בכך, התובע גרס במשפט, כי: "אין בהבאת ההולנדים כדי לשפוך אור 
על עדותו של נציג מכון התקנים".

דכולי  אליבא  ברור  היה  כאשר  ניתנה  המשפט  בבית  התביעה  של  זו  הצהרה 
עלמא, כי היה גם היה בהבאת ההולנדים לחשוף האמת כולה. בהעדת ההולנדים 
היה נגלה לבית המשפט, כי בהולנד לא התקיימו ניסויים כלשהם, ובהכרח, כי 

נציג מכון התקנים ומי מטעם מכון התקנים, לא נכח בשום ניסוי שכזה.

מדובר בגילוי לא פחות מדרמטי להליך, שכן היה בו לשמוט את הקרקע מתחת 
לחוות דעתו של הנציג, ששימשה עוגן מרכזי בראיות התביעה.

לא פחות חשוב – היה במידע החדש, על כך שלא נערכו כלל ניסויים בהולנד, כדי 
להטיל צל כבד על תקפות תו התקן שניתן על ידי מכון התקנים.

הנה נא, קבע הנציב, הסתרת האמת בבית המשפט על ידי התביעה בנויה ממספר 
נדבכים השזורים ומתחברים אחד למשנהו. 
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בנושא,  שנערך  פנים  לביטחון  במשרד  פנימי  דיון  במסגרת  סגי,  לא  בכך  אם 
ציינה הקצינה הבכירה, ולא רק היא, כי: "נמצא שהתקן שהעניק מכון התקנים 
למצלמות ריק מתוכן ולא ניתן להצביע על אמינות המצלמות בהסתמך על תקן 

זה". דברים דומים חזרו ונאמרו על ידה במסגרת פגישה בנציבות.

נערכו  שכביכול  הניסויים  קרי,   – התקן  לתו  שהבסיס  העריכה  שהתביעה  אף 
הוסיפה  היא  השום,  כקליפת  שווה   – התקנים  ממכון  נציגים  בנוכחות  בהולנד 

בדרכה לטעון בנחישות לתקפותו של תו התקן. 

אחריותה של הקצינה הבכירה:

כמצוין לעיל, הקצינה הבכירה גרסה בהתייחסותה, כי היא לא ניהלה את התיק; 
כי היא לא עודכנה באופן שוטף בנעשה בו; וכי ישנם גורמים מקצועיים אחרים 

שזה היה תפקידם. 

עמדה זו מתנגשת חזיתית עם הדברים שנגלו במסגרת בירור התלונה בנציבות, 
הקצינה  כי  עוררין,  ללא  בתיק  המעורבים  התובעים  של  מדבריהם  כשהוחוור 

משלה בכפה בתיק זה. 

מעל לכך, עמדה זו מתכרסמת ומתבקעת, לא מעט, נוכח שורת מסמכים ומיילים 
שהועברה לעיונו של הנציב במסגרת בירור התלונה. 

קבע  כך  וישירה,  צמודה  בצורה  התיק,  בניהול  הבכירה  הקצינה  של  מעורבותה 
הנציב, ניכרת וברורה.

כללה של החלטה:

חמורה  התנהלות  גילה  התלונה  בירור  כי  הנציב,  קבע  ההחלטה  של  בסיומה 
חקירה  חומר  של  מכוונת  בהסתרה  המשטרתית  התביעה  של  קבילה  ובלתי 

מהותי מההגנה. 

הסתרת חומר חקירה הינה אך מקלעת אחת ברשת השקר והחיפוי שנפרשה 
על ידי התביעה בבית המשפט. 

הנציב קבע בהחלטתו, כי נכון לשוב ולחזור על מושכל ראשון, לפיו עורך דין הינו 
בבחינת "נאמן בית המשפט" ושליחו של החוק ומשרתו. משכך, תפקידו העיקרי 
המשפט  לבית  לסייע  בערכאות,  המדינה  מייצג   – שאת  וביתר  הדין,  עורך  של 

לעשות משפט וצדק.
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המשפט  בית  כי  עלה,  התלונה  מבירור  שנצטיירה  העובדתית  התמונה  מכלל 
רפ"ק,  בדרגת  משטרתי  תובע  בערכאות.  המדינה  מייצגי  ידי  על  במכוון  הוטעה 
בצוותא חדא עם קצינה בכירה במשטרה, הנושאת עמה בתפקידה הרם אחריות 
מבית  מכוון,  בכוונת  לכאורה,  הסתירו,  תובעים,  של  רבות  לעשרות  מקצועית 

המשפט, עובדות מהותיות שהיה בכוחן לקעקע מארג ראיות התביעה.

להעביר  ישראל,  משטרת  מפכ"ל  מ"מ  לפני  הנציב  המליץ  האמור,  כל  נוכח 
היועץ  לטיפול  החלטתו  הנציב  העביר  כן,  כמו  מתפקידה.  הבכירה  הקצינה  את 
המשפטי לממשלה, לאור החשש הממשי לביצוע עבירה פלילית על ידי מייצגי 

המדינה בערכאות. 

בעקבות המלצת הנציב, הקצינה הבכירה הועברה מתפקידה, ובימים אלה היועץ 
המשפטי לממשלה בוחן ענייניה במישור הפלילי, כפי שיפורט בפרק 3 לדוח זה.  

ב|2 גיבוש הנחיות שיהא בכוחן לטייב עבודת מח"ש

אי   – זה  ובכלל  מח"ש,  ידי  על  משפט  בניהול  כשלים  רצף  העלה  תלונה  בירור 
העברת חומר חקירה מהותי לעיון הנאשם ובא כוחו; העברת מידע שגוי להגנה 
ומתן הצהרות לא נכונות בבית המשפט; אי תיעוד המגעים שקדמו לעריכת הסכם 
עד מדינה; והטלת חסיון על חומר חקירה מבלי למסור להגנה פראפרזה בעניינו.

| תמצית החלטה )3/19(

סנגור פנה לנציבות בתלונה על התנהלות מח"ש במסגרת ניהול משפט מרשו, 
רכז מודיעין במשטרת ישראל, שהואשם בהעברת מידע אודות מקור משטרתי 
לראש ארגון פשע תמורת בצע כסף. לטענת הסנגור, מח"ש פעלה בזדון על מנת 

להכשיל את הגנת הנאשם מתוך כוונה להוביל להרשעתו בכל מחיר.

אין  לטענתה,  ולגופה.  הסף  על  התלונה  לדחות  ביקשה  בהתייחסותה  מח"ש 
מתייחסים  הימנה  ניכרים  שחלקים  משום  לתלונה  להידרש  הסמכות  לנציבות 
נוגעים  התלונה  שעיקרי  מאחר  וכן  המשפט,  בבית  והוכרעו  שנדונו  לסוגיות 
להחלטות שהתקבלו במסגרת שיקול דעתה המקצועי של מח"ש. מעבר לכך, 
מח"ש פירטה והבהירה בהתייחסותה את עמדותיה בסוגיות השונות עליהן הלין 

הסנגור, והצהירה כי פעלה באופן מקצועי ועל יסוד שיקולים עניינים בלבד. 
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בהחלטתו קבע הנציב, כי התלונה מוצדקת בעיקרי הסוגיות שהועלו בה, כדלהלן: 

הימנעות מח"ש מהעברת חומר חקירה רלוונטי לידי ההגנה: 

בתלונתו הלין הסנגור, כי תמלילי שיחות שנקלטו בהאזנת סתר, ושהיה בכוחם 
לסייע להגנה, לא הועברו לרשותה במסגרת חומר החקירה שקיבלה עם תחילת 

המשפט.

בירור התלונה העלה, כי בשל רצף כשלים, שמקורם בדרך סיווג ומיון שיחות, לא 
הועמדו לעיון ההגנה, במשך כשנתיים וחצי מתחילת המשפט, תמלילי שיחות. 

הנציב קבע, כי לא ניתן להקל ראש בשרשרת הפגמים שנתגלתה בבירור התלונה, 
סתר,  בהאזנת  שהוקלטו  שיחות  הנאשם.  של  זכויותיו  על  השלכותיה  ובכלל 
בכוחן לסייע להגנת  ושהיה  וברורה,  מוחוורת  הייתה  שחשיבותן להגנת הנאשם 

הנאשם – לא הועמדו לעיון ההגנה. 

לאור זאת, המליץ הנציב לפרקליט המדינה לבחון פרסום הנחיות בנושא סיווג 
הסיווג,  הליך  תיעוד  חשיבות  ציון  תוך  סתר,  בהאזנות  שנתקבלו  שיחות  ומיון 

ובמיוחד תיעוד שינויים שעורכים המשקלטים בסיווג השיחה והטעמים להם.

מחיקת ידיעות ממחשבי המשטרה והצהרה לא נכונה בבית המשפט:

הסנגור הלין על כך, שמח"ש מסרה לו מידע שגוי, ואף הצהירה בבית המשפט 
לסייע  בכוחן  שהיה  מודיעיניות  ידיעות  של  לקיומן  ביחס  נכונות  לא  הצהרות 

להגנה.

ורק  המשטרה,  שביצעה  בדיקה  על  הסתמכה  כי  בהתייחסותה,  טענה  מח"ש 
בשלב מאוחר יותר, ביצעה מח"ש בדיקה מקיפה, אשר עירבה גורמים בעלי רמת 
כי המידע  נוכחה,  זו  בדיקה  לאור  יותר במערכת הממוחשבת.  גבוהה  הרשאה 

שמסרה לסנגור, כמו גם, ההצהרות שנתנה בבית המשפט, שגויים הם. 

הנציב קבע בהחלטתו, כי התלונה הציפה כשל מובנה בעבודת מח"ש, שהוביל 
לבית  נכונות  לא  הצהרות  למסירת  מכך,  וחמור  להגנה,  שגוי  מידע  למסירת 

המשפט. 

הנציב המליץ ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה לשקול פרסום הנחיה, 
רק  תימסר  בדיקותיה,  על  המתבססת  בבית המשפט,  מח"ש  של  הצהרה  לפיה 
לאחר שהובטח, כי בדיקתה בוצעה על ידי גורמים בעלי רמת הרשאה מתאימה.  
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פגמים בהסדר הטיעון עם אחד הנאשמים הנוספים בתיק: 

האחרים  הנאשמים  אחד  עם  הסכם  הגדירה  מח"ש  כי  בתלונתו,  הלין  הסנגור 
בתיק כ"הסדר טיעון", למרות שההסכם במהותו הוא הסכם עד מדינה, הגדרה 

המחייבת בתיעוד המגעים שקדמו לעריכתו, ובמסירת התיעוד לידי ההגנה. 

מח"ש טענה בהתייחסותה, כי לא מדובר בהסכם עד מדינה, ולפיכך לא הייתה 
מוטלת עליה החובה לתעד את המגעים לקראת חתימתו.

לא  וכי  מדינה,  עד  הסכם  במהותו  הינו  הנזכר,  הטיעון"  "הסדר  כי  קבע,  הנציב 
ניתן לשנות מהותו, על כלל הנפקויות המשפטיות העולות הימנו, בדרך של מתן 
הקבועות  מהדרישות  מח"ש  את  לשחרר  כדי  בה  היה  שכביכול  אחרת,  כותרת 
ותיעודם,  מדינה  עד  הסכמי  לעריכת  ביחס  לממשלה  המשפטי  היועץ  בהנחיית 
ומדרישות מהותיות אחרות שבהנחיה, כגון החובה לאשר את ההסכם, ככלל, על 

ידי פרקליט המחוז. 

באלה הדברים, מצא הנציב כי נפל פגם בהגדרתה של מח"ש את ההסכם כהסדר 
הינם בבחינת  וכלל סעיפיו  כי תיעוד המגעים לעריכת ההסכם  נקבע,  וכן  טיעון, 

חומר חקירה, שהיה להעמידו לעיון ההגנה.

הנציב המליץ ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה לחדד את ההנחיות 
בדבר הגדרתו של הסכם עד מדינה וחשיבותו, ואת חיוניות האבחנה המהותית בין 
הסכם מסוג זה לבין הסדרים משפטיים אחרים, על מנת למנוע הישנות מקרים 

דומים בעתיד.

חסיון חומר חקירה והצהרות מח"ש ביחס אליו: 

הסנגור הלין בתלונתו, כי מח"ש גבתה הודעה של מקור, שהיה בה כדי לתמוך 
מבלי  נחסתה,  מקור  אותו  של  ההודעה  זאת,  חרף  הנאשם.  בהגנת  ממשית 
לה  שנמסרה  מבלי  מכך,  ולמעלה  תוכנה,  בעניין  פראפרזה  להגנה  שנמסרה 

פראפרזה על עצם גביית ההודעה מאותו מקור.

מח"ש הבהירה בהתייחסותה, כי חסתה את חומרי החקירה על פי הוראות הדין, 
החסיונות  להסרת  היא  פעלה  לה,  אפשרו  התיק  התנהלות  שנסיבות  ככל  וכי 

מחומרי החקירה הרלוונטיים.

הנציב דחה את עמדת הפרקליטות.
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הנציב קבע בהחלטתו, כי לפראפרזה תפקיד חשוב בשמירת זכויות נאשם בהליך 
המשפטי, וכי על מח"ש היה למסור להגנה, באופן מפורש, כי נגבתה הודעה של 
מקור, כך שהסנגור ידע זאת מחד, מבלי לפגוע באינטרסים החשובים העומדים 
כלום, את  ניתן לבטל בלא  לא  כי  הוסיף,  הנציב  כן,  כמו  ביסוד החיסיון, מאידך. 
תלונת הסנגור בדבר החלטת מח"ש לחסות את מלוא תוכן הודעתו של המקור 

מההגנה. 

נוכח הדברים, המליץ הנציב לפרקליט המדינה לשקול פרסום הנחיה בשאלת 
חומר חקירה, אשר  אודות  היקף הפירוט הנדרש בפראפרזות הנמסרות להגנה 

נחסה על ידי המדינה.

הסנגור הלין עוד, כי מח"ש חסתה מההגנה חלק מהודעתה של קצינת משטרה, 
עמיתתו של הנאשם, אף שהיה בו כדי לתמוך בגרסת ההגנה של הנאשם.

תומכת  אינה  המשטרה  קצינת  הודעת  כלל  כי  מח"ש,  גרסה  בהתייחסותה 
בגרסת ההגנה, וכי מאחר שבמקרה זה ידע הסנגור על עצם גביית ההודעה, היה 

באפשרותו לפנות לבית המשפט בבקשה להורות על גילויה.

הנציב קבע, כי אף ששאלת חסיונה של הודעה נתונה לשיקול דעתה המקצועי 
ניתן לדחות עמדת הסנגור, לפיה חלק מההודעה הנזכרת עשוי  של מח"ש, לא 
היה, על פניו ועם כל הזהירות הנדרשת, לסייע להגנת הנאשם. לפיכך, ראוי היה 
עם  ההודעה,  של  החסוי  החלק  אודות  פראפרזה,  ולו  לסנגור,  תמסור  מח"ש  כי 

תחילת ההליך המשפטי.  

בנוסף נקבע, כי מח"ש שגתה משהבהירה לסנגור בתחילת המשפט, שחשיפת 
זו  בהצהרה  הנאשם.  להגנת  להזיק  עלולה  המשטרה,  קצינת  הודעת  תוכן  כל 
של מח"ש היה כדי לרפות את רצונו של הנאשם ובא כוחו לעתור לבית המשפט 
להסיר את החיסיון, תוך נטילת סיכון שמא יש בדברים שנחסו כדי לפגוע בנאשם. 
הצורך",  מן  "למעלה  של  הצהרה  בבחינת  הייתה  לסנגור,  מח"ש  של  זו  הודעה 

בלשון המעטה.

ראוי היה, כך הנציב בהחלטתו, כי במסגרת חילופי הדברים בין הסנגור לבין מח"ש, 
הגם שהתנהלו שלא בפני בית המשפט, ואולי דווקא משום כך, יישמרו הגדרות 
המפרידות, גם כשהן, כאמור, עטופות בהערכה הדדית וברגשי כבוד, תוך הקפדה 
על התבטאות זהירה ומדויקת. קל וחומר, שעה שההתבטאות מתייחסת לשאלת 

התכנות ראיה כזו או אחרת לסייע להגנת הנאשם.
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של  מיוחדת  לב  תשומת  להסב  המדינה  לפרקליט  הנציב  המליץ  האמור,  לאור 
ובעיקר  הסנגורים,  עמיתיהם  באוזני  נכונה  התבטאות  לאופן  הפרקליטים  כלל 
להימנע ממסירת מידע "עודף" הנתון לפרשנות, ואשר עלול להשליך על הצעדים 

המשפטיים שינקטו או שימנעו מלנקוט סנגורים לטובת לקוחותיהם. 

הנושא הועבר לבחינתה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט פלילי( 
והמשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים(, ועדכון בנושא צפוי להתקבל עם 
סיום עבודת המטה לצורך בחינת יישום ההמלצות, כפי שיפורט בפרק 3 לדוח זה.

ב|3 יש להעביר מתפקידו טוען מעצרים שהצהיר הצהרת שקר בבית המשפט

הלכה  שהובילה,  המשפט,  בבית  שקר  הצהרת  במסירת  כשל  מעצרים  טוען 
למעשה, להמשך מעצרו של עצור באופן בלתי חוקי. הנציב המליץ על העברת 

טוען המעצרים מתפקידו. 

| תמצית החלטה )255/18(

סנגור פנה לנציבות בתלונה כנגד טוען מעצרים שמסר, לטענתו, הצהרת שקר 
בבית המשפט. 

לדברי הסנגור, על פי החלטת בית המשפט, מעצר מרשו עתיד היה להסתיים 
בשעה 12:00. דא עקא, עד השעה 12:20 לא הוגשה או נרשמה בקשה להארכת 
מעצר. אשר על כן, וכיוון שמעצרו של מרשו הסתיים, ביקש הסנגור לקיים דיון 
בעניינו של מרשו ולשחררו, שכן, הן בקשת המעצר והן הטוען המשטרתי – אינם. 

כשעתיים לאחר מכן, התקיים דיון בבית המשפט, אליו התייצב טוען המעצרים 
וטען כי הבקשה להארכת מעצר הוגשה סמוך לשעה 10:00 בבוקר. ברם, בטופס 
כי הבקשה הוגשה אך  צוין  של מזכירות בית המשפט, אשר היה בידי הסנגור, 

בשעה 12:24.

בהתייחסות גורמי פיקוד אגף חקירות במשטרה נמסר, כי בעקבות פניית הנציבות 
מונה קצין בודק )להלן: "הקבו"ד"( לבחון התלונה. מממצאי בדיקת הקבו"ד עלה, 
הוגשה  הבקשה  כי  המשפט,  בית  בפני  טען  עת  הנילון,  שגה  הנטען  במועד  כי 
בשעה 10:00 לערך. עם זאת, כך הקבו"ד, לא נמצאה ראיה ממנה ניתן לקבוע 
כי הטיעון השגוי נעשה ביודעין. בדוח הקבו"ד נקבע, כי שגה הנילון, עת מסר את 
הדברים בביטחון מלא מבלי שבדק נתון זה וכי הנילון התרשל עת לא נכח בדיון 
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הארכת המעצר לפני השעה 12:00, בטרם הסתיים מועד המעצר. 

הנילון  כנגד  משמעתי  צעד  נקיטת  על  הוחלט  כי  לנציבות  נמסר  האמור,  נוכח 
מסוג "הערת מפקד", שעניינה התרשלות במילוי תפקידו. 

בהחלטתו קבע הנציב כי התלונה מוצדקת.

מעצרו של העצור היה עתיד להסתיים ביום 15.7.2018, בשעה 12:00. אין חולק, 
כי ביום זה, עובר לשעה 12:00, לא הוגשה בקשת מעצר, כמצוות החוק. עוד אין 
חולק – וכפי שעולה מפורשות מפרוטוקול הדיון מאותו יום – כי טוען המעצרים 
המעצר  הארכת  בקשת  כי  המשפט,  בבית  הדיון  במהלך  מסר,  המשטרה  של 
לא  זו  בקשה  כאמור,  אולם,   ."10:00 השעה  בסביבות  המשפט  לבית  "הוגשה 

הוגשה בשעה הנקובה, או בסמוך לה, אלא רק בשעה 12:24. 

טוען המעצרים מסר איפוא, מידע כוזב לבית המשפט ופעל בניגוד להנחיה של 
ומפורטות,  ישראל, המחייבת הגשת בקשות להארכת מעצר, מלאות  משטרת 

עד השעה 11:00. 

דברים אלה מקבלים משנה תוקף וחומרה עת עולה מהם, כי נוכח התנהלותו של 
טוען המעצרים, העצור שהה, הלכה למעשה, במעצר בלתי חוקי בעליל. 

שהוגש,  "הבקשה"  טופס  כי  עלה,  הנציב  בפני  שהובאו  מהמסמכים  כן,  כמו 
כאמור, בשעות הצהריים, היה ריק מתוכן, והרושם הכללי שעלה מבקשה זו, הוא 
תצוגת  להציג  שאמורה  "משבצת"  למלא  הבאה  בבקשה  מדובר  למעשה,  כי, 

"תקינות" שאיננה. 

הנציב קבע, כי עניין לנו בהתנהלות פסולה ונפסדת, הפוגעת בזכויות חשודים. 

לאור ממצאי הבדיקה שנערכה במשטרת ישראל וההחלטה כי התלונה וממצאי 
הבדיקה יועברו לידיעת כלל הגורמים הרלוונטיים, מצא הנציב להוסיף ולהמליץ 
טוען  את  להעביר  לשקול  ישראל  במשטרת  ומודיעין  חקירות  אגף  ראש  לפני 

המעצרים מתפקידו כטוען מעצרים בבית המשפט.

שוטר במשטרת ישראל, כך הנציב בהחלטתו, ובוודאי שוטר המייצג את המדינה 
בערכאות בתפקיד טוען מעצרים, אינו יכול להמשיך בתפקידו זה לאחר שכשל 
טענו  בדיון  משהסנגורים  גם  מכך,  יתרה  המשפט.  בבית  שקר  הצהרת  במסירת 

כנגד הצהרתו, לא מצא טוען המעצרים לתקן גישתו.
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המלצת הנציב התקבלה ויושמה על ידי הגופים הרלוונטיים, כפי שיפורט בפרק 
3 לדוח זה. 

ב|4 על טועני המעצרים לבחון ולבדוק החומר שבפניהם קודם מתן הצהרות בבית 
המשפט

בבקשה  דיון  במהלך  המשטרתית  התביעה  התנהלות  על  ביקורת  מתח  הנציב 
להארכת מעצר, לאחר שנציג המשטרה הצהיר הצהרה לא נכונה בבית המשפט, 
ומשהמשטרה הוסיפה חשדות חמורים שיחוסו לפונה במסגרת הערר על החלטת 

שחרורו, שלא פורטו על ידה קודם לכן. 

| תמצית החלטה )147/19(

עורך דין הלין לנציבות לאחר שנעצר על ידי המשטרה בחשד לניהול עסק לא 
חוקי. 

על פי התלונה, בדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו בבית משפט השלום, 
הצהיר טוען המעצרים כי עורך הדין נעצר על סמך צו שיפוטי. הצהרה זו של טוען 

המעצרים נתגלתה כלא נכונה בעליל.

לחלופת  הדין  עורך  את  לשחרר  השלום  משפט  בית  החלטת  על  כי  נטען,  כן 
מעצר, הגישה המשטרה ערר לבית המשפט המחוזי. במסגרת ערר זה, פירטה 
צוינו  שלא  הדין,  לעורך  המיוחסות  מאוד,  חמורות  נוספות  עבירות  המשטרה 

במסגרת הבקשה להארכת מעצרו בבית משפט השלום.

המשטרה בהתייחסותה טענה, כי הצהרת טוען המעצרים בבית משפט השלום 
מקורה בטעות בתום לב. 

בהוספת  טעות  נפלה  כי  המשטרה,  טענה  הערר  בהליך  להתנהלותה  באשר 
נרשמו  לא  אלה  שעבירות  מהעובדה  נבעה  זו  טעות  וכי  זה,  בהליך  העבירות 
בבקשת המעצר שנדונה בפני בית משפט השלום, על אף שהיו חלק מהמסכת 

העובדתית בתיק החקירה עוד בטרם הדיון בבית משפט השלום. 

הנציב קבע בהחלטתו, כי מוחוור שעניין לנו בהצהרה לא נכונה בעליל של נציג 
משטרה בבית משפט בעת דיון בבקשה לעצור עורך דין שעברו כולו מתום.
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טוען המעצרים הצהיר הצהרה לא נכונה בבית משפט, לא מבלי שפירט והסביר 
אמור  היה  שבו  חומר   – שלפניו  בחומר  לבדוק  שהוא  ניסיון  כל  ללא  הצהרתו, 

להיות בקיא קודם הדיון בבית המשפט – האם יש ממש בהצהרתו. 

לא מדובר בבחינת זוטי דברים, ובטח לא בדבר של מה בכך. 

טוען המעצרים דבק בהצהרתו ה"לא נכונה" למרות שאלותיו הנוקבות של בא 
כוח החשוד בנושא בחקירתו הנגדית. רק לאחר הפסקה בדיון, עליה הורה בית 
המשפט על מנת לאפשר לטוען המעצרים לאתר את צו המעצר השיפוטי הנטען, 

התעשת טוען המעצרים והודה בעובדה, כי צו מעצר שיפוטי לא נחתם מעולם. 

פרסום  לשקול  ישראל  במשטרת  ומודיעין  חקירות  אגף  לראש  המליץ  הנציב 
הנחיות לטועני מעצרים, שיהא בהן למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד.

בעניין הוספת חשדות במסגרת הערר שהוגש לבית המשפט המחוזי, קבע הנציב 
ייחסה לעורך הדין לאורך הדיון בערר, עבירות חמורות  בהחלטתו, כי המשטרה 
בקשתה  להצדיק  מנת  על  בכל,  הכול  לכן,  קודם  ידה  על  פורטו  שלא  מאוד, 

להארכת מעצרו בימים נוספים במסגרת הערר.

ראייתית,  תשתית  לכאורה  קיימת  החקירה  בחומר  כי  המשטרה,  סברה  באם 
ידה בערר, רשאית הייתה לתקן  המגבשת חשד לביצוע העבירות שהוספו על 
בקשתה בהליך הערר שהוגש על ידה, ולבקש הארכת מעצרו של החשוד בשל 
לשקף  למשטרה  היה  נכון  נוספות.  חמורות  עבירות  לביצוע  לכאורה  החשד 
המעצר,  מבקשת  אלה  עבירות  נשמטו  טעות  בגין  כי  ולציין,  במפורש  הדברים 

שהוגשה על ידה לבית משפט השלום. המשטרה לא עשתה כן.

נוכח האמור, המליץ הנציב לראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל לשקול 
נקיטה בצעדים שיהא בהם למנוע התנהלות דומה בעתיד.

המלצת הנציב התקבלה ויושמה על ידי הגורמים הרלוונטיים, כפי שיפורט בפרק 
3 לדוח זה.
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ב|5 אין לשלוח טוען מעצרים חסר סמכויות מתאימות לדיון בבית המשפט

המשפט  בבית  לדיון  מעצרים  טוענת  שלחה  המשטרה  כי  העלה,  תלונה  בירור 
הסמכות  בידה  שהייתה  מבלי  וזאת  בדריסה,  חשוד  של  מעצרו  הארכת  לצורך 
לבקש עיכוב ביצוע של החלטת שחרור. הנציב קבע כי בנסיבות אלה, סמכותה 
כי הדבר  של המשטרה לפעול לעיכוב הוראה לשחרור ממעצר, מקום שסברה 
נדרש, מתרוקנת מתוכנה, והמליץ על נקיטת הצעדים המתאימים להקנות לטועני 

מעצרים היכולת למלא חובתם ותפקידם לציבור, כדבעי.

| תמצית החלטה )352/19(

אירוע  ולא מקצועית של  ניהול חקירת משטרה לקויה  בגין  פונה הלין לנציבות 
במהלכו נדרסה אשתו, והחשוד במעשה נמלט מהמקום. לטענת הפונה, לאחר 
שהחשוד אותר ונעצר, המשטרה שלחה לדיון בהארכת מעצרו, טוענת מעצרים 
בלתי מנוסה, אשר לא ביקשה לעכב את ביצוע החלטת בית המשפט לשחררו 

ממעצר בתנאים מגבילים, לצורך הגשת ערר על ההחלטה.

הוסמכה  טרם  לדיון  נשלחה  המעצרים  טוענת  כי  עלה,  המשטרה  מהתייחסות 
ההחלטה  כי  נטען,  הממונה.  של  לפיקוחה  נתונה  והייתה  ביצוע,  עיכוב  לבקש 
לשלוח את טוענת המעצרים לדיון נתקבלה בהתאם לשיקול הדעת של הממונה 
על החקירה, לתיקים שנחקרו בתחנה באותה העת, לכוח האדם שהיה בתחנה 

וליתר משימות המשרד. 

הנציב קבע בהחלטתו, כי לא ניתן להשלים עם מצב דברים זה. 

הוראת בית משפט לשחרור עצור הינה הוראה שיש לבצעה על אתר, ולא ניתן 
להשהות ההחלטה, ולו בשמץ קצת, ללא אישור מפורש של בית המשפט. אשר 
על כן, בהיעדר טוען מעצרים מוסמך באולם בית המשפט, שבכוחו לבקש עיכוב 
במעצר,  העצור  ולהותיר  ההחלטה  לשנות  יותר,  מאוחר  בשלב  ניתן  לא  ביצוע, 

לאחר שזה כבר שוחרר לדרכו.

הוראה  לעיכוב  לפעול  המשטרה  של  וחובתה  סמכותה  המתוארות,  בנסיבות 
לשחרור ממעצר, מקום שסברה כי הדבר נדרש, מתרוקנת מתוכנה. 

חוקרי  להסמכת  לפעול  יש  האדם,  כוח  מצוקת  חרף  המתואר,  הדברים  במצב 
משטרה נוספים, כך שישלימו השורות, ויקנו לטועני מעצרים בבית המשפט את 

היכולת למלא תפקידם וחובתם לציבור, כדבעי.
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לתיקון  שיובילו  בצעדים  לנקוט  ישראל  משטרת  מפכ"ל  למ"מ  המליץ  הנציב 
הפגם שהוצף בתלונה, דהיינו, להימנע משליחת טוען מעצרים לדיון, מבלי שיש 

בידיו הסמכות לבקש עיכוב ביצוע החלטה על שחרור ממעצר.

כפי  הרלוונטיים,  הגופים  של  העבודה  בשיטות  והוטמעה  יושמה  הנציב  המלצת 
שיפורט בפרק 3 לדוח זה. 

ג| שמירה על זכות הערר

תיק  סגירת  להחלטת  הנימוקים  עיקרי  את  בכתב  למסור  הפרקליטות  על  ג|1 
למתלונן אשר יבקש להגיש ערר על ההחלטה

הנציב המליץ לקבוע, כי במקרים בהם יפנה מתלונן לפרקליטות ויבקש את נימוקי 
הפרקליטות,  לו  תמסור  ההחלטה,  על  ערר  הגשת  לשם  בעניינו  התיק  סגירת 

בכתב, את עיקרי הנימוקים להחלטת הסגירה.

| תמצית החלטה )429/18(

הודעה  שליחת  אי  בנושא  מחוז  פרקליטות  כנגד  פונה  הלין  שבנדון,  בתלונה 
לחשוד בנוגע לסגירת תיק החקירה כנגדו.

בתלונה נטען, בין השאר, כי למרות שהתיק בעניינו של הפונה נגנז, הוא לא קיבל 
מכתב רשמי מהפרקליטות בדבר ההחלטה לסגור את התיק, מועד סגירתו וזהות 
הגורם שקיבל את ההחלטה. עניין זה פגע, כך הפונה, במימוש זכותו להגיש ערר 

על החלטת הסגירה. 

ההחלטה  על  הודעה  נשלחה  למתלונן  כי  נמסר,  המחוז  פרקליט  בהתייחסות 
לסגור את התיק על פי דין, וכי החלטת הסגירה על נימוקיה, הינה בבחינת חוות 
 14.8 15.ד. להנחיית פרקליט המדינה מס'  דעת פנימית, אשר בהתאם לסעיף 
– "בקשה מצד גורמים שונים לעיין במידע המצוי בתיק חקירה" – אין למוסרה, 
לערור  המעוניין  מתלונן  כי  הוסיף  המחוז  פרקליט  ערר.  הגשת  לצורך  לא  אף 
על סגירת התיק רשאי לדעת מהם הנימוקים שעומדים בבסיס ההחלטה, והם 

נמסרים לו, לבקשתו, בעל פה ובקווים כלליים.

הנציב דחה עמדת הפרקליטות בנושא.
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לגישת הנציב, ניתן להשיג איזון ראוי בין זכות המתלונן לקבל בכתב את נימוקי 
סגירת התיק בעניינו על מנת להגיש ערר, לבין הימנעות מהטלת נטל כבד מדי על 
כתפי הפרקליטות, כך שבמקרים שבהם המתלונן מודיע לפרקליטות על כוונתו 

להגיש ערר יועברו לידיו, בכתב, עיקרי הנימוקים שעמדו בבסיס ההחלטה.

יפנה  זו, המליץ הנציב לפרקליט המדינה לקבוע כי במקרים בהם  ברוח דברים 
מתלונן לפרקליטות ויבקש את נימוקי סגירת התיק לשם הגשת ערר על החלטת 

הסגירה, תמסור לו הפרקליטות בכתב את עיקרי הנימוקים להחלטה. 

ההמלצה התקבלה על ידי הפרקליטות, כפי שיפורט בפרק 3 לדוח זה.

ג|2 תיקון הנחיות הנוגעות לאופן סגירת תיקים

הנציב מתח ביקורת על מח"ש לאחר ששללה, למעשה, ממתלוננת, זכות ערר 
בגין סגירת תיק חקירה כנגד קצין משטרה בכיר. הנציב המליץ על תיקון הנחיות 
בכתב  ההודעה  ששליחת  כך  תיקים,  סגירת  לאופן  הנוגעות  המדינה  פרקליט 
שיוגדרו  ובנסיבות  רשום;  דואר  באמצעות  תעשה  לחשוד,  גם  כמו  למתלונן, 
בהנחיות, תישלח הודעה על שינוי עילת הסגירה למתלונן, כמו גם לחשוד, על ידי 

הגורם המוסמך.

| תמצית החלטה )259/19(

קצינה בדרגת רב פקד התלוננה במח"ש כנגד קצין בכיר, בדרגת סגן ניצב, על 
הורה  הקצין  פליליות.  עבירות  לביצוע  ותפקידו  מעמדו  את  ניצל  שהאחרון  כך 
לקצינה, כך בתלונה, לכתוב עבורו עבודות סיכום של קורס פו"מ וזאת על חשבון 
ימי עבודה. שנה לאחר מכן, הורה לה הקצין לכתוב עבורו עבודת סמינר בה היה 
מחויב במסגרת לימודיו באוניברסיטה. עבודה זו, כמו קודמתה, נכתבה על ידה, 

על חשבון ימי עבודה, ובכך קיבל הקצין הבכיר במרמה תעודה ותואר אקדמי.

התיק  את  לסגור  ההחלטה  נתקבלה   28.8.17 וביום  בחקירה  פתחה  מח"ש 
בעילת "היעדר התאמה לדין פלילי". בצד זאת, הוחלט במח"ש על העברת התיק 

להמשך טיפול במחלקת המשמעת של משטרת ישראל. 

התיק  סגירת  עילת  לשינוי  להביא  מנת  על  ערר  הבכיר  הקצין  הגיש  בהמשך, 
נגדו. עררו התקבל והתיק נסגר על ידי מח"ש בעילה של "העדר אשמה". במצב 
דברים זה, החליט הגורם המוסמך במחלקת המשמעת, להורות על סגירת התיק 
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המשמעתי נגד הקצין הבכיר בעילה של "היעדר אשמה" גם במישור המשמעתי. 

בתלונה לנציבות טען בא כוחה של הקצינה, כי זו לא קיבלה הודעה בכתב אודות 
גניזת התיק נגד הקצין הבכיר, וכן לא קיבלה הודעה על החלטת מח"ש בבקשת 
לקצינה  נשלחו  אלו  והודעות  הואיל  נגדו,  הסגירה  עילת  לשינוי  הבכיר  הקצין 

לכתובת שאינה עדכנית.

בהתייחסות מח"ש נטען, כי לא מוטלת חובה על פי חוק לשלוח הודעת סגירה 
של תיק חקירה בדואר רשום. כמו כן, לא קיימת חובה חוקית להודיע למתלונן על 
בקשה לשינוי עילת סגירה נגד הנילון והמחוקק לא העניק למתלונן זכות ערר על 

החלטה לשנות את עילת הסגירה. 

העברת  קודם  החוק  להוראות  ליבה  שמה  שלא  מח"ש,  עמדת  דחה  הנציב 
התייחסותה לתלונה, וקבע כי התלונה מוצדקת.

על פי חוק סדר הדין הפלילי, מצווה הייתה מח"ש לשלוח הודעה על סגירת התיק 
בדואר רשום.

הקצינה,  של  לכתובתה  רשום,  בדואר  שלא  הסגירה,  הודעת  שלחה  מח"ש 
שהייתה ברשותה.

בכתב  ההודעה  ושולחת  חוק  פי  על  נוהגת  הייתה  מח"ש  לו  כי  לציין,  למותר 
מח"ש,  למשרדי  מוחזר  היה  המכתב  כי  להניח  ניתן  רשום,  דואר  באמצעות 

וכתובתה הנכונה של הקצינה, כפי שרשומה במשרד הפנים, הייתה נגלית. 

בכך נמנעה, למעשה, מהקצינה זכות ערר הנתונה לה על פי סעיף 64 לחוק סדר 
הדין הפלילי.

כמו כן, קבע הנציב בהחלטתו, כי היה על מח"ש להודיע לקצינה על שינוי עילת 
הסגירה נגד הקצין הבכיר ולאפשר לה לממש זכותה להגשת ערר. 

סגירת התיק והעברתו לבחינת מחלקת משמעת, אינה דומה, כל עיקר, לסגירת 
התיק בעילה של "העדר אשמה". טיפול על ידי מחלקת משמעת בעניינו של קצין 
בכיר, שעל פני הדברים ולפי התלונה, סרח בעת מילוי תפקידו משניצל מעמדו 
כלפי פקודתו למעשה מרמה חמור, אינו דומה בשום פנים ואופן לסגירת התיק, 

בלא כלום.
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נכון היה להודיע על שינוי עילת הסגירה לקצינה בהודעה בכתב שתשלח בדואר 
רשום על מנת שתוכל לשקול צעדיה בהתאם. דברים אלה היו לנגד עיני מח"ש, 
ובטח לא היו זרים לה. זאת ניתן ללמוד מהמכתב שנשלח לקצינה, בו הודיעו לה 

על שינוי עילת הסגירה. 

ביום 5.9.18 הודיעה מח"ש לקצינה כי עילת הסגירה של הקצין הבכיר שונתה, 
והיא, כך בהודעה של מח"ש, "רשאית לערור על החלטה זו בפני היועץ המשפטי 
זו של מח"ש  יום ממועד קבלת ההודעה. דא עקא, הודעה   30 לממשלה", תוך 

נשלחה שלא בדואר רשום ולכתובת שגויה.

באלה הדברים, המליץ הנציב לפרקליט המדינה לציין בהנחיות פרקליט המדינה 
הנוגעות לאופן סגירת תיקים, כי הודעה בכתב למתלונן, כמו גם לחשוד, תשלח 

בדואר רשום. 

עוד המליץ הנציב לפרקליט המדינה לשקול תיקון הנחיות פרקליט המדינה כך 
שבנסיבות שיוגדרו בהנחיות, תשלח הודעה על שינוי עילת הסגירה למתלונן, כמו 

גם לחשוד, על ידי הגורם המוסמך.

האספקטים  לבחינת  מטה  עבודת  נערכת  אלה  בימים  הנציב,  החלטת  בעקבות 
השונים של ההמלצה, כפי שיפורט בפרק 3 לדוח זה. 

על  לערור  המבקש  לאזרח  חקירה  חומרי  צילום  לאפשר  הסוגר  הגוף  על  ג|3 
להסדיר  יש  כן  ההחלטה.   קבלת  למועד  הניתן,  ככל  סמוך  בתיק,  החלטה 

נושא הרישום הדיגיטלי למניעת העברת מידע שגוי

פגיעה  תוך  חומרי חקירה,  כי מח"ש התעכבה בהעברת  משבירור תלונה העלה 
אודות  שגוי  מידע  מסרה  ואף  הערר,  זכות  למיצוי  בחוק  שנקבע  הזמנים  בסד 
סטטוס הטיפול בתיק, המליץ הנציב כי מקום בו אזרח מבקש לערור על החלטה 
למועד  הניתן  ככל  סמוך  החקירה  חומרי  צילום  לאפשר  הסוגר  הגוף  על  בתיק, 
קבלת ההחלטה. כן המליץ הנציב לגבש נהלים להסדרת נושא הרישום הדיגיטלי 

בכדי למנוע העברת מידע שגוי לאזרחים.

| תמצית החלטה )281/19(

טיפול  ואי  סחבת  בגין  מח"ש  התנהלות  כנגד  דינו,  עורך  באמצעות  הלין  פונה 
בבקשתו לקבלת חומרי חקירה לצורך הגשת ערר.
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תיק החקירה, שעניינו אירוע בו נורה למוות בנו של הפונה, נסגר על ידי מח"ש, 
והודעה על כך נמסרה לעורך דינו של הפונה במסגרת פגישה במשרדי מח"ש. 
למחרת יום הפגישה, הגיש עורך הדין בקשה לצלם את חומר החקירה, אך רק 
על  בכתב  הודעה  הדין  עורך  קיבל  הפגישה,  קיום  ממועד  ימים  חודש  כעבור 

ההחלטה לסגור את התיק.

כחודש נוסף לאחר מכן, משהחומרים לא הועברו כמבוקש, הלין עורך הדין בפני 
הנציבות על השתרכות הטיפול בבקשתו לקבלת חומרי החקירה לידיו.

בהתייחסות מח"ש צוין, כי נדרש למח"ש פרק זמן של חודשיים לצורך הטיפול 
בהליכי סגירת התיק והכנתו לצילום, ופרק זמן זה אינו בלתי סביר. 

הנציב דחה עמדת מח"ש ומצא את התלונה מוצדקת.

על פי הוראת סעיף 65 לחוק סדר הדין הפלילי, יש להגיש ערר תוך 60 ימים מיום 
קבלת ההודעה על ההחלטה שלא לחקור או להעמיד לדין. 

בהחלטתו ציין הנציב, כי משקבע המחוקק שלרשות המתלונן עומדת מסגרת 
בת 60 ימים להגשת ערר, נראה כי פרק הזמן שארך עד להכנת תיק החקירה 
לצילום, בין אם מדובר בחודשיים ימים ממועד הפגישה והגשת הבקשה - ובין אם 
מדובר בחודש אחד בלבד ממועד קבלת ההודעה בכתב על סגירת התיק - אינו 
ניתן מקום  מתיישב עם הוראת החוק. בסד הזמנים שנקבע בחוק, כאמור, לא 
לטיפול הגוף הסוגר בהעברת חומר החקירה, ובוודאי לא תקופת זמן הנמשכת 

על פני ימים ארוכים.

באלה הדברים, קבע הנציב בהחלטתו, כי מקום בו אזרח מבקש לערור על החלטת 
הגוף הסוגר, על האחרון לעשות כל שלאל ידו על מנת לאפשר את צילום חומרי 
החקירה, סמוך ככל הניתן, למועד קבלת ההחלטה בתיק, ותוך התחשבות מרבית 

בסד הזמנים שנקבע בחוק למיצוי הערר. 

זה  למתלונן,  שהודע  העובדה  חרף  כי  התלונה,  בירור  במסגרת  התברר  עוד 
במערכת  הסגירה  החלטת  הוזנה  לא  התיק,  את  לסגור  ההחלטה  על  מכבר, 
מזכירות  בפניו  ציינה  למח"ש,  המתלונן  של  הפניות  שבאחת  כך,  הממוחשבת. 

מח"ש, כי התיק עודנו ממתין לטיפול, בעוד התיק נסגר. 

ואמין  מדויק  מידע  במסירת  החשיבות  את  וחידד  הנציב  הדגיש  בהחלטתו, 
לאזרחים הפונים לרשויות המדינה.
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הנציב המליץ בעניין זה לפרקליט המדינה, לבחון התקנת תקנות וגיבוש נהלים 
דומים  מקרים  הישנות  למנוע  במטרה  הדיגיטלי  הרישום  נושא  נכונים להסדרת 

בעתיד.

כפי  ההמלצה,  יישום  בדבר  עדכן  פליליים(  )עניינים  המדינה  לפרקליט  המשנה 
שיפורט בפרק 3 להלן. 

ג|4 חובתו של תובע הוועדה המקומית להודיע למתלונן על ההחלטה בתלונתו 
ועל זכותו לערור עליה

סגירת  על  ובנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  החלטת  כי  העלה  תלונה  משבירור 
כי  הנציב  קבע  שניתנה,  לאחר  כחודשיים  רק  למתלונן  ונודעה  הומצאה  התיק 
החובה להודיע למתלונן על ההחלטה לסגור את התיק ועל זכותו לערור עליה – 

מוטלת על כתפי התובע.

| תמצית החלטה )118/19(

פונה הלין בפני הנציבות על התנהלות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, לאחר 
שהגיש תלונה לוועדה בגין בנייה לא חוקית שבוצעה באזור מגוריו, וכל ניסיונותיו 

לברר מה עלה בגורל תלונתו, העלו חרס.

הודעה על החלטת התובע לסגור את תיק החקירה ועל זכותו של הפונה לערור 
עקב  ורק  ההחלטה,  שניתנה  לאחר  כחודשיים  לפונה  ונודעה  הומצאה  עליה, 
פניותיו לגורמי הוועדה לצורך מעקב ובירור. זאת, כאשר בשולי ההחלטה הורה 
תובע הוועדה למזכירות הוועדה להמציא את ההחלטה למתלונן, אך המזכירות 

לא פעלה בהתאם לאמור בהחלטה. 

לממשלה  המשפטי  היועץ  מוסמכי  תובעים  להנחיית  המחלקה  מנהלת 
הבהירה  תובעים"(  להנחיית  המחלקה  "מנהלת  )להלן:  המדינה  בפרקליטות 
בהתייחסותה, כי באופן שגרתי מעביר התובע את החלטותיו למזכירת הוועדה, 
והאחרונה מבצעת את שליחת המכתב למתלוננים, באמצעות מחלקת הפיקוח. 

לטענת מנהלת המחלקה, החוק אינו מטיל את חובת ההודעה על התובע עצמו 
ואין מניעה כי הודעה על החלטת התובע תימסר על ידי גורמי מזכירות מתאימים.

הנציב דחה עמדה זו, וקבע כי החובה להודיע למתלונן על ההחלטה לסגור את 
התיק ועל זכותו לערור עליה, מוטלת על כתפי התובע בהתאם לחוק. 
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הנציב ציין בהחלטתו, כי אכן אין מניעה שהודעה על החלטת התובע תימסר על ידי 
גורמי המנהל המסייעים בידו. ואולם, אין בכך בכדי לפטור את התובע מאחריותו 
למסירת החלטתו על סגירת תיק ועל הזכות לערור עליה, ולו בדרך של פיקוח 
אחר עבודת המזכירות ווידוא ביצוע תקין של משלוח ההודעה למתלונן, בסמיכות 

למועד קבלת ההחלטה.

הנציב המליץ למנהלת המחלקה לפעול לעריכת מנגנון של פיקוח ומעקב אחר 
ביצוע מסירת הודעה למתלוננים על החלטה לסגירת תיק ועל זכותם לערור עליה.

כפי  הרלוונטיים,  הגופים  של  העבודה  בשיטות  והוטמעה  יושמה  הנציב  המלצת 
שיפורט בפרק 3 לדוח זה.

ד| מניעת סחבת והימשכות הליכים

על  על הפרקליטות לעקוב אחר התקדמות השלמות החקירה המבוקשות  ד|1 
ידה

תיקים  על  הפרקליטות  של  ומעקב  פיקוח  העדר  קיים  כי  נגלה  התלונה  בבירור 
הנשלחים להשלמת חקירה במשטרה, באופן המוביל לעיכוב בלתי סביר בטיפול 
הנדרש. הנציב קבע, כי על הפרקליטות לעקוב אחר התקדמות השלמת החקירה 
המבוקשת על ידה באמצעות פנייה בכתב לממונה הרלוונטי, מדי תקופה שתקבע. 

| תמצית החלטה )98/19(

עורכת דין הלינה על שיהוי ועיכוב בלתי סבירים באופן התנהלותה של פרקליטות 
החקירה  החלה  מאז  חודשים   30 מ-  למעלה  שבחלוף  לאחר  וזאת  מחוז, 
המשטרתית וכ- 18 חודשים מאז הועברו חומרי החקירה לפרקליטות, ועל אף 

הודאת החשודים הקיימת בתיק, טרם הוגש כתב אישום. 

הינם  התיק  עוסק  בהם  החשדות  כי  בהתייחסותה,  ציינה  המחוז  פרקליטת 
עבירות מסוג פשע שדינן עד עשר שנות מאסר, ומשכך, משך הטיפול שנקבע 
בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 4.1202, שעניינה "משך טיפול התביעה 

עד להגשת כתב אישום", הינו 18 חודשים. 

עיון בהנחיה זו מלמד, כי משך התקופה ממועד הגשת בקשה להשלמת חקירה 
על ידי המשטרה ועד להחזרת התיק לפרקליטות לאחר ביצוע השלמת החקירה, 
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לא נמנה במסגרת התקופה הקצובה לטיפול בתיק. כמו כן, במסגרת ההנחיה, 
לא נקבע פרק זמן מקסימלי להימשכות השלמות חקירה, ואף לא הוטלה חובה 
פעולות  וקידום  מעקב  לצורך  למשטרה  לפנות  המטפל  הפרקליט  על  כלשהי 

אלה.

בהתנהלות  פגם  נפל  לא  הדברים,  פני  שעל  הגם  כי  בהחלטתו,  קבע  הנציב 
המשפטי  היועץ  בהנחיית  שנקבע  הזמנים  בסד  עומדת  משזו  הפרקליטות, 
הפרקליטות  ידי  על  הנדרשות  חקירה  השלמות  שתעדוף  והגם  לממשלה, 
מהמשטרה אינו בשליטת הפרקליטות, עדיין לא ניתן להסכין עם העלמות ונאלמות 

קולה של הפרקליטות נוכח התמהמהות שכזו בקבלת התיק חזרה בפרקליטות.

ידי הפרקליטות לצורך  במצב העניינים הנהוג כיום, תיק הנשלח למשטרה על 
מוצג  במהלכם  ארוכים,  חודשים  לאורך  ב"הדממה"  מצוי  חקירה,  השלמת 
קצב  אחר  ומעקב  פיקוח  ללא  הפרקליטות,  עם  קשר"  כ"מנותק  בפועל  התיק 

ההתקדמות של השלמת החקירה. 

הבכירים  מהפרקליטים  מי  על  היה  מצווה  העניין,  בנסיבות  כי  קבע,  הנציב 
בפרקליטות המחוז הנוגעים לתיק, לפנות בכתב לגורם פיקודי בכיר, לא יאוחר 
הטיפול  להחשת  התערבותו,  ולבקש  התיק,  העברת  ממועד  חודשים  משישה 
הבכיר  הגורם  על  היה  כן,  אחר  סביר  זמן  שנתבקשה.  החקירה  בהשלמת 
בכיר במשטרה  פיקודי  לגורם  ולפנות במכתב רשמי  בפרקליטות המחוז, לשוב 

ולדרוש בנושא. 

הנציב הדגיש, כי פנייה במכתב רשמי אינה דומה לשיחה טלפונית. לכתב תוקף 
ומעמד משל עצמו. הפונה נדרש ליתן דעתו לנסיבות פנייתו בצורה דווקנית, וכך 

מקבל הפנייה נדרש להקפיד במתן התייחסותו.

כך  ההנחיה,  תיקון  לשקול  לממשלה,  המשפטי  ליועץ  הנציב  המליץ  הילכך, 
תעקוב  השלמה,  לצורך  המשטרה  בידי  החקירה  תיק  מצוי  בה  שבתקופה 
הפרקליטות אחר התקדמות השלמת החקירה המבוקשת על-ידה, זאת באמצעות 
פנייה בכתב לממונה הרלוונטי ביחידה החוקרת, מדי תקופה שתקבע, על פי סיווג 

והגדרת התיק, לצורך קבלת עדכון אודות מצב הטיפול בתיק. 

הנציב שב על המלצה זו בתלונות נוספות )372/19, 132/19, 410/19(, בהן תיקים 
נשלחו להשלמות חקירה והיו מצויים במשטרה משך זמן בלתי סביר.    
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כמו כן, המליץ הנציב לפרקליטת המחוז לפעול לקידום התיק נשוא תלונה זו ככל 
 ,2016 יולי   – וזאת לנוכח חלוף הזמן המשמעותי ממועד הגשת התלונה  הניתן, 
חומרתו, האינטרס הציבורי והנזק העלול להיגרם לניהול המשפט בשל הימשכות 

הטיפול בתיק.

המלצה זו נבחנת בימים אלה על ידי היועץ המשפטי לממשלה ונערכת בנושא 
עבודת מטה למען יצירת הסדרה מהודקת ומוקפדת של הדברים, כפי שיפורט 

בפרק 3 לדוח זה.

ד|2 על הפרקליטות – בכובעה כבאת כוחה של רשות מנהלית – לפעול למניעת 
השתרכות והשתהות מצד הרשות בניהול הליכים משפטיים

המדינה נמנעה מליתן תשובה לעתירה לבג"ץ לאורך חודשים ארוכים, בעקבות 
השתהות הרשות להעביר התייחסותה לפרקליטות. הנציב קבע בהחלטתו כי על 
הפרקליטות לפעול, באמצעים העומדים לרשותה, בכדי לדאוג לתשובת הרשות 
הפרקליטות,  בקשת  תיענה  לא  באם  המיטבי.  הזמנים  ובלוח  באופן  לעתירה 
בבית  הרשות  עמדת  על  מלהגן  הפרקליטות  תמנע  מספקת,  תשתית  ובהעדר 

המשפט.

| תמצית החלטה )425/19(

התלונה עניינה בבקשת תושב זר לאזרחות ישראלית מכוח חוק השבות, אשר 
נדחתה על ידי שר הפנים. בעקבות החלטת הדחייה הגיש התושב עתירה לבג"ץ, 
כאשר במשך למעלה משנתיים וחצי, טרם הוכרע עניינו. זאת, לאחר שתשובת 
וחצי, שבמהלכן הגישה הפרקליטות  המדינה לעתירה התעכבה במשך כשנה 

בקשות רבות, חוזרות ונשנות, לארכה במתן התשובה.

מהשתהות  הנובעות  הזר  לתושב  קשות  לתוצאות  בתלונתו  טען  הדין  עורך 
המדינה במתן תשובתה לבג"ץ. 

מחלקת הבג"צים גרסה בתגובתה, כי העיכוב הרב במתן התשובה לעתירה נעוץ 
היה בהתנהלותו של משרד הפנים, למרות שהפרקליטות פנתה למשרד הפנים 

בשורת תזכורות חוזרות.

הנציב מצא את התלונה מוצדקת.
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הנציב קבע בהחלטתו, כי המקרה הנדון בעתירה זו אינו מן המקרים המורכבים 
ביותר העומדים להכרעת בג"ץ. הדעת אינה נותנת, כי תידרש למשרד הפנים שנה 
וחצי בכדי להגיע למסקנה שאין לאתר את המסמכים שעמדו ביסוד ההחלטה. 
נראה כי נכון היה לפרקליטות – בשלב מוקדם בהרבה – להבהיר למשרד הפנים, 
שותפה  להיות  הפרקליטות  בכוונת  אין  וכי  סיום,  לכלל  ההליך  להביא  יש  כי 
להשתהות נוספת ולהשתרכות בהצגת עמדה ברורה לבית המשפט הגבוה לצדק.

בעתירה  אותה  המייצגת  והפרקליטות  המנהלית  הרשות  זאת,  אף  זאת  לא 
גורמים נפרדים. הפרקליטות היא באת כוחה של הרשות  המנהלית, אינם שני 
לדאוג  בכדי  לרשותה,  העומדים  באמצעים  לפעול,  האחריות  ועליה  המנהלית, 

לתשובת הרשות לעתירה באופן ובלוח הזמנים המיטבי.

את  פה  ובעל  בכתב  לתזכר  בידה  שהיה  כל  עשתה  בג"צים  מחלקת  אם  גם 
משרד הפנים, אליבא דכולי עלמא לא ניתן להשלים עם תמונת מצב, לפיה בן 
אדם שוהה בארץ לאורך זמן בצורה "בלתי קבועה", כשהוא מנוע מלקבל זכויות 

בסיסיות כמו הזכות לעבוד ו/או לקבל שירותי רפואה.

לקבל  שעתר  אדם  מול  במקומו  דמם  ארוכים,  חודשים  לאורך  הפנים,  משרד 
שזו  כך  הפרקליטות,  לדרישות  ולהיענות  חובתו  מלקיים  ונמנע  במדינה,  מקומו 

נמצאה בבית המשפט הגבוה לצדק כמי שהינה מרוקנת כוחות וענייה ממעש.

הנציב קבע בהחלטתו, כי במצב דברים מסוג זה, על הפרקליטות להודיע לרשות 
כן  ועל  הולמת,  בלתי  להשתהות  יד  ליתן  בכוונתה  אין  כי  הרלוונטית,  המנהלית 
צו על תנאי,  היא למתן  כי מסכימה  בכוונת הפרקליטות להודיע לבית המשפט 
כי באם לא  או להודיע לרשות המנהלית הרלוונטית,  במקרים המתאימים לכך, 
תיענה בקשת הפרקליטות והרשות לא תעביר התייחסותה לפרקליטות תוך מספר 
ימים קצוב, תשיב הפרקליטות לבית המשפט, כי בהעדר התשתית המספקת אין 

באפשרותה להגן על עמדת הרשות.

צעדים  המדינה  פרקליט  בהנחיות  לעגן  המדינה  פרקליט  לפני  המליץ  הנציב 
ראויים למניעת הישנות מקרים דומים בעתיד, בדומה למפורט לעיל.

בימים אלה המלצת הנציב נבחנת על ידי הגורמים הרלוונטיים בפרקליטות, כפי 
שיפורט בפרק 3 לדוח זה. 
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ד|3 שיהוי בהעברת תיקי חקירה מהמשטרה לפרקליטות 

בירור תלונה העלה, כי קיים פער ניכר בין מועד קליטת התיק במערכת המחשובית 
של הפרקליטות ועד הגעתו הפיזית למשרדיה.  סוגיה עקרונית זו נבחנה ונדונה 
זה  כי כשל  במסגרת תלונות קודמות שהוגשו לנציבות, אך למגינת הלב נראה 
נותר בעינו. הנציב שב והמליץ לפרקליט המדינה, לעשות למניעת הישנות מקרים 

אלה, אם בדרך של מעקב אחר התיקים שהועברו מחשובית ואם בדרך אחרת. 

| תמצית החלטה )104/19( 

מהמשטרה  חקירה  תיק  בהעברת  עיכוב  על  הנציבות  בפני  הלין  דין  עורך 
לפרקליטות המחוז. לטענת הפונה, חרף העובדה שהמשטרה דיווחה לו כי התיק 
הועבר לפרקליטות, הדבר לא נעשה, ורק לאחר ביקורו בתחנת המשטרה, התיק 

הועבר לפרקליטות.

הפרקליטות טענה בהתייחסותה, כי שיטת העבודה הנהוגה לגבי תיקי חקירה 
מסוג התיק בעניינו של הפונה, הינה הבאת התיק פיזית למשנה לפרקליט המחוז 
בפגישה עתית, בה סוקר קצין חקירות את התיק, והמשנה לפרקליט המחוז מעיין 

בתיק ומקבל החלטה באשר להמשך הטיפול.

נתוני התיק הועברו באופן אוטומטי באמצעות הממשק במחשב, ואולם בפועל 
כחודשיים לאחר  רק  פגישה כאמור,  פיזית לפרקליטות, במסגרת  הובא  התיק 

מכן.

כי תיק החקירה התעכב במשטרה למעלה מחודשיים  בהחלטתו קבע הנציב, 
בטרם העברתו הפיזית לפרקליטות, תקופה אשר בה לא היה בידי הפרקליטות 

את היכולת לטפל בתיק.

וקודמות שהוגשו  זו נבחנה זה מכבר במסגרת תלונות אחרות  סוגיה עקרונית 
בין  האחרונות  בשנים  הקיים  המחשובי  הממשק  כי  העלתה,  בדיקתן  לנציבות. 
המשטרה לפרקליטות אינו פועל באופן מיטבי. קיימים פערי זמנים משמעותיים 
מועד  לבין  המשטרה,  ידי  על  למחשב  המדווח  פי  על  התיק  העברת  מועד  בין 

קבלת התיק באופן פיזי במשרדי הפרקליטות.

הממוחשבת  המערכת  כי  הפרקליטות,  מסרה  תלונות,  אותן  בירור  במסגרת 
בין מועדי קליטת  יש פער  קיימים מקרים בהם  ולפיכך  מצויה בראשית דרכה, 



105

בפרקליטות.  פיזית  מתקבלים  הם  בו  המועד  לבין  במערכת,  פליליים  תיקים 
צוין, כי הוגדר מנגנון לפיו במידה וחלף חודש מיום העברת הנתונים באמצעות 
הממשק ותיק החקירה הפיזי טרם התקבל במשרדי הפרקליטות – תועבר הודעה 
למשטרה לפיה התיק הפיזי טרם התקבל. במידה וחלפו חודשיים נוספים מיום 
שליחת ההודעה כאמור, ותיק החקירה הפיזי טרם התקבל במשרדי הפרקליטות 
– יימחק התיק מהמערכת הממוחשבת של הפרקליטות והודעה על כך תועבר 

למשטרה.

הממשק  של  מלאה  להטמעה  עד  כי  בעבר,  הנציב  קבע  אלה,  דברים  נוכח 
נוכח  האזרחים  מול  אל  תקינה  התנהלות  לוודא  הפרקליטות  על  המחשובי, 
הפער בין מועד קליטת התיק במערכת המחשובית ועד הגעתו הפיזית למשרדי 

הפרקליטות.

למגינת הלב, נראה כי כשל זה נותר בעינו ו"עולם כמנהגו נוהג". שכן, כפי שעולה 
מהתלונה, תיקים ממשיכים לעבור מחשובית מהמשטרה לפרקליטות, ורק בחלוף 

זמן ניכר מתקבלים פיזית במשרדי הפרקליטות. 

מקרים  הישנות  למניעת  לעשות  המדינה,  לפרקליט  והמליץ  שב  הנציב  הילכך, 
אלה, אם בדרך של מעקב אחר התיקים שהועברו מחשובית ואם בדרך אחרת. 

המלצת הנציב יושמה, כפי שיפורט בפרק 3 לדוח זה. 

ד|4 עיכוב בקבלת חוות דעת מהמכון לרפואה משפטית

בירור תלונה הציף ליקוי מובנה בשיטת תעדוף התיקים המגיעים למכון לרפואה 
משפטית לצורך קבלת חוות דעת. הנציב המליץ לפני פרקליט המדינה לפעול 
גם  המשטרה,  תיקי  על  נוסף  שיכלול,  תעדוף  מנגנון  לייסוד  המכון  עם  בשיתוף 

תיקים המגיעים ממח"ש. 

| תמצית החלטה )424/19(

סנגור הלין על התנהלות מח"ש בגין שיהוי בלתי סביר של כשלוש שנים במתן 
החלטה בתיק בו נחקר מרשו. 

בהתייחסות מח"ש נטען, כי התיק מושא התלונה הינו תיק העוסק בעבירת עוון. 
משכך, על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, פרק הזמן לטיפול בתיק עומד 
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על 12 חודשים, שבמהלכם, לא תבוא התקופה בה התיק מצוי בהשלמת חקירה.

תוצאות  קבלת  הייתה  שמטרתה  חקירה,  להשלמת  נשלח  התיק  בענייננו, 
השוואת מנשך שיניים מהמכון לרפואה משפטית. קבלת התוצאות וחוות דעת 

המכון התעכבו שנה וארבעה חודשים, חרף פניות רבות של מח"ש אל המכון.

בנסיבות אלו, מצא הנציב, לפנות למנהל המכון לרפואה משפטית, לצורך קבלת 
התייחסותו לעניין.

בהתייחסותו, מסר מנהל המכון, בין היתר, כי המרכז הלאומי לרפואה משפטית 
פועל תחת עומס כבד וסובל ממחסור בכוח אדם. בשל העומס, הוחלט בשיתוף 
פרקליטות המדינה ונציגים נוספים, על הקמת מנגנון תעדוף תיקים שיקבע על 
פי דחיפותם, ובהתאם לו, יפעלו רופאי המכון. התיק מושא התלונה, כך על פי 

מנהל המכון, לא נכלל בתיקים המתועדפים.

מחוזות  מול  פועל  התיקים  תעדוף  מנגנון  כי  הובהר,  הפרקליטות  בהתייחסות 
המשטרה השונים, בעוד שגופים אחרים כמו מח"ש אינם נכללים במנגנון זה. עם 
זאת, היה על המכון לרפואה משפטית להתחשב בבקשות שהופנו אליו מטעם 

מח"ש ולטפל בתיק בלוח זמנים סביר. 

לאחר בירור הטענות, קבע הנציב בהחלטתו, כי לא נפל פגם בהתנהלות מח"ש, 
הואיל וזו עמדה במסגרת הזמנים הקבועה בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה, 
ויתרה מכך, בתקופה בה התיק היה מצוי בהשלמת חקירה, פעלה מח"ש כמצופה 
ממנה, בדרך של פניות חוזרות ונשנות אל המכון בבקשה לקדם את מתן חוות 

הדעת בתיק.

וארבעה חודשים לקבלת חוות דעת  כי פרק זמן של שנה  ציין הנציב,  עם זאת, 
שעניינה השוואת מנשך שיניים, אינו סביר כלל ועיקר. 

בירור התלונה הציף ליקוי מובנה בשיטת תעדוף התיקים שנקבע בין הפרקליטות 
למכון לרפואה משפטית, שכן, מדובר במנגנון החל רק על תיקי משטרה, בעוד 

שתיקים המגיעים ממח"ש אינם כלולים במנגנון התעדוף. 

התיקים  על  אף  להחילו  מקום  ויש  חסר,  הינו  זה  מנגנון  כי  הנציב  קבע  משכך, 
ויזכו  המתועדפת  ברשימה  ישולבו  אלו  תיקים  שגם  כך  ממח"ש,  המתקבלים 

לטיפול ראוי מהמכון לרפואה משפטית.
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לרפואה  המכון  עם  בשיתוף  לפעול  המדינה  לפרקליט  הנציב  המליץ  הילכך, 
משפטית לייסוד מנגנון תעדוף גם עבור תיקים המגיעים ממח"ש למכון.

כפי  הרלוונטיים,  הגופים  של  העבודה  בשיטות  והוטמעה  יושמה  הנציב  המלצת 
שיפורט בפרק 3 לדוח זה. 

ה| הקפדה על שיתוף ידע בין גופים שונים העובדים יחד

ה|1 כשל בממשק העבודה בין יחידות שונות בפרקליטות

יחידות  בין  שוטף  עדכון  מנגנון  המדינה  פרקליט  בהנחיות  לעגן  המליץ  הנציב 
הפרקליטות, במסגרתו יועבר מידע באופן הדדי באשר לסטטוס הטיפול בתיקים 
מקבילים בזמן אמת. כן המליץ הנציב, להסדיר בהנחיה, כי בתיקים בהם מתלונן 
נחקר כחשוד במסגרת תלונה שהגיש, עובדת מעמדו של המתלונן-חשוד כ'נפגע 

עבירה' תהיה גלויה לעין וזכויותיו ככזה יישמרו.

| תמצית החלטה )406/19(

פונה פנה לנציבות והלין על התנהלות הפרקליטות בעניינו. לטענתו, הוא הותקף 
ידי אזרח ושוטר. עקב אירוע זה, הגיש הפונה תלונה במשטרה נגד  ונשדד על 
האזרח ותלונה במח"ש נגד השוטר. התלונה לנציבות נסבה, בין היתר, על כך 
שמח"ש מנעה ממנו לקבל חומר חקירה לצורך הגשת ערר על החלטתה שלא 
להעמיד לדין את השוטר, ועל כך שבתיק החקירה בפרקליטות המחוז הוא לא 

נרשם כ"נפגע עבירה" אף שהתלונה כאמור, הוגשה על ידו. 

הפרקליטות טענה בהתייחסותה, כי שתי התלונות – האחת נגד השוטר והשנייה 
המחוז,  ופרקליטות  )מח"ש  שונים  גופים  בשני  בבד  בד  התבררו   – האזרח  נגד 
בהתאמה(, היו קשורות זו לזו והתבססו על חומר חקירה דומה. משכך, סברה 
14.8, שעניינה "בקשה מצד  מח"ש, כי בהתאם להנחיית פרקליט המדינה מס' 
יש לבקש את עמדתה של  לעיין במידע המצוי בתיק החקירה",  גורמים שונים 
פרקליטות המחוז לבקשת הפונה לקבל את חומר החקירה בתלונתו נגד השוטר. 

עוד עדכנה הפרקליטות, כי במסגרת חקירת האזרח, האחרון התלונן נגד הפונה, 
והמשטרה חקרה באזהרה את הפונה ומעמדו בתיק שונה ל"חשוד". 

במערכת  לרשום  אפשרות  הייתה  לא  הפרקליטות,  להתייחסות  בהתאם 
הוחלט  כן,  על  עבירה".  כ"נפגע  והן  כ"חשוד"  הן  הפונה  את  הממוחשבת 
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בפרקליטות לרשום אותו כ"חשוד" בלבד. בעקבות פניית הנציבות לפרקליטות 
בעניין זה, הוזנה הערה בתיק המציינת, כי בנוסף להיותו של הפונה חשוד בתיק, 
הוא גם המתלונן. לבסוף, פרקליטות המחוז סגרה את התיק הן כנגד האזרח והן 

כנגד הפונה. 

החקירה  חומרי  את  לקבל  הפונה  בקשת  כי  העלה,  בנציבות  התלונה  בירור 
תקופה  חלפה  כי  עלה,  עוד  נסגר.  כבר  בפרקליטות  כשהתיק  הוגשה  ממח"ש 
של כחמישה חודשים מיום שהעבירה מח"ש את בקשת הפונה לקבל את חומרי 
החקירה לפרקליטות המחוז, ועד ששלחה מח"ש מכתב לפונה, בו עדכנה אותו 
על אפשרותו לקבל את חומרי החקירה, וזאת, למרות שבפועל, עוד טרם החלה 

התקופה האמורה, הוסר המחסום להיענות לבקשת הפונה. 

הנציב מצא את טענות הפונה בעניינים אלה מוצדקות. 

בירור התלונה חשף, כשל בהתנהלות השוטפת בין יחידות הפרקליטות השונות. 
שונות  ביחידות  מקבילים  תיקים  מתנהלים  בהם  במקרים  כי  לצפות,  ניתן 
בפרקליטות, אותן יחידות יעדכנו, בזמן אמת, אחת את השנייה, בהגיען לצמתים 

חשובים במהלך הטיפול בתיקים, קל וחומר - בסגירתו.

עדכון  מנגנון  בהנחיות,  לעגן  המדינה  לפרקליט  הנציב  המליץ  לכך,  בהתאם 
שוטף בין יחידות הפרקליטות, במסגרתו יועבר מידע באופן הדדי באשר לסטטוס 

הטיפול בתיקים מקבילים בזמן אמת. 

ועניין  תאוצה  צובר  אשר  עבירה,  נפגעי  זכויות  בנושא  שיח  כי  הנציב,  קבע  עוד 
בשנים האחרונות, הינו שיח חשוב. במקרים דומים אחרים, בהם המתלונן נחקר 
כחשוד במסגרת תלונה שהגיש נגד אחר, עלולות להיות השלכות בעייתיות לכך, 

שהמתלונן אינו מופיע בסטטוס 'נפגע עבירה' מלכתחילה במערכת. 

לפיכך, המליץ הנציב לפרקליט המדינה להסדיר בהנחיה או באמצעי טכנולוגי, כי 
בתיקים בהם מתלונן נחקר כחשוד במסגרת תלונה שהגיש, עובדת מעמדו של 

המתלונן-חשוד כנפגע עבירה תהיה גלויה לעין וזכויותיו ככזה יישמרו. 

מטה  עבודת  לביצוע  ובמקביל  הפרקליטות,  ידי  על  התקבלה  הנציב  המלצת 
סדורה בנדון, חודד הצורך בעדכון שוטף בין היחידות, כפי שיפורט בפרק 3 לדוח 

זה.
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ה|2 משנודע למחלקה משפטית בעירייה על ביצוע של עבירות בנייה משמעותיות, 
ראוי היה שתעשה בכוחה להניע הגורמים האחראים לפעול כנדרש 

להפרות  מודעת  שהיא  תוך  השמרים,  על  שקטה  בעירייה  המשפטית  המחלקה 
בנייה משמעותיות, מבלי לדרוש עדכון ודיווח אודות התקדמות הטיפול בתלונה 
ידה בנושא לאגף הפיקוח מספר חודשים קודם לכן. הנציב קבע  שהועברה על 
בהחלטתו כי משהודע לתביעה על ביצוע, לכאורה, של עבירות בנייה משמעותיות, 

ראוי כי זו תעשה בכוחה ותניע הגורמים האחראים לפעול כדין במקרים אלה.

| תמצית החלטה )353/19(

עבר,  ששכנה  כך  על  בעירייה  המשפטית  למחלקה  תלונה  הגישה  מתלוננת 
לכאורה, עבירות בנייה משמעותיות. המחלקה המשפטית העבירה את תלונתה 
לאגף הפיקוח על הבנייה, בדרישה כי זה יבחן את האמור בתלונה ויעביר ממצאיו 
לאגף  המשפטית  המחלקה  פניית  מאז  זאת,  עם  בהתאם.  התביעה  למחלקת 
הפיקוח על הבנייה, ועד למועד פנייתה של המתלוננת לנציבות, חלפו ארבעה 

חודשים וטרם נתקבלו ממצאים כלשהם.

ידי אגף הפיקוח על הבנייה  מטעם המחלקה המשפטית נמסר, כי הטיפול על 
טרם הסתיים, וטרם הועברו ממצאי הביקורת לתביעה. 

בהחלטתו קבע הנציב, כי המחלקה המשפטית פעלה כדין משהעבירה התלונה 
לאגף הפיקוח על הבנייה, הואיל ונושא זה מצוי בטיפולו. עם זאת, בחלוף הימים, 
יפנו  כי האמונים על התביעה בעירייה  ובוודאי לאחר ארבעה חודשים, ראוי היה 
הטיפול  לסיים  הצורך  על  אותם  ויעמידו  הפיקוח  על  האחראים  לגורמים  בכתב 
להתמודד  בהם  שיהא  צעדים  נקיטת  לשקול  לתביעה  שיתאפשר  כך  בעניין, 

כנדרש עם העוברים על החוק בריש גלי. 

בעבודה  לעייפה  עמוסים  המקומיות  וברשויות  בעיריות  התביעה  על  האמונים 
ובמיני מטלות שאינן תמיד נגזרות מסוגיות משפטיות צרופות. חרף נתון זה, נראה 
ביצוע,  על  לתביעה  משהודע  במקומו.  כיום  השורר  המצב  להותיר  ניתן  לא  כי 
לכאורה, של עבירות בנייה משמעותיות, ראוי, כי זו תעשה בכוחה ותניע הגורמים 

האחראים לפעול כדין במקרים אלה.

באלה הדברים, המליץ הנציב למנהלת המחלקה להנחיית תובעים, לבחון הנהלים 
הנכונים להסדרת התנהלות התביעה העירונית מול אגף הפיקוח לטיוב התנהלות 
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הרלוונטית  המשפטית  היועצת  את  להנחות  גם,  כמו  דומים,  במקרים  האכיפה 
לקדם את בדיקת טענות המתלוננת לעניין עבודות הבנייה המבוצעות ללא היתר. 

נערכת עבודת מטה  ובימים אלה  ידי הפרקליטות  על  הנציב התקבלה  המלצת 
בנושא, כפי שיפורט בפרק 3 לדוח זה.

ו| שקיפות עבודת הגופים המבוקרים

ו|1 צורך ממשי בקידום הנחיה בעבירות מסוג "איומים"

לקדם  המדינה  לפרקליט  הנציב  המליץ  בנציבות  שהתבררה  תלונה  בעקבות 
הוצאת הנחיה הקובעת קריטריונים להעמדה לדין בעבירת "איומים". 

| תמצית החלטה )171/19(

הפונה, אשר הוגש נגדו כתב אישום בגין עבירת איומים, הלין לנציבות באמצעות 
בא כוחו, נגד התנהלות התביעה המשטרתית במסגרת טיפולה בתיק בעניינו.

נוכח  לדין  לקוחו  את  להעמיד  ראיות  די  התביעה  בידי  היו  לא  הסנגור,  לטענת 
הקשיים הראייתיים שהיו בתיק, וכן נוכח היעדר העניין הציבורי בהעמדתו לדין 

בשל גילו המתקדם ונסיבות חייו. 

בהתייחסותה, פירטה התביעה את התשתית הראייתית שעל בסיסה קיבלה את 
חרף  בהגשתו,  הציבורי  העניין  את  הסבירה  וכן  אישום,  כתב  להגיש  ההחלטה 

הנסיבות האישיות של הנאשם.

כן נמסר לנציבות, על ידי פרקליט המדינה, כי בכוונת הפרקליטות לגבש הנחיה 
הנוגעת להעמדה לדין בעבירות איומים, אלא שנוכח תעדוף עבודה, טרם החלו 

בגיבוש ההנחיה.

המצויה  החלטה  הינה  אישום  כתב  להגיש  ההחלטה  כי  בהחלטתו,  ציין  הנציב 
בליבת שיקול הדעת המשפטי של התביעה, וככזו מנוע הוא מלהתערב בה לפי 

חוק.

עם זאת, קבע הנציב, כי המקרה שבנדון מציף את הצורך הממשי בקידום הסדרת 
זו מהווה דוגמה למקרה קיצון שבו  הנחיה בעבירות מסוג "איומים", שכן תלונה 
פתיחה בהליך פלילי נגד הנאשם, נוכח גילו המבוגר, נסיבות חייו וכתב האישום 

שעניינו מעשים המצויים ברף הנמוך ביותר, מעוררת אי נחת. 
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הנחיה  להסדרת  קדימה  מתן  לשקול  המדינה,  לפרקליט  הנציב  המליץ  הילכך, 
הקובעת קריטריונים להעמדה לדין בעבירת "איומים". 

ההמלצה התקבלה על ידי הגופים הרלוונטיים וטיוטת הנחיה כאמור מצויה בהליכי 
אישור, כפי שיפורט בפרק 3 לדוח זה.

ו|2 תובע תעבורה הביא עצמו למצב של ניגוד עניינים

בענייניו  טיפול  לצורך  סנגור  של  המשפטיים  בשירותיו  להסתייע  בחר  תובע 
האישיים, בעת שתיק תעבורה בו מייצג הסנגור תלוי ועומד בלשכתו של התובע. 
הנציב ציין בהחלטתו כי הדעת אינה נוחה מניגוד העניינים, ולו למראית עין, שבו 
הישנות  למניעת  המתאימים  הצעדים  נקיטת  על  והמליץ  התובע,  עצמו  הציב 

מקרים דומים בעתיד.

| תמצית החלטה )468/19(

הפלה  התובע  לפיה  אנונימית,  תלונה  התקבלה  במשטרה  תעבורה  תובע  נגד 
לטובה סנגור בתיק תעבורה, וזאת על רקע בקשת התובע מאותו סנגור לייצג 

אותו בעתירה מנהלית שהגיש נגד משטרת ישראל.

לפי הנטען, התובע נפגש עם הסנגור, ביתר קלות, בהשוואה לסנגורים אחרים. 
להסדרים  ביחס  זאת  מקל,  טיעון  הסדר  לסנגור  הציע  התובע  כי  נטען  גם,  כך 
המוצעים לסנגורים אחרים, וכי התובע הסכים, מבלי להערים קשיים, לתסקיר 

מבחן בתיק התעבורה.

התובע טען בהתייחסותו, כי לא הפלה לטובה אף סנגור, לרבות הסנגור הנזכר 
בתלונה. לדבריו, ההסדר שהוצע לסנגור היה סביר ואף מחמיר בנסיבות העניין, 
לנוכח מספר כשלים ראייתיים שהיו בתיק התעבורה. התובע הוסיף כי הוא נפגש 
בעתירה  אותו  ייצג  שהסנגור  לפני  רבים  חודשים  אחת,  פעם  רק  הסנגור  עם 
אותו סנגור, לא  עוד עם  בכוונה תחילה שלא להיפגש  ומאז הקפיד  המנהלית, 
להציע  שלא  לדבריו,  הוקפד,  כן  אחרים.  בעניינים  ולא  הנזכר  התעבורה  בתיק 
לסנגור הסדר קל יותר, על ידי תובעים אחרים שהמשיכו לטפל בתיק התעבורה.

בהחלטתו קבע הנציב, כי לא נמצאה עדות למשוא פנים כלפי הסנגור או עורך דין 
אחר, ונראה כי התנהלות התביעה בתיק התעבורה לא סטתה מן הסביר. ברם, 
הדעת אינה נוחה מניגוד העניינים, ולו למראית עין, שבו הציב עצמו התובע, כאשר 
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בחר לעשות שימוש בשירותיו המשפטיים של הסנגור, בעת שתיק התעבורה עודו 
תלוי ועומד בלשכתו של התובע.

ניגוד העניינים, מיד עם  לגישת הנציב, היה על התובע לדווח לממונים עליו על 
חוצנו  לנער  התובע  על  היה  כן,  כמו  לנהוג.  כיצד  הנחיה  מהם  ולקבל  היווצרו, 
לחלוטין מתיק התעבורה. ההקפדה שלא להיפגש עם הסנגור ולא להקל בהסדר 
שהוצע לו בתיק התעבורה, מהווה, כשלעצמה, יחס שונה מזה שלו זכו עורכי דין 

אחרים. 

ולקחיו  המקרה  להביא  ישראל  במשטרת  תביעות  חטיבת  לראש  המליץ  הנציב 
בפני סגל המפקדים והתובעים ביחידה, למניעת הישנות מקרים דומים בעתיד.

שיפורט  כפי  התביעות,  חטיבת  ראש  ידי  על  ויושמה  התקבלה  הנציב  המלצת 
בפרק 3 לדוח זה.

ו|3 יש לתעד החלטה בדבר הוצאת חומרי חקירה מהתיק, קודם העברתו לעיון 
המתלונן

הנציב המליץ לפרקליט המדינה לעגן בהנחיה החובה לערוך תיעוד בתיק חקירה, 
עיון  לאפשר  שלא  הוחלט  לגביהם  חקירה  חומרי  מהתיק  הוצאו  בהם  במקרים 

למתלונן, על מנת למנוע פגיעה בניהול ההליך באם יוחלט לקבל הערר.

| תמצית החלטה )492/19(

על  מרשתה  בתלונת  טיפולה  באופן  הפרקליטות  רשלנות  על  הלינה  סנגורית 
ביצוע עבירות מין חמורות בה. הסנגורית טענה, כי עם קבלת צילום תיק החקירה, 
וראיות  עדויות  נעלמו ממנו  כי  לה  נגלה  ידי הפרקליטות,  על  נסגר  לאחר שזה 

שונות.

הפרקליטות טענה, כי לאחר שהוחלט לסגור התיק, הסנגורית ומרשתה נפגשו עם 
הפרקליטה שטיפלה בתיק במשרדי הפרקליטות. לאחר פגישה זו, הפרקליטות 
בקשת  התקבלה  מכן,  לאחר  וכחודש  התיק,  סגירת  על  ההודעה  את  שלחה 
שהושמטו  תוך  הועברו,  החקירה  חומרי  החקירה.  חומר  את  לצלם  הסנגורית 
מהתיק חלק מחומרי החקירה, וזאת במחשבה כי חשיפתם למתלוננת עלולה 
לפגוע בניהול התיק אם יוחלט לקבל את הערר, והכל בהתאם להנחיית פרקליט 
המדינה מס' 14.8 שעניינה "בקשה מצד גורמים שונים לעיין במידע המצוי בתיק 

חקירה".
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לא  חקירה  שחומרי  עולה  הפרקליטות  מהתייחסות  כי  הנציב,  קבע  בהחלטתו 
תיק  העברת  טרם  ממנו  הוצאו  אלא  הסנגורית,  שסברה  כפי  מהתיק,  נעלמו 
החקירה לעיונה, לאור עמדת הפרקליטות ובהתאם להנחיית פרקליט המדינה, 

כפי שתואר לעיל. בנסיבות אלו, דחה הנציב את התלונה.

ידי  על  האמורים מהתיק  חומרי החקירה  הוצאת  עצם  כי  הנציב,  ציין  זאת,  עם 
התביעה לא הובאה לידיעת הסנגורית, בין בדרך של תרשומת בתיק שצולם ובין 

בכל דרך אחרת. 

מס'  להנחיה  להוסיף  המדינה,  לפרקליט  להמליץ  הנציב  מצא  הדברים,  באלה 
14.8 הוראה שתחייב עריכת תרשומת בתיק החקירה המעידה על הוצאת חומרי 
ידי מתלונן, על מנת שלא לפגוע  עיון על  חקירה לגביהם הוחלט שלא לאפשר 

בניהול ההליך באם יוחלט לקבל את עררו. 

כפי  בהקדם,  ליישומה  פועלת  וזו  הפרקליטות  ידי  על  התקבלה  הנציב  המלצת 
שיפורט בפרק 3 לדוח זה. 
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פרק 3 | מעקב אחר יישום המלצות הנציב והטמעתן 
בשיטות העבודה של הגופים המבוקרים 

א| אופן יישום המלצות הנציב
כאמור, בשנה החולפת, הונחו על שולחנו של הנציב סוגיות מערכתיות רבות, 
אשר דרשו תיקונים ושיפורים, למען ייעול וקידום עבודתם של הגופים המבוקרים. 
ידי הנציב המלצות אופרטיביות רבות, בנושאים שונים  ניתנו על  בהתאם לכך, 

ומגוונים, ביחס לכלל הגופים המבוקרים על ידי הנציבות. 

חלק נכבד מהמלצות אלו יושם על ידי הגופים הרלוונטיים, כאשר משנה לשנה 
אנו עדים למימוש הולך ונרחב של המלצות הנציב, אף שמדובר לא פעם בשינוי 
נהלים שהיו שגורים משך שנים בשיטות העבודה של הגופים המבוקרים ובהקצאת 

משאבים לא מבוטלת. 

הנציבות מקפידה לעקוב אחר יישום כלל ההמלצות שניתנו על ידי הנציב, תוך 
בחינת יעילות הפתרונות ומתן הצעות לשיפור, במידת הצורך.

ב| יישום המלצות הנציב משנים 2019-2017
לקדם  כדי  בהן  שיש  רבות,  המלצות  הנציב  נתן   ,2019-2017 השנים  במהלך 
ונאשמים;  חשודים  מתלוננים,  זכויות  על  שמירה   – זה  ובכלל  שונים,  נושאים 
והגברת  המבוקרים  הגופים  עבודת  ייעול  ומדיניות;  נהלים  ביישום  אחידות 
השקיפות בפעילותם מול האזרח; ייעול ממשקי עבודה בין הגופים המבוקרים; 
מול  בענייניו  האזרח  בפני  חסם  שהיוו  בירוקרטיים  ומכשולים  הליכים  צמצום 

מייצגי המדינה; וכיו"ב.

יישום ההמלצות הוביל לשינוי של ממש בתחומים אלו, כפי שיפורט להלן. 
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ב|1 שמירה על זכויות מתלוננים, חשודים ונאשמים

| אי דיוקו ועדכונו של הרישום הפלילי )463/19, 464/19, 465/19(

2 לעיל, מבירור מספר תלונות בנציבות עלה כי  לפרק  כפי שפורט בסעיף א.3 
המשפט,  בתי  ובהמשך  המשטרה  הפרקליטות,  נסמכים  עליו  הפלילי  הרישום 
אינו בהכרח עדכני ומדויק. בהחלטה קודמת של הנציב בנושא מיום 16.3.2017, 
לסיים  המשטרתיים  והתובעים  המדינה  פרקליטי  את  להנחות  האחרון  המליץ 
ידי הגורמים  את טיפולם בתיקי החקירה רק לאחר עדכון המרשם הפלילי על 

המוסמכים לכך במשטרת ישראל.

בעקבות תלונות נוספות שהגיעו לנציבות בנושא, שב הנציב והמליץ, בהחלטתו 
מיום 24.12.2019, להוציא הנחיה מחייבת לכל התובעים, לפיה לאחר מילוי טופס 
הדיווח המשטרתי, עליהם לוודא שהדיווח אכן נקלט במערכת הרישום הפלילי, 

ורק לאחר קליטתו כאמור, יובא הטיפול בתיק לכלל סיום.

על קבלת  )עניינים פליליים(  23.2.2020 עדכן המשנה לפרקליט המדינה  ביום 
המלצת הנציב, לאחר שהדגיש את החשיבות הרבה בהקפדה על עדכון המרשם 
והן  הפרקליטות  של  המחשוב  במערכת  הן  ומהירה,  אמינה  בצורה  הפלילי 
במערכת הרישום הפלילי של המשטרה. כפועל יוצא מכך, החלה הפרקליטות 
החלטת  על  להם  המודיעים  ולמתלוננים,  לחשודים  סגירה'  'מכתבי  בשליחת 
סגירה שהתקבלה בעניינם, וזאת בסמוך מאוד לקבלת החלטת הסגירה, ועוד 

בטרם מוחזר התיק למשטרה, לצורך דיווח למרשם הפלילי. 

קיים   ,19.1.2020 מיום  בפרקליטות  הפלילי  הפורום  ישיבת  במהלך  כמו-כן, 
המשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים( דיון בנושא, במהלכו נסקרו הנהלים 
הקיימים בכל מחוז והודגש הצורך לקבוע נהלים פנימיים, אשר יתייחסו ללוחות 
הזמנים הראויים לדיווח על החלטות הסגירה המתקבלות בתיקים. עוד הודגש 
וכי בכוונת המשנה  הצורך במעקב של פרקליטי המחוזות אחר קיום הנהלים, 
כי  ולוודא  הנושא  אחר  ולעקוב  להמשיך  פליליים(  )עניינים  המדינה  לפרקליט 

העניין מטופל ומוסדר כראוי. 

| מתן זכות עיון לנאשמים בבתי משפט לתעבורה )509/18(

כפי שפורט בסעיף א.4 לפרק 2 לעיל, בירור התלונה שבנדון העלה כי במערך 
לפיו  פסול,  נוהל  שנים,  משך  השתרש,  ישראל  במשטרת  התעבורה  תביעות 
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פתיחת תיק בית משפט בדוח בו הוגשה בקשה להישפט, נערך אך לאחר אישורו 
של תובע את הדוח, אשר לא פעם נעשה בבוקר מועד הדיון הקבוע בעניינו של 
אותו דוח או במועד סמוך לכך. נוהל זה, הביא לפגיעה בזכותם של נאשמים לעיין 
בחומר החקירה זמן סביר קודם למועד הדיון, כמו גם באפשרותם לבקש את 

דחיית מועד הדיון או לפנות בכל בקשה אחרת בנוגע לתיק המתנהל בעניינם. 

בהחלטה מיום 12.2.2019 המליץ הנציב על תיקון התופעה באופן מיידי. 

בעקבות ההחלטה, הודיעה המחלקה לייעוץ וחקיקה ביחידת תביעות התעבורה, 
על קבלת עיקרי המלצת הנציב, כדלקמן:

בקשה  בעניינו  שהוגשה  שדוח  כך  התובעים,  להנחיית  יפעל  תביעות  רמ"ח  א. 
להישפט יאושר על ידי תובע 30 יום טרם מועד הדיון שנקבע בעניינו. זאת, על 

מנת ליתן שהות מספקת למימוש זכות העיון של נאשמים.

ב. מחלקת תביעות תעבורה תפעל לעדכון ההודעה הנמסרת על ידי המערכת 
ידי  לנאשמים הפונים לקבלת חומרי חקירה בעניינם קודם אישור הדוח על 
אינו  התיק  מ"מצב  ההודעה  תשונה  זה  מסוג  שבמקרים  כך  כאמור,  התובע 
בבית  תיק  פתיחת  לאחר  יתאפשר  החקירה  בחומר  "עיון  לנוסח  מאפשר" 

המשפט, ולא יאוחר מ-14 יום קודם מועד הדיון הקבוע בעניין".

 2019 פברואר  בחודש  כי  תעבורה,  תביעות  רמ"ח  מ"מ  עדכן   25.2.2020 ביום 
חומר  את  לבחון  תובע  על  ככלל,  לפיה,  התביעה  יחידות  לראשי  הנחיה  ניתנה 
הראיות ולאשר את הדוח במערכת 30 יום טרם מועד הדיון שנקבע בעניינו של 

הנאשם, למעט במקרים חריגים, כפי שפורטו בפני הנציב.

כן צוין כי מחלקת תביעות תעבורה פעלה ליישום עדכון ההודעה הנמסרת על ידי 
המערכת לנאשמים הפונים לקבלת חומרי חקירה, כאמור לעיל, והתיקון בוצע 

ביום 24.3.2019.

| עיגון מנגנון בקרה למניעת עיכוב טיפול בעררים )242/19, 449/19(

כפי שפורט בסעיף א.1 לפרק 2 לעיל, בעקבות עיכובים חוזרים ונשנים בהעברת 
ומיום   27.10.2019 מיום  בהחלטות  עררים,  למחלקת  הסוגר  מהגוף  עררים 
אחראי  שיהיה  גורם  מינוי  על  המדינה  לפרקליט  הנציב  המליץ   ,19.11.2019
כן המליץ הנציב להדק את פיקוח  יחידה המטפלת בעררים.  על המעקב בכל 
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כי ככל שעיכוב הטיפול של  מחלקת עררים על הגוף הסוגר תיק, תוך קביעה 
הגוף הסוגר משתרך, ייערך הבירור מול אותו גוף בהפרשי זמן הולכים וקטנים, 

ומול דרג גבוה יותר בכל פעם, וזאת כדי להגביר את יעילות המעקב.  

כי  פליליים(  )עניינים  המדינה  לפרקליט  המשנה  הודיע   23.2.2020 ביום 
וכי  הפרקליטות שמה לה למטרה לייעל ולקצר את משך זמן הטיפול בעררים 
הצורך להקפיד על מעקב צמוד אחר הטיפול בהם הודגש בפני מנהלי היחידות. כן 
נבחנות אפשרויות שונות לביצוע מעקבים צמודים יותר על העררים המתקבלים 
במחוזות וקצב הטיפול בהם, לרבות באמצעות מערכת המחשוב. כחלק ממגמה 
זו, נבחנים ומקודמים בימים אלה שני תהליכים – האחד, ביצוע מעקב במערכת 
הסוגר  בגוף  הערר  מקבלת  ערר,  בכל  החלטות  קבלת  תהליכי  אחר  המחשוב 
ועד לקבלת החלטה סופית על ידי המשנה הרלוונטי לפרקליט המדינה; והשני, 
לכלול במסגרת פרויקט שמתנהל מול פרקליטי המחוזות גרף שיתייחס לנושא 
העררים, באופן שבו עיכובים בטיפול בעררים יוצפו לכל מנהל בלו"ז היום-יומי. 

|נקיטת צעדים למניעת התיישנות הליך משמעתי בעניינו של שוטר )10/19(

2 לעיל, בירור התלונה שבנדון העלה כי הגשת  א.2 לפרק  כפי שפורט בסעיף 
ערר על החלטת מח"ש שלא להעמיד שוטר לדין פלילי אינה עוצרת את מירוץ 
עלול,  עבירה  נפגע  מכך,  יוצא  כפועל  המשמעתי.  בפן  שנמשך  ההתיישנות 
בנסיבות מסוימות, לצאת "קרח מכאן ומכאן", משערר שיגיש בפן הפלילי יפגע 

באפשרות נקיטה בהליך משמעתי, בשל התיישנות העבירה המשמעתית.

המשפטי  ליועץ  הנציב  המליץ   28.7.2019 מיום  בהחלטתו  הדברים,  באלה 
ידי  על  ערר  שהגשת  כך  הנושא,  לקידום  הצריכים  בצעדים  לנקוט  לממשלה 
אזרח כנגד החלטה שלא להעמיד שוטר לדין פלילי, לא תפגע בהליך המשמעתי 

ותאיין אותו. 

כי  )משפט פלילי(,  ליועץ המשפטי לממשלה  הודיעה המשָנה   28.1.2020 ביום 
בעקבות המלצת הנציב נערך דיון בנושא אצל ראש אשכול סמכויות שלטוניות 
במסגרת  ובמשטרה.  בפרקליטות  לעניין  הנוגעים  הגורמים  כלל  בהשתתפות 
"חוק המשטרה"(,  הדיון, ועל רקע הוראות חוק המשטרה, תשס"ו-2006 )להלן: 

סוכם, על דעת כלל הגורמים, כדלקמן:

א. במקרים בהם מחלקת עררים החליטה על דחיית הערר, והתיק חוזר להמשך 
טיפול באפיק המשמעתי, וככל שעבירות המשמעת התיישנו או עומדות בפני 
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של  משקל  תיתן  במשטרה  משמעת  מחלקת  הערר,  הליך  עקב  התיישנות 
עבירת  התיישנות  תקופת  את  להאריך  הצדקה  יש  אם  בבוחנה  לכך,  ממש 
15)ב1( לחוק המשטרה, בכל תיק ותיק. זאת, בתנאי  המשמעת מכוח סעיף 

שלא חלפו 3 שנים מיום ביצוע עבירת המשמעת.

סגירת  על  למתלונן  מח"ש  מכתב  הודעת  נוסח  תוקן  האמור,  הסיכום  נוכח  ב. 
התיק הפלילי, באופן שהושמטה ההערה בדבר האפשרות שהגשת ערר על 
החלטת הסגירה תביא להתיישנות עבירת המשמעת בשל הקפאת הטיפול 

המשמעתי. 

על  הוחלט  הסוגיה,  את  לפתור  כדי  אלו  בצעדים  יש  אכן  האם  לבחון  מנת  על 
משמעת  ומדור  עררים  מחלקת  יפעלו  במהלכה  שנה,  בת  פיילוט  תקופת 
במשטרה בהתאם לנוהל העבודה החדש. עם תום תקופת הפיילוט תיבחן מידת 

יעילות הפתרון האמור בהתאם לנתונים שייאספו במהלכה.

| בקשות ביטול או המרה באזהרה של הודעת קנס )27/19( 

כפי שפורט בסעיף א.5 לפרק 2 לעיל, בעקבות תלונה על שורת פגמים וכשלים 
הנציב,  המליץ  קנס,  הודעת  לביטול  בקשה  בחינת  בהליך  שנפלו  משמעותיים 
המלצות  מספר  ישראל,  משטרת  מפכ"ל  למ"מ   ,23.6.2019 מיום  בהחלטתו 
ובכללן – בחינת ניסוח מחדש של ההנחיות שבגב הודעת הקנס לאזרח ביחס 
להגשת בקשה לביטול ההודעה, כך שיעלו בקנה אחד עם הוראות החוק; עיגון 
לביטול  בקשה  שהגיש  לאזרח  המידע  מסירת  אופן  את  המשטרה  בהנחיות 
הודעת קנס על כל זכויותיו על פי חוק, גם משבחר לשלם הקנס על מנת לעמוד 
במועדים הקבועים בחוק; צירוף להודעת הקנס העתק מודפס של הדוח מקום 
פועלת  לפיו  הרלוונטי  הנוהל  פרסום  בחינת  קריאה;  בלתי  הודעה  ניתנה  בו 
כוונת  שתובהר  כך  הקנס,  הודעת  בגב  המפורטת  ההודעה  בחינת  המשטרה; 

המשטרה בהתאם. 

בעקבות  כי  התנועה  באגף  וחקיקה  ייעוץ  תחום  ראש  הודיעה   2.1.2020 ביום 
וגורמים  ייעוץ משפטי  גורמי  המלצות הנציב, התקיים דיון מעמיק בהשתתפות 
גובשו המלצות לשינויים נדרשים המצויים כעת  מקצועיים ממפנ"א, במסגרתו 
'הטיפול בפניות  נוהל את"ן בעניין  - סיום עדכון ותיקוף  וביניהם  בשלבי בחינה, 
נוסח  שינוי  בחינת  תיקופו;  סיום  עם  לציבור  ופרסומו  תעבורה'  בדוחות  נהגים 
הנשלח  הראשוני  המענה  נוסח  שינוי  הקנס;  תשלום  הודעות  בגב  ההסברים 
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לאזרח, כך שיובהרו האפשרויות העומדות בפניו, בהתאם ללשון החוק; והסדרת 
סוגיית הטיפול בבקשות הנוגעות לדוחות בלתי קריאים. 

| אלימות שוטרים וחשד לשיבוש מהלכי משפט )378/18( 

בעקבות תלונה שנתבררה בנציבות, בעניין אלימות שוטרים כלפי חשוד וקשירת 
הנציב  מצא   9.12.2018 ביום  משפט,  מהלכי  בצוותא  לשבש  לכאורה,  קשר, 
לשוב ולהמליץ לפני פרקליט המדינה ומ"מ מפכ"ל משטרת ישראל, כי שוטרים 
פיקוד  ידי  על  האפשרי  בהקדם  יטופלו  אזרח,  נגד  במעשים  לכאורה,  שסרחו, 
המשטרה ויורחקו מתפקיד הכרוך במגע עם אזרחים. כן המליץ הנציב לפרקליט 
המדינה לשקול, חרף חלוף הזמן, להורות למח"ש לפתוח בחקירה נגד השוטרים 

האמורים בתלונה, על שקשרו קשר, לכאורה, לשבש מהלכי משפט.

בעקבות המלצת הנציב, ביום 7.4.2019 עדכן פרקליט המדינה כי עמדת הנציב 
לפיה יש להרחיק שוטרים, אשר סרחו, מתפקיד הכרוך במגע עם אזרחים עד 
לקבלת החלטה בעניינם, הועברה למפכ"ל המשטרה דאז, אשר אימץ עמדה זו. 

| תיקון הנחיית פרקליט המדינה בעניין העברת חומרי חקירה לצדדים שלישיים 
)263/17 ,256/17(

בעקבות תלונות שהגיעו לנציבות במסגרתן הלינו הפונים כנגד העברת חומרי 
בהחלטותיו  הנציב  קבע  שלישיים,  לצדדים  מתנהלת,  חקירה  במהלך  חקירה, 
מימים 8.3.2018 ו-9.7.2018 כי יש לתקן את האמור בסעיף 7 להנחיית פרקליט 
14.8, כך שיהיה ברור כי נקודת המוצא היא שאין להעביר חומרי  המדינה מס' 
חקירה טרם סיומה, אלא במקרים חריגים ביותר. כמו כן, המליץ הנציב לתקן את 
ההנחיה, כך שגם בתיקים המצויים במשטרה, תתקבל ההחלטה בידי פרקליט 

שיוסמך לכך.

ביום 23.2.2020 עדכן המשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים( כי הוחלט על 
קבלת ההמלצה, על ידי תיקון סעיף 7 להנחיית פרקליט המדינה המוזכרת לעיל.
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ב|2 התנהלות פרקליטים וטוענים בבית המשפט

והעברתה  תעבורה  תביעות  מחלקת  ראש  ידי  על  פליליים  למעשים  חשש   |
מתפקידה )433/18( 

התביעה  כי  העלה  תלונה  בירור  לעיל,   2 לפרק  ב.1  בסעיף  שפורט  כפי 
המשטרתית הסתירה, בכוונת מכוון, עובדות מהותיות מההגנה ומבית המשפט, 
בנושא תקפות תו תקן שהעניק מכון התקנים למצלמות מהירות שהופעלו על 
המשפט  בית  כי  הנציב  קבע   21.1.2019 מיום  בהחלטתו  ישראל.  משטרת  ידי 
הקצינה  העברת  על  והמליץ  בערכאות,  המדינה  מייצגי  ידי  על  במכוון  הוטעה 

הבכירה, שעמדה בראש התביעה, מתפקידה. 

בעקבות החלטת הנציב, הקצינה הועברה מתפקידה.

16)א()3(  סעיף  להוראת  ובהתאם  פלילית,  עבירה  לביצוע  ממשי  חשש  נוכח 
המשפטי  היועץ  לטיפול  ממצאיה,  על  החלטתו,  הנציב  העביר  הנציבות,  לחוק 

לממשלה.

ביום 25.2.2020 עודכנה הנציבות על ידי היועץ המשפטי לממשלה כי החלטת 
וכי בימים אלה נבחנת  הנציב הועברה להתייחסות כלל הגורמים הרלוונטיים, 

פתיחה בחקירה פלילית בנושא. 

בבית המשפט  טוען מעצרים מתפקידו לאחר שהצהיר הצהרת שקר  | העברת 
)255/18(

שבנדון,  התלונה  במסגרת  משנתברר  לעיל,   2 לפרק  ב.3  בסעיף  שפורט  כפי 
כי טוען מעצרים כשל במסירת הצהרת שקר בבית המשפט, שהובילה, הלכה 
למעשה, להמשך מעצרו של עצור באופן בלתי חוקי, המליץ הנציב בהחלטתו 

מיום 8.1.2019 על העברת טוען המעצרים מתפקידו. 

של  והמודיעין  החקירות  באגף  המשפטית  המחלקה  הודיעה   19.2.2019 ביום 
באגף  החקירות  חטיבת  לבחינת  הועברה  הנציב  החלטת  כי  ישראל,  משטרת 
לחקירות מודיעין ולהתייחסות המחוז הרלוונטי. על פי ההודעה, נוסף על צעד 
משמעתי מסוג "הערת מפקד" אשר בוצע כנגד טוען המעצרים, בעקבות החלטת 
הנציב, הוחלט על ידי פיקוד המחוז, כהחלטת פיקודית, כי השוטר לא יופיע בבית 
המשפט בהליכי הארכת מעצר למשך שנה. בתום תקופה זו, תתקבל החלטה 

על ידי הגורמים הרלוונטיים האם להאריך את ההשעיה או לסיימה.
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כן צוין על ידי המחלקה המשפטית, כי האירוע ולקחיו הובאו בפני קציני האח"מ 
המחוזיים, מטעמו של רח"ט חקירות, לצורך הפקת לקחים ווידוא כי אירוע דומה 

לא יישנה בעתיד. 

| פרסום הנחיות לטועני מעצרים )147/19(

טוען  כי  העלה  תלונה  שבירור  לאחר  לעיל,   2 לפרק  ב.4  בסעיף  שפורט  כפי 
מעצרים הצהיר הצהרה לא נכונה בבית המשפט באשר לתקפותו של צו שיפוטי, 
ישראל  במשטרת  ומודיעין  חקירות  אגף  לראש  הנציב  המליץ   11.7.2019 ביום 
לשקול פרסום הנחיות לטועני מעצרים, שיהא בהן למנוע הישנות מקרים דומים 

בעתיד. 

כן מצא הנציב במסגרת אותה החלטה, כי המשטרה בדיון בערר ייחסה למתלונן 
מנת  על  וזאת,  קמא,  משפט  בבית  בדיון  ידה  על  פורטו  שלא  חמורות,  עבירות 
לשקול  הנציב  המליץ  כן,  על  נוספים.  בימים  מעצרו  להארכת  בקשה  להצדיק 

נקיטה בצעדים שיהא בהם למנוע התנהלות דומה בעתיד. 

ביום 18.8.2019 הודיעה לשכת ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל כי 
המקצועיים  הגורמים  את  האגף  ראש  הנחה  הנציב,  של  בדיקתו  ממצאי  לאור 
במחוז להפיק לקחים ולחדד את ההנחיות בנושאים שפורטו בהחלטה. כן צוין, 
הישנות  למניעת  במחוז,  המקצועיים  לגורמים  והופצו  חודדו  בעניין  הנחיות  כי 

מקרים דומים בעתיד.

| הסמכת חוקרי משטרה נוספים כטועני מעצרים )352/19(

לדיון  מעצרים  טוענת  שליחת  לעיל, בעקבות   2 לפרק  ב.5  בסעיף  שפורט  כפי 
ההחלטה  של  ביצוע  עיכוב  לבקש  הסמכות  בידיה  שיש  מבלי  מעצר  הארכת 
להסמכת  לפעול  הנציב  המליץ   22.9.2019 מיום  בהחלטתו  ממעצר,  לשחרור 
היכולת  את  המשפט  בבית  מעצרים  לטועני  שיקנו  כך  נוספים,  משטרה  חוקרי 

למלא תפקידם וחובתם לציבור. 

בעקבות  כי  ישראל  במשטרת  חקירות  מחלקת  ראש  עדכן   29.1.2020 ביום 
מסמך  בשטח  היחידות  לכלל  הופץ   – אמצעים  מספר  ננקטו  הנציב  המלצת 
בתבחינים  העומדים  החוקרים  כלל  עבור  בקשות  להגיש  האפשרות  המדגיש 
שנקבעו לצורך קבלת הסמכת מפכ"ל לבקשות עיכוב ביצוע שחרור; צומצמה 
מגבלת הוותק שנכללה בתבחינים והותאמה לצרכי השטח; והודגש בפני קציני 
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של  אפשרית  להחלטה  להתנגד  יבקשו  כי  נראה  בהם  במקרים  כי  המשטרה 
שחרור עצור, יש לעשות ככל הניתן כדי לשלוח מראש חוקר המכיר את התיק 

ובעל הסמכה כאמור.

ב|3 שמירה על זכות הערר

| מסירה בכתב של עיקרי הנימוקים להחלטת סגירת תיק למתלונן )429/18( 

7.2.2019 המליץ הנציב  2 לעיל, בהחלטה מיום  ג.1 לפרק  כפי שפורט בסעיף 
לפרקליט המדינה לקבוע כי במקרים בהם יפנה מתלונן לפרקליטות ויבקש את 
נימוקי סגירת התיק לשם הגשת ערר על החלטת הסגירה, תמסור לו הפרקליטות 

בכתב את עיקרי הנימוקים שעמדו בבסיס ההחלטה.

בעקבות החלטה זו, הודיע המשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים(, כי חרף 
המלצת  לקבל  בכוונתם  הפרקליטות,  כתפי  על  הדבר  שיטיל  הנוסף  העומס 

הנציב ולפעול על פיה. 

| תיקון הנחיות הנוגעות לאופן סגירת תיקים )259/19( 

מתח  שבנדון  התלונה  בירור  במסגרת  לעיל,   2 לפרק  ג.2  בסעיף  שפורט  כפי 
הנציב ביקורת על מח"ש לאחר שזו שללה, למעשה, ממתלוננת, זכות ערר בגין 
סגירת תיק חקירה כנגד קצין משטרה בכיר, לאחר שנמצא כי מח"ש לא העבירה 
לידי המתלוננת הודעה בכתב אודות גניזת התיק, ולא יידעה אותה בהחלטתה 

בבקשת הקצין לשינוי עילת הסגירה נגדו. 

בהחלטה מיום 7.7.2019 המליץ הנציב לפרקליט המדינה לציין בהנחיות הנוגעות 
לשלוח  יש  לחשוד,  גם  כמו  למתלונן,  בכתב  הודעה  כי  תיקים,  סגירת  לאופן 
בדואר רשום. כן המליץ הנציב כי יש לשקול תיקון הנחיות פרקליט המדינה, כך 
שבנסיבות שיוגדרו בהנחיות, תשלח הודעה על שינוי עילת הסגירה למתלונן, על 

ידי הגורם המוסמך.

ביום 23.2.2020 הודיע המשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים( כי בעקבות 
המלצת הנציב, עורכת הפרקליטות עבודת מטה, בין היתר גם מול מחלקת ייעוץ 

וחקיקה, על מנת לבחון הסוגיה בכללותה. 
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| גיבוש נהלים להסדרת הרישום הדיגיטלי )281/19( 

מח"ש  כי  שהעלתה  תלונה  בעקבות  לעיל,   2 לפרק  ג.3  בסעיף  שפורט  כפי 
העבירה מידע שגוי לאזרח אודות סטטוס הטיפול בתיק, משהחלטת הסגירה לא 
19.6.2019 לבחון  הוזנה במערכת הממוחשבת, המליץ הנציב בהחלטתו מיום 
התקנת תקנות וגיבוש נהלים להסדרת נושא הרישום הדיגיטלי במטרה למנוע 
הישנות מקרים דומים בעתיד. הנציב הדגיש בהחלטתו את החשיבות במסירת 

מידע מדויק ואמין לאזרחים הפונים לרשויות המדינה.

כי  פליליים(  )עניינים  המדינה  לפרקליט  המשנה  הודיע   23.1.2020 ביום 
החלטות  של  מהירה  להזנה  הנציב  שמייחס  הרבה  לחשיבות  שותפים  הנם 
המתקבלות בתיקי פרקליטות, בדגש על החלטות סגירה, הן במערכת המחשוב 
של הפרקליטות, הן במערכת הרישום הפלילי של המשטרה, על מנת שהאזרח 

יקבל את מלוא המידע המדויק בעניינו, סמוך ככל הניתן לקבלת ההחלטה. 

)עניינים פליליים(,  וציין המשנה לפרקליט המדינה  מטעם זה, בין היתר, הוסיף 
מצאה הפרקליטות לנכון לקבל את החלטת הנציב מיום 4.9.2017, במסגרתה 
המליץ כי הודעה לחשוד על סגירת תיק חקירה נגדו על ידי הפרקליטות, תימסר 
למשטרת  התיק  להעברת  קשר  ללא  הסגירה,  החלטת  קבלת  עם  בבד  בד  לו 
סגירה"  "מכתבי  לשלוח  הפרקליטות  החלה  לכך  בהתאם   .)157/17( ישראל 
לחשודים ולמתלוננים, המודיעים להם על החלטות סגירה שהתקבלו בעניינם, 
וזאת בסמוך מאוד לקבלת החלטת הסגירה, ועוד בטרם מוחזר התיק למשטרה, 

לצורך דיווח למרשם הפלילי.

כן עדכן המשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים( כי קיים דיון בנושא בישיבת 
הנהלת הפורום הפלילי, וכי בכוונתו לעקוב אחר הנושא, ולוודא כי בכל מחוז אכן 

יוצאו, ויקוימו, נהלים מתאימים כאמור.

| חובתו של תובע הוועדה המקומית להודיע למתלונן על ההחלטה בתלונתו ועל 
זכותו לערור עליה )118/19(

כפי שפורט בסעיף ג.4 לפרק 2 לעיל, הנציב מצא תלונה מוצדקת לאחר שנתברר 
במסגרתה, כי עקב חילופי כוח אדם במזכירות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, 
מתלונן קיבל הודעה על סגירת תיק החקירה ועל זכותו לערור עליה רק בחלוף 

חודשיים מיום מתן ההחלטה. 
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המחלקה  למנהלת  הנציב  המליץ   6.5.2019 מיום  בהחלטתו  לכך,  בהתאם 
להנחיית תובעים לפעול לעריכת מנגנון של פיקוח ומעקב אחר ביצוע מסירת 
הנציב  עליה.  לערור  זכותם  ועל  תיק  לסגירת  החלטה  על  למתלוננים  הודעה 
הדגיש בהחלטתו, כי על אף שאין מניעה שהודעה כאמור תימסר על ידי גורמי 
את  לוודא  מאחריותו  התובע  את  לפטור  כדי  בכך  אין  בידו,  המסייעים  המינהל 
מסירת ההודעה כנדרש ולאפשר לאזרח למצות זכויותיו הנתונות לו על פי חוק. 

ביום 3.1.2019 הודיעה מנהלת המחלקה להנחיית תובעים, כי בעקבות המלצת 
התובעים  הנדון.  בנושא  לאחריותם  בנוגע  התובעים  לכלל  רענון  נערך  הנציב, 
מגיעות  הסגירה  הודעות  כי  ולוודא  בעניין,  אחריותם  במסגרת  לפעול  נקראו 
במערך  בעיה  להיווצר  עלולה  בהן  בתקופות  וחומר  קל  בזמן,  המתלוננים  אל 

המנהלתי המטפל בשליחת ההודעות.

ב|4 מניעת סחבת והימשכות הליכים

| פניות לגורם פיקודי במשטרה לצורך החשת השלמות חקירה )98/19, 372/19, 
)410/19

העדר  הציף  שבנדון  התלונות  בירור  לעיל,   2 לפרק  ד.1  בסעיף  שפורט  כפי 
פיקוח ומעקב די הצורך של הפרקליטות על תיקים הנשלחים להשלמת חקירה 
במשטרה. הנציב קבע בהחלטותיו בנושא כי לא ניתן להשלים עם המצב הנהוג 
לצורך השלמת חקירה,  ידי הפרקליטות  על  לפיו תיק הנשלח למשטרה  כיום, 
מצוי ב"הדממה" לאורך חודשים ארוכים, במהלכם מוצג התיק בפועל כ"מנותק 
קשר" עם הפרקליטות, ללא פיקוח ומעקב אחר קצב ההתקדמות של השלמת 

החקירה. 

בהתאם לכך, בהחלטותיו בתלונות האמורות, המליץ הנציב לבחון תיקון הנחיית 
עד  התביעה  טיפול  "משך  שעניינה   4.1202 מס'  לממשלה  המשפטי  היועץ 
ייקבע,  להגשת כתב אישום", כך שבתקופה בה מצוי התיק בהשלמת חקירה, 
לפנות,  האחריות  תהיה  שעליו  בפרקליטות  הגורם  ורגישותו,  התיק  סיווג  לפי 
פי  על  שתיקבע,  תקופה  מדי  במשטרה,  פיקודי  לגורם  מנומק,  רשמי  במכתב 

סטטוס ההתקדמות בהשלמת החקירה.

ביום 5.9.2019 הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי החליט לבחון המלצות הנציב 
בחיוב וביקש לשם כך התייחסות הגורמים הרלוונטיים; וביום 25.2.2020 עודכנה 
)עניינים פליליים(  כי המשנה לפרקליט המדינה  היועץ  ידי לשכת  על  הנציבות 
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מקיים עבודת מטה בנושא למען יצירת הסדרה מהודקת ומוקפדת של הדברים, 
אשר עד למועד כתיבת דוח זה, טרם נסתיימה. 

בהימשכות  שעסקה  עניין,  באותו  בנציבות  שנתבררה  נוספת  בתלונה  כן,  כמו 
 25.7.2019 בלתי סבירה בהליכי ערר )132/19(, המליץ הנציב בהחלטתו מיום 
לפני מ"מ ראש מחלקת חטיבת תביעות באגף התנועה במשטרת ישראל, לנקוט 
צעדים שיהיה בהם כדי למנוע הישנות מקרים בהם לא בוצע מעקב ראוי בתיק 
המצוי בהשלמות חקירה, ולפעול בהתאם לקבוע בהנחיות, לפיהן לאחר שלושה 
חודשים בהם מצוי התיק בהשלמות חקירה, מוטל על הגוף ששלח את התיק 

למשטרה לברר מה מצב התיק ולבקש להאיץ הטיפול בו.

ביום 4.12.2019 הודיע מ"מ ראש מחלקת תביעות באגף התנועה, כי תוכנה של 
וכי  במחלקה,  הממונה  והמערך  התובעים  מערך  לכלל  הועבר  הנציב  החלטת 
הנחיית  יישום  על  להקפיד  יש  כי  במחלקה,  התביעה  במלאכת  לעושים  יובהר 
פרקליט המדינה בדרך של רישום ומעקב אחר סד הזמנים, מקום בו הוחזר תיק 
ליחידה החוקרת לצורך קבלת החלטה בערר. עוד נמסר, כי נערכת בדיקה בדבר 
ותתקבל  מעקב  יבוצע  באמצעותו  אשר  מחשובי,  פתרון  של  פיתוח  אפשרות 
התרעה, מקום בו עומדת לפוג התקופה אשר הוקצבה לביצוע השלמת החקירה. 

| תקלה מחשובית גרמה לשיהוי בהעברת תיקים לפרקליטות )104/19(

תקלה  בשל  כי  העלה  התלונה  בירור  לעיל,   2 לפרק  ד.3  בסעיף  שפורט  כפי 
בממשק המחשובי, ישנו פער ניכר בין מועד קליטת התיק במערכת הממוחשבת 
מיום  מועד הגעתו הפיזית למשרדיה. משכך, בהחלטתו  לבין  של הפרקליטות 
הסוגיה  את  ולבחון  לשקול  המדינה  פרקליט  לפני  הנציב  המליץ   20.5.2019
כך  זה,  זמני  בו כדי למנוע את התקלה. פתרון  ולמצוא פתרון שיהא  בכללותה 
המליץ הנציב, יכול שיהיה בדרך של מינוי גורם אחראי בפרקליטות שיהיה אמון 
באופן  הפרקליטות  אל  שהועברו  התיקים  כלל  של  חודשית  בדיקה  עריכת  על 
ממוחשב וטרם הועברו פיזית לידיה וכן יוודא הגעתם בפרק זמן סביר למשרדי 

הפרקליטות. 

ביום 28.5.2019 עדכן המשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים(, כי בכדי למנוע 
תיקים"  נתוני  מחיקת  "נוהל  יחול   1.6.2019 מיום  החל  דומים,  מקרים  הישנות 
המחשובי  בממשק  אוטומטית  שהועברו  תיקים  על  נתונים  לפיו  בפרקליטות, 
ותיק  הדיגיטלית,  העברתם  ממועד  חודש  ועבר  במידה  אוטומטי,  באופן  ימחקו 

החקירה הפיזי טרם התקבל בפרקליטות.
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לרפואה  הלאומי  למכון  ממח"ש  המגיעים  תיקים  עבור  תעדוף  מנגנון  ייסוד   |
משפטית )424/19(

כפי שפורט בסעיף ד.4 לפרק 2 לעיל, בהחלטה מיום 23.12.2019 קבע הנציב כי 
יש מקום להחיל את מנגנון תיעדוף התיקים המגיעים למכון לרפואה משפטית 
לצורך קבלת חוות דעת, , גם על תיקים המתקבלים ממח"ש, כך שתיקי מח"ש 

ישולבו ברשימה המתועדפת ויזכו לטיפול ראוי מהמכון לרפואה משפטית.

ביום 23.2.2020 הודיע המשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים(, כי בעקבות 
המכון  של  המשפטית  היועצת  עם  בשיח  הפרקליטות  החלה  הנציב  המלצת 
לרפואה משפטית, בשיתוף מנהלת מח"ש, על מנת לגבש את המנגנון המתאים 

ביותר לתעדוף תיקי מח"ש וביום 3.5.2020 הודיע כי גובש מנגנון כאמור. 

על פי מנגנון זה, מח"ש תתעדף את תיקיה בהתאם לקטגוריות מוסכמות, והמכון 
ובדומה  בהתאם  הרופאים,  של  העבודה  בטבלאות  מח"ש  תיקי  לשילוב  יפעל 
לאמנת שיתוף הפעולה ומנגנון תיעדוף התיקים שנקבע בין המכון לבין משטרת 

ישראל.

ב|5 הקפדה על שיתוף ידע בין גופים שונים העובדים יחד

| כשל בהתנהלות השוטפת בין היחידות השונות בפרקליטות )406/19( 

כפי שפורט בסעיף ה.5 לפרק 2 לעיל, בהחלטתו מיום 20.11.2019 המליץ הנציב 
לפני פרקליט המדינה להסדיר בהנחיה מהנחיות פרקליט המדינה, כי בתיקים 
בהם מתלונן נחקר כחשוד במסגרת תלונה שהגיש, עובדת מעמדו של המתלונן-

חשוד, כנפגע עבירה, תהיה גלויה לעין וזכויותיו ככזה יישמרו.

כמו כן, המליץ הנציב לקבוע בהנחיות פרקליט המדינה מנגנון עדכון שוטף בין 
יחידות הפרקליטות, במסגרתו יועבר מידע באופן הדדי באשר לסטטוס הטיפול 

בתיקים מקבילים בזמן אמת.

ביום 23.2.2020 הודיע המשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים(, כי במקביל 
המחוזות  פרקליטי  בפני  לחדד  בכוונתו  בנושא,  סדורה  מטה  עבודת  לביצוע 
את הצורך בקיום עדכון שוטף בין היחידות, בכדי להבטיח תשומת לב מיטבית 
לנושא. במסגרת זו, יונחו פרקליטי המחוז, כי כל אימת שמתיק חקירה עולה, כי 
קיימת תלונה הדדית, או כי קיים עניין שמצוי בממשק עם התיק בו מדובר, וכי אלו 
אמורים להיות מטופלים על ידי יחידה אחרת, יתבצע עדכון באופן שבו היחידות 

יפעלו יחדיו. 
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| התנהלות התביעה העירונית מול אגף הפיקוח  )353/19(

כפי שפורט בסעיף ה.2 לפרק 2 לעיל, בהחלטה מיום 8.9.2019 קבע הנציב כי 
משהודע לתביעה העירונית על ביצוע, לכאורה, של עבירות בנייה משמעותיות, 

ראוי, כי זו תעשה בכוחה ותניע הגורמים האחראים לפעול כדין במקרים אלה. 

את  לבחון  תובעים,  להנחיית  המחלקה  למנהלת  הנציב  המליץ  האמור,  נוכח 
על  אגף הפיקוח  מול  הנכונים להסדרת התנהלות התביעה העירונית  הנהלים 
הבנייה בעירייה וזאת לצורך טיוב האכיפה וההתמודדות עם העוברים על החוק 

בריש גלי. 

ביום 23.2.2020 הודיע המשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים( כי התפיסה 
העקרונית המוצעת בהמלצה מקובלת על הפרקליטות. בהתאם לכך, מנהלת 
בנושא  המטה  עבודת  את  אלה  בימים  מסיימת  תובעים  להנחיית  המחלקה 

ותשלח בקרוב עדכון בתוצאותיה.

ב|6 שקיפות עבודת הגופים המבוקרים

| העמדה לדין בעבירות מסוג איומים )171/19(

ו.1 לפרק 2 לעיל, בהחלטה מיום 27.5.2019 המליץ הנציב  כפי שפורט בסעיף 
לפני פרקליט המדינה לקדם הסדרת הנחיה הקובעת קריטריונים להעמדה לדין 

בעבירות מסוג 'איומים'. 

ביום 6.10.2019 עדכן פרקליט המדינה, כי גיבוש הטיוטה הראשונית של ההנחיה 
האמורה נמצאת בסמכותו של ראש חטיבת התביעות במשטרת ישראל, וכי זו 

נמצאת בתהליך מתקדם. 

הועברה   30.12.2019 ביום  כי  התביעות,  חטיבת  ראש  עדכן   26.1.2020 ביום 
טיוטת ההנחיה לאישור המשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים(.
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| ניגוד עניינים בין תובע משטרתי לסנגור )468/19(

כפי שפורט בסעיף ו.2 לעיל, בעקבות תלונה שנתבררה בנציבות, בה עלה חשש 
לניגוד עניינים בין תובע משטרתי לסנגור, מצא הנציב להמליץ לפני ראש חטיבת 
המפקדים  סגל  בפני  ולקחיו  המקרה  את  להביא  ישראל  במשטרת  התביעות 

והתובעים ביחידה למניעת מקרים דומים בעתיד.

בפני  הובאה  הנציב  המלצת  כי  התביעות  חטיבת  ראש  הודיע   21.1.2020 ביום 
סגל הפיקוד המורחב של חטיבת התביעות, לצורך הפקת לקחים ומניעת מקרים 

דומים בעתיד. כן יועבר הנושא לכלל השוטרים המשרתים ביחידה.

| עריכת תרשומת בתיק חקירה המתעדת הוצאת חומרי חקירה )492/19(

הנציב  מצא   7.11.2019 מיום  בהחלטה  לעיל,   2 לפרק  ו.3  בסעיף  שפורט  כפי 
עריכת  הוראה שתחייב   14.8 להוסיף להנחיה מס'  להמליץ לפרקליט המדינה 
תרשומת בתיק החקירה, המעידה על כך שהוצאו מהתיק חומרי חקירה, לגביהם 

הוחלט שלא לאפשר עיון על ידי המתלונן. 

ביום 23.02.2020 הודיע המשנה לפרקליט המדינה )עניינים פליליים( כי פרקליט 
המדינה קיבל את המלצת הנציב. בהתאם לכך, הפרקליטות פועלת להשלמת 

הטיפול בעניין בהקדם.
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פרק 4 | תחומי פעילות מרכזיים לשנים 2020-2019

א| אתגרים מרכזיים

השנה, יותר משנים קודמות, ניצב בפני הנציבות אתגר מרכזי וראשון בחשיבותו 
– השבת אמון הציבור במנגנוני הביקורת הפנימיים של מערכת המשפט. 

בשנה האחרונה היינו עדים לסדק גדול שנפער באמון הציבור במערכת אכיפת 
התביעה  מערך  על  האמון  ביקורת  כגוף  בראשה.  העומדים  והגופים  החוק 
בישראל ומייצגי המדינה בערכאות, אנו רואים עצמנו חלק בלתי נפרד בהשבת 
מקצועי  ביקורת  כגוף  הנציבות  של  מעמדה  ובחיזוק  במערכת,  הציבור  אמון 

ועצמאי בקרב הציבור ובנוף המשפטי.

פרטניים  ליקויים  על  להאיר  הדרך,  כל  לאורך  שהייתה  כפי  הינה,  מטרתנו 
ומערכתיים בהתנהלות הגופים המבוקרים, ולהניח דעת הציבור כי גופים אלה 
פועלים תחת מערכת שלמה של בלמים ומעצורים, הניצבים, בעת הצורך, על 

ידי הנציבות. 

אתגרים אלו ואחרים שולבו בתוכנית העבודה של הנציבות לשנים 2021-2020, 
כפי שתוצג להלן.

ב| תוכנית העבודה של הנציבות לשנים 2021-2020

בחינת  בסיס  על  נתגבשה   2021-2020 לשנים  הנציבות  של  העבודה  תוכנית 
תהליכי עבודת הנציבות בשנים האחרונות, פניות ורחשי הציבור ושיח עם הגופים 

המבוקרים, ולהלן עיקריה:

| טיפול שוטף בתלונות על מייצגי המדינה בערכאות ותיקון ליקויים מערכתיים

משימתה המרכזית של הנציבות היא לתת מענה יעיל ומקצועי לפונים, לצורך 
הבטחת שמירה על זכויותיהם, כמו גם לצורך שמירה על שלטון החוק ושיפור 

פעילותם של הגופים המבוקרים.
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המוגשות  התלונות  מבירור  העולות  מערכתיות  סוגיות  לבחון  תמשיך  הנציבות 
ולקידום  לייעול  ושיפורים הנדרשים  ולהמליץ במידת הצורך על תיקונים  אליה 

עבודת הגופים המבוקרים. 

כן תמשיך הנציבות לעקוב אחר יישום המלצות הנציב והטמעתן בשיטות העבודה 
של הגופים המבוקרים.

| הגברת אמון הציבור בנציבות והעמקת היכרותו עם פועלה

כאמור לעיל, השנה, יותר מבשנים עברו, חשוב ליתן דגש על הגברת אמון הציבור 
המתקפות  נוכח  היתר,  בין  המשפט,  מערכת  של  הפנימיים  הביקורת  במנגנוני 

הקשות שהיו מנת חלקן של רשויות אכיפת החוק בשנה האחרונה. 

התלונות  שיעור  את  להגדיל  שנה,  כבכל  לדגל,  לה  שמה  הנציבות  כן,  כמו 
כלל  על  ומקצועית  יעילה  מקיפה,  לביקורת  להוביל  ובכך  לנציבות,  המוגשות 
הגופים המבוקרים. לא יכול להיות חולק, כי מיצוב הנציבות כגוף ביקורת רלוונטי, 
אמון  את  הוא  אף  יחזק  לפתחו,  המובאות  בתלונות  אפקטיבי  באופן  המטפל 

הציבור במערכת המשפט בכללותה.

בהתאם לכך, הנציבות פועלת כל העת למען הנגשת שירותיה לציבור וחשיפתו 
בדבר  מידע  הכולל  הרחב,  לציבור  השנתי  הדוח  פרסום   – זה  ובכלל  לפועלה, 
פעילותה של הנציבות, כלל סמכויותיה ואופן טיפולה בתלונות המובאות לפתחה. 
השלכה  בעלות  החלטות  תמציתי  היחידה  באתר  הנציבות  מפרסמת  כן,  כמו 

רוחבית ו/או חשיבות ציבורית. 

עליה  החלים  הנוקשים  הפרסום  בחסמי  הקלה  למען  לפעול  תמשיך  הנציבות 
יצירת  וזמינים לכל, תוך  ולהפיכת התכנים באתר היחידה לנגישים  מכוח חוק, 
בפני  עניינם  להביא  בכוח  פונים  על  להקל  כדי  בהם  שיהא  תקשורת  ממשקי 

הנציבות.

| קידום הצעת הנציב לתיקון החוק

הנציבות תמשיך לפעול ולקדם את תיקון החוק בהתאם להצעתה, כפי שהוגשה 
בשנת 2017 לשרת המשפטים דאז, הגב' איילת שקד. עיקרי ההצעה כדלקמן: 

כך  המבוקרים,  לגופים  הצבאית  התביעה  הוספת   - המבוקרים  הגופים   .1
שבכוחו  תובע  כל  של  התנהלותו  לבחון  יהיה  הנציבות  של  שבסמכותה 

להפעיל גלגלי החוק כנאמן הציבור.
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ולפתוח  ציבוריים  פונים  של  תלונות  לברר  הסמכות  עיגון    - הפונה  הגורם   .2
בבירור יזום של סוגיות מהותיות או כשלים חמורים המגיעים לידיעת הנציב.

3.  עצמאות הנציבות - עיגון מעמדה של הנציבות כמוסד עצמאי הנפרד לחלוטין 
מהיועץ המשפטי לממשלה ומרשויות אכיפת החוק.

4.  תיקון ליקויים - מתן תוקף ברור וחד משמעי להמלצות הנציב, בכפוף לשיקול 
דעתו של השר האחראי.

5.  פרסום - הקלה בחסמי פרסום דין וחשבון שנתי ופרטי תלונה שהטיפול בה 
הסתיים, למען חשיפת הציבור לפועלה של הנציבות, כמו גם הפקת לקחים 

על ידי הגופים המבוקרים למניעת הישנות מקרים דומים בעתיד.

| המשך מעקב אחר מגמות רלוונטיות בעבודת הנציבות ברמה המערכתית

לבחון  שמטרתה  פנימית  בקרה  מערכת  הנציבות  הקימה   2017 שנת  במהלך 
המוגשות  התלונות  לכמות  הנילון  ותק  בין  קשר  כדוגמת:  מגמות  על"  "ממבט 
נגדו; תלונות חוזרות נגד גוף מסוים או נילון פרטני; מגמות ירידה/עלייה בכמות 
התלונות המוגשות לנציבות בחלוקה לתתי מגמות )כגון – תלונות מוצדקות, סוגי 

נילונים וכדו'(; וכיו"ב.

בכוונת הנציבות להמשיך ולעקוב אחר מגמות אלה ולגבש מסקנותיה בהתאם. 
לאור אופי המגמות, רק תקופת מעקב ארוכה, תאפשר גיבוש והפקת מסקנות 

של ממש.

| שיפור וייעול עבודת הנציבות

בשנה החולפת, נוכח המשך מגמת הגידול בכמות התלונות המוגשות לנציבות, 
בהיקף עבודתה, ובמגוון נושאי הביקורת המגיעים לפתחה, הרחיבה היחידה את 
צוות העבודה. כך, התאפשר לנציבות לשמור על מתן מענה מקצועי, מהיר ויעיל 
לכלל הפונים, אשר עומד על ימים ספורים עד למתן מענה ראשוני לפונה, ואינו 
עולה, ברובן המכריע של התלונות, על 3 חודשים בלבד עד למתן הכרעה סופית.

כמו כן, מערכת הנתי"ב, באמצעותה מנהלת הנציבות את פניותיה, עברה שיפור 
ושדרוג בשנה האחרונה, באופן שייעל עבודתה, וכך גם מערכת ה-BI  המשמשת 

כלי חשוב להפקת דוחות ונתונים רלוונטיים.

בהתאם  העת,  כל  עבודתה  וייעול  לשיפור  ולעשות  להמשיך  שואפת  הנציבות 
לצרכים המשתנים בפעילות היחידה.
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| שמירה על שיתוף פעולה יעיל ופורה עם הגופים המבוקרים

היום  השוררים  הטובים  העבודה  קשרי  ולשמר  להמשיך  הנציבות  בכוונת 
להוביל  כדי  בו  יש  שכזה  פעולה  שיתוף  כי  הבנה  תוך  המבוקרים,  הגופים  עם 
להתפתחותם ולהעצמתם של הגופים המבוקרים, לחיזוק שלטון החוק, ולהגברת 

אמון הציבור במערכת המשפט כולה.
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12898 

 

-חוק נציבות תלונות הציבור על  מייצגי המדינה בערכאות, תשע"ו
2016* 



 –בחוק זה  .1

בית משפט, בית דין שהוקם על פי דין, ועדת ערר, בורר, מגשר,   –"ערכאה"   
גוף שלפניו מתנהל הליך משמעתי על פי דין וכל רשות המפעילה סמכות שפיטה, 

 למעט בית דין צבאי או בית משפט צבאי;

 –"מייצג המדינה בערכאות"  

 מי שמייצג את המדינה, לפי דין, בהליך המתברר בערכאות; )1(

לפקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ   2מי שמייצג לפי סעיף   )2(
 המשפטי לממשלה) [נוסח חדש];

(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח 12תובע כמשמעותו בסעיף   )3(
 ;1982-משולב], התשמ"ב

לחוק התכנון   258מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לפי סעיף   )4(
 ;1965-והבנייה, התשכ"ה

 לפקודת העיריות; 264מי שהוא בעל סמכות תביעה לפי סעיף  )5(

 196מי שמייצג בהליך פלילי בהתאם לייפוי כוח שניתן לו לפי סעיף   )6(
לצו   233, או לפי סעיף  1950-לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א 

 ;1958-המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח

 (א);2מי שמונה לפי סעיף  –"הנציב"  

 נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות; –"הנציבות"  

השר האחראי על הגוף שאצלו מועסק מייצג המדינה   –"השר האחראי"   
 בערכאות;

 שר המשפטים. –"השר"  



השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים והיועץ המשפטי לממשלה,  (א) .2
ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, ימנה אדם הכשיר לכהן כשופט של בית 
המשפט העליון ואשר יש לו היכרות עם תחום הייצוג של המדינה בערכאות, לתפקיד 
נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות; הנציב יעמוד בראש יחידה במשרד 
המשפטים שתברר תלונות בהתאם להוראות חוק זה, ותיקרא "נציבות תלונות הציבור 

 על מייצגי המדינה בערכאות".

לא ימונה לתפקיד הנציב מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת  (ב) 
משמעת, אשר מפאת מהותה, חומרתה או נציבותיה, אין הוא ראוי לדעת השר, לאחר 
התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, לשמש כנציב, או מי שהוגש נגדו כתב 

 אישום בעבירה פלילית כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

לחוק שירות המדינה   19על מינוי הנציב לא תחול חובת המכרז לפי סעיף   (ג) 
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 .1959-(מינויים), התשי"ט

 הודעה על מינוי הנציב תפורסם ברשומות. (ד) 

ימים לפני תום תקופת כהונתו   30-ל   90מינוי נציב ייעשה, ככל האפשר, בין   .3
של הנציב המכהן; התפנה מקומו של הנציב לפני תום תקופת כהונתו, ייעשה המינוי 

 ימים מהיום שבו התפנה מקומו כאמור. 45בתוך 

 הנציב יכהן תקופת כהונה אחת בלבד של חמש שנים. .4

 הנציב יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, באחת מאלה: (א) .5

 פטירת הנציב; )1(

 התפטרות הנציב, במסירת כתב התפטרות לשר; )2(

 .6העברת הנציב מכהונה לפי סעיף  )3(

 הודעה על סיום כהונתו של הנציב תפורסם ברשומות. (ב) 

השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים והיועץ המשפטי לממשלה, רשאי  (א) .6
 להעביר את הנציב מכהונתו, אם התקיים אחד מאלה:

2הנציב הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת כאמור בסעיף   )1(
 (ב) או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה פלילית כאמור באותו סעיף;

 הנציב התנהג באופן שאינו הולם את מעמדו; )2(

 הנציב אינו מבצע את תפקידו כהלכה. )3(

השר לא יעביר את הנציב מכהונתו אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה  (ב) 
 להשמיע את טענותיו.

) 2(א)( 7לא יוגש כתב אישום נגד הנציב, למעט בעבירות המנויות בסעיף   (ג) 
, אלא באישור היועץ המשפטי לממשלה; הוגש כתב 1994-לחוק הכנסת, התשנ"ד 

 אישום כאמור יושעה הנציב מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בעניינו.

הנציב לא ימלא, נוסף על תפקידו לפי חוק זה, תפקיד של מבקר פנימי לפי חוק  .7
 .1992-הביקורת הפנימית, התשנ"ב

מי שכיהן כנציב לא ישמש כמייצג המדינה בערכאות ולא יועסק בגוף או  .8
ביחידה, לפי העניין, שתפקידם ייצוג המדינה בערכאות ושבמסגרתם מועסקים מייצגי 

 המדינה בערכאות, בטרם חלפה שנה מיום שהסתיימה כהונתו כנציב.

אין על הנציב ועל עובדי הנציבות מרות בעניין מילוי תפקידיהם לפי חוק זה,  .9
 זולת מרותו של הדין.

 הנציב ועובדי הנציבות יהיו עובדי המדינה. .10

תקציב הנציבות יוכן על ידי השר בתיאום עם הנציב וייקבע בחוק התקציב  .11
השנתי של המדינה, בתכנית נפרדת, במסגרת סעיף תקציב משרד המשפטים; בסעיף 

כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק   –זה, "תכנית" ו"סעיף תקציב"  
 .1985-יסודות התקציב, התשמ"ה
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-חוק נציבות תלונות הציבור על  מייצגי המדינה בערכאות, תשע"ו
2016* 



 –בחוק זה  .1

בית משפט, בית דין שהוקם על פי דין, ועדת ערר, בורר, מגשר,   –"ערכאה"   
גוף שלפניו מתנהל הליך משמעתי על פי דין וכל רשות המפעילה סמכות שפיטה, 

 למעט בית דין צבאי או בית משפט צבאי;

 –"מייצג המדינה בערכאות"  

 מי שמייצג את המדינה, לפי דין, בהליך המתברר בערכאות; )1(

לפקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ   2מי שמייצג לפי סעיף   )2(
 המשפטי לממשלה) [נוסח חדש];

(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח 12תובע כמשמעותו בסעיף   )3(
 ;1982-משולב], התשמ"ב

לחוק התכנון   258מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לפי סעיף   )4(
 ;1965-והבנייה, התשכ"ה

 לפקודת העיריות; 264מי שהוא בעל סמכות תביעה לפי סעיף  )5(

 196מי שמייצג בהליך פלילי בהתאם לייפוי כוח שניתן לו לפי סעיף   )6(
לצו   233, או לפי סעיף  1950-לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א 

 ;1958-המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח

 (א);2מי שמונה לפי סעיף  –"הנציב"  

 נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות; –"הנציבות"  

השר האחראי על הגוף שאצלו מועסק מייצג המדינה   –"השר האחראי"   
 בערכאות;

 שר המשפטים. –"השר"  



השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים והיועץ המשפטי לממשלה,  (א) .2
ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, ימנה אדם הכשיר לכהן כשופט של בית 
המשפט העליון ואשר יש לו היכרות עם תחום הייצוג של המדינה בערכאות, לתפקיד 
נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות; הנציב יעמוד בראש יחידה במשרד 
המשפטים שתברר תלונות בהתאם להוראות חוק זה, ותיקרא "נציבות תלונות הציבור 

 על מייצגי המדינה בערכאות".

לא ימונה לתפקיד הנציב מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת  (ב) 
משמעת, אשר מפאת מהותה, חומרתה או נציבותיה, אין הוא ראוי לדעת השר, לאחר 
התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, לשמש כנציב, או מי שהוגש נגדו כתב 

 אישום בעבירה פלילית כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

לחוק שירות המדינה   19על מינוי הנציב לא תחול חובת המכרז לפי סעיף   (ג) 
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) 2(א)( 7לא יוגש כתב אישום נגד הנציב, למעט בעבירות המנויות בסעיף   (ג) 
, אלא באישור היועץ המשפטי לממשלה; הוגש כתב 1994-לחוק הכנסת, התשנ"ד 

 אישום כאמור יושעה הנציב מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בעניינו.

הנציב לא ימלא, נוסף על תפקידו לפי חוק זה, תפקיד של מבקר פנימי לפי חוק  .7
 .1992-הביקורת הפנימית, התשנ"ב

מי שכיהן כנציב לא ישמש כמייצג המדינה בערכאות ולא יועסק בגוף או  .8
ביחידה, לפי העניין, שתפקידם ייצוג המדינה בערכאות ושבמסגרתם מועסקים מייצגי 

 המדינה בערכאות, בטרם חלפה שנה מיום שהסתיימה כהונתו כנציב.

אין על הנציב ועל עובדי הנציבות מרות בעניין מילוי תפקידיהם לפי חוק זה,  .9
 זולת מרותו של הדין.

 הנציב ועובדי הנציבות יהיו עובדי המדינה. .10

תקציב הנציבות יוכן על ידי השר בתיאום עם הנציב וייקבע בחוק התקציב  .11
השנתי של המדינה, בתכנית נפרדת, במסגרת סעיף תקציב משרד המשפטים; בסעיף 

כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק   –זה, "תכנית" ו"סעיף תקציב"  
 .1985-יסודות התקציב, התשמ"ה
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כל אדם הרואה את עצמו נפגע במישרין ממעשה של מייצג המדינה  (א) .12
בערכאות שנעשה אגב טיפולו בעניין מסוים במסגרת תפקידו כמייצג המדינה 
בערכאות, והמעשה הוא בניגוד לחוק או בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין 
או שיש בו משום התנהגות או התנהלות בלתי ראויה, רשאי להגיש תלונה לנציב; 

 לרבות מחדל. –לעניין זה, "מעשה" 

פנה השר או היועץ המשפטי לממשלה בכתב אל הנציב וביקש ממנו  (ב) 
לערוך בירור לגבי מעשה כאמור בסעיף קטן (א) של מייצג המדינה בערכאות, יראו 

 את הפנייה כאילו היתה תלונה שהוגשה לפי פרק זה.

נודע לנציב על מעשה של מייצג המדינה בערכאות שנעשה אגב טיפולו  (ג) 
בעניין מסוים במסגרת תפקידו כמייצג המדינה בערכאות, והמעשה הוא בניגוד לחוק 
או בלא סמכות חוקית, רשאי הנציב להעביר את המידע בעניין ליועץ המשפטי 

 לממשלה.

מתלונן שאינו יודע את זהותו של מייצג המדינה בערכאות שביצע מעשה  (ד) 
כאמור בסעיף קטן (א), רשאי לציין בנילון בתלונה כאמור באותו סעיף קטן, את הגוף 

 או היחידה, לפי העניין, שבמסגרתם מועסק מייצג המדינה בערכאות האמור.

הגיש אדם כאמור בסעיף קטן (א) תלונה ונפטר, רשאי בן זוגו, ילדו,  (ה) 
הורהו, אחיו או אחותו להודיע לנציב על רצונו להמשיך בתלונה, ומשהודיע כאמור, 
יבוא הוא במקום המתלונן; בן משפחה כאמור רשאי להגיש תלונה בשם אדם שנפטר 

 בלי להגיש תלונה, בשל מעשה כאמור בסעיף קטן (א) שנעשה כלפי אותו אדם.

תלונה תוגש לנציב בכתב, תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן,  (א) .13
(א) או (ד), לפי העניין; 12מספר הזהות שלו ומענו ופרטי הנילון כאמור בסעיף  

 המתלונן יצרף לתלונה את כל המסמכים שבידו הקשורים לתלונה.

בתלונתו, יציין המתלונן אם פנה לערכאות או לגוף אחר המוסמך לברר  (ב) 
 תלונות לפי דין, ויצרף את כל המסמכים הקשורים לאותה פנייה.

) תוגש במעטפה סגורה לבעל 4) עד ( 1תלונה של אדם כאמור בפסקאות (  .14
התפקיד כמפורט באותן פסקאות או למי שהוא הסמיך לעניין זה, והוא יעבירה, בלי 

 לפתחה, אל הנציב:

 –  1971-אסיר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב  )1(
 למנהל בית הסוהר שבו הוא מוחזק;

מעצרים),   –עצור כמשמעותו בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה   )2(
למפקד בית המעצר שבו הוא   –, או אסיר המוחזק בבית מעצר  1996-התשנ"ו 
 מוחזק;

למפקד מיתקן הכליאה   –  1955-כלוא לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו  )3(
 שבו הוא מוחזק;

למנהל מיתקן המשמורת שבו הוא   –אדם הנתון במשמורת לפי דין   )4(
 מוחזק.
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משהוגשה תלונה, יאשר הנציב את קבלתה ויפתח בבירור העניין, זולת  (א) .15
 .16אם מצא שאין לבררה לפי הוראות סעיף 

(א) ולגבי 12בירור התלונה לא ייעשה אלא לגבי מעשה כאמור בסעיף   (ב) 
 מייצגי המדינה בערכאות.

מצא הנציב, בהתאם להוראות חוק זה, כי יש לברר את התלונה, יודיע על  (ג) 
כך למתלונן, ויחליט אם לבקש מהמתלונן תצהיר לתמיכה בעובדות המפורטות 
בתלונה, בהתאם לנוסח שבתוספת; תצהיר כאמור יכול שייחתם גם בפני הנציב או מי 

 מעובדי הנציבות.

 הנציב לא יברר תלונה אם מתקיים לגביה אחד מאלה: (א) .16

התלונה אינה על מעשה של מייצג המדינה בערכאות או שאינה על  )1(
 (א);12מעשה כאמור בסעיף 

 התלונה היא קנטרנית או טורדנית על פניה או עוסקת בזוטי דברים; )2(

התלונה מעוררת חשש ממשי לביצוע עבירה פלילית; תלונה כאמור  )3(
בפסקה זו תועבר בידי הנציב לטיפול היועץ המשפטי לממשלה, והעתקה 

 יועבר לידיעת השר;

התלונה היא על מעשה שמתקיים בשלו הליך משפטי, ובכלל זה  )4(
הליך אזרחי, הליך פלילי החל משלב החקירה, או הליך משמעתי, לרבות 

, או על מעשה שהתקיים 1961-הליך לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א
 בשלו הליך כאמור ובית המשפט הכריע בו לגופו;

התלונה היא על מעשה שמתקיים בשלו בירור תלונה בידי נציב  )5(
[נוסח משולב]   1958-תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ב 

חוק מבקר המדינה), או בידי כל רשות אחרת המוסמכת לברר  –(בחוק זה 
תלונות לפי דין, או על מעשה שהתקיים בשלו בירור כאמור והנציב או 

 הרשות המוסמכת האחרת, לפי העניין, הכריעו בו לגופו;

התלונה נוגעת להפעלת שיקול דעת משפטי; התעוררה שאלה  (א) )6(
אם התלונה נוגעת להפעלת שיקול דעת משפטי, תועבר השאלה 
להכרעת היועץ המשפטי לממשלה, והנציב ישהה את בירור התלונה 
עד להכרעה בשאלה האמורה; הכריע היועץ המשפטי לממשלה כי 
התלונה נוגעת להפעלת שיקול דעת משפטי, יופסק בירור התלונה; 

לרבות שיקול דעת בקבלת   –לעניין זה, "שיקול דעת משפטי"  
 החלטות בנוגע לאופן ניהול הליכים והכנתם;

סמכות היועץ המשפטי לממשלה לפי פסקת משנה (א) אינה  (ב)
 ניתנת לאצילה;

הנציב סבור כי הממונה על הנילון או כל דורם אחר, הוא הגורם  )7(
המתאים לבירור התלונה בנסיבות העניין; סבר הנציב כאמור, יעביר את 
התלונה לממונה על הנילון או לגורם שמצא כמתאים לבירור התלונה 

 כאמור, לפי העניין, וזה יחליט אם לבררה;

התלונה היא על מעשה של הנילון שנוגע להליך תלוי ועומד לפני  )8(
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כל אדם הרואה את עצמו נפגע במישרין ממעשה של מייצג המדינה  (א) .12
בערכאות שנעשה אגב טיפולו בעניין מסוים במסגרת תפקידו כמייצג המדינה 
בערכאות, והמעשה הוא בניגוד לחוק או בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין 
או שיש בו משום התנהגות או התנהלות בלתי ראויה, רשאי להגיש תלונה לנציב; 

 לרבות מחדל. –לעניין זה, "מעשה" 

פנה השר או היועץ המשפטי לממשלה בכתב אל הנציב וביקש ממנו  (ב) 
לערוך בירור לגבי מעשה כאמור בסעיף קטן (א) של מייצג המדינה בערכאות, יראו 

 את הפנייה כאילו היתה תלונה שהוגשה לפי פרק זה.

נודע לנציב על מעשה של מייצג המדינה בערכאות שנעשה אגב טיפולו  (ג) 
בעניין מסוים במסגרת תפקידו כמייצג המדינה בערכאות, והמעשה הוא בניגוד לחוק 
או בלא סמכות חוקית, רשאי הנציב להעביר את המידע בעניין ליועץ המשפטי 

 לממשלה.

מתלונן שאינו יודע את זהותו של מייצג המדינה בערכאות שביצע מעשה  (ד) 
כאמור בסעיף קטן (א), רשאי לציין בנילון בתלונה כאמור באותו סעיף קטן, את הגוף 

 או היחידה, לפי העניין, שבמסגרתם מועסק מייצג המדינה בערכאות האמור.

הגיש אדם כאמור בסעיף קטן (א) תלונה ונפטר, רשאי בן זוגו, ילדו,  (ה) 
הורהו, אחיו או אחותו להודיע לנציב על רצונו להמשיך בתלונה, ומשהודיע כאמור, 
יבוא הוא במקום המתלונן; בן משפחה כאמור רשאי להגיש תלונה בשם אדם שנפטר 

 בלי להגיש תלונה, בשל מעשה כאמור בסעיף קטן (א) שנעשה כלפי אותו אדם.

תלונה תוגש לנציב בכתב, תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן,  (א) .13
(א) או (ד), לפי העניין; 12מספר הזהות שלו ומענו ופרטי הנילון כאמור בסעיף  

 המתלונן יצרף לתלונה את כל המסמכים שבידו הקשורים לתלונה.

בתלונתו, יציין המתלונן אם פנה לערכאות או לגוף אחר המוסמך לברר  (ב) 
 תלונות לפי דין, ויצרף את כל המסמכים הקשורים לאותה פנייה.

) תוגש במעטפה סגורה לבעל 4) עד ( 1תלונה של אדם כאמור בפסקאות (  .14
התפקיד כמפורט באותן פסקאות או למי שהוא הסמיך לעניין זה, והוא יעבירה, בלי 

 לפתחה, אל הנציב:

 –  1971-אסיר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב  )1(
 למנהל בית הסוהר שבו הוא מוחזק;

מעצרים),   –עצור כמשמעותו בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה   )2(
למפקד בית המעצר שבו הוא   –, או אסיר המוחזק בבית מעצר  1996-התשנ"ו 
 מוחזק;

למפקד מיתקן הכליאה   –  1955-כלוא לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו  )3(
 שבו הוא מוחזק;

למנהל מיתקן המשמורת שבו הוא   –אדם הנתון במשמורת לפי דין   )4(
 מוחזק.
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משהוגשה תלונה, יאשר הנציב את קבלתה ויפתח בבירור העניין, זולת  (א) .15
 .16אם מצא שאין לבררה לפי הוראות סעיף 

(א) ולגבי 12בירור התלונה לא ייעשה אלא לגבי מעשה כאמור בסעיף   (ב) 
 מייצגי המדינה בערכאות.

מצא הנציב, בהתאם להוראות חוק זה, כי יש לברר את התלונה, יודיע על  (ג) 
כך למתלונן, ויחליט אם לבקש מהמתלונן תצהיר לתמיכה בעובדות המפורטות 
בתלונה, בהתאם לנוסח שבתוספת; תצהיר כאמור יכול שייחתם גם בפני הנציב או מי 

 מעובדי הנציבות.

 הנציב לא יברר תלונה אם מתקיים לגביה אחד מאלה: (א) .16

התלונה אינה על מעשה של מייצג המדינה בערכאות או שאינה על  )1(
 (א);12מעשה כאמור בסעיף 

 התלונה היא קנטרנית או טורדנית על פניה או עוסקת בזוטי דברים; )2(

התלונה מעוררת חשש ממשי לביצוע עבירה פלילית; תלונה כאמור  )3(
בפסקה זו תועבר בידי הנציב לטיפול היועץ המשפטי לממשלה, והעתקה 

 יועבר לידיעת השר;

התלונה היא על מעשה שמתקיים בשלו הליך משפטי, ובכלל זה  )4(
הליך אזרחי, הליך פלילי החל משלב החקירה, או הליך משמעתי, לרבות 

, או על מעשה שהתקיים 1961-הליך לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א
 בשלו הליך כאמור ובית המשפט הכריע בו לגופו;

התלונה היא על מעשה שמתקיים בשלו בירור תלונה בידי נציב  )5(
[נוסח משולב]   1958-תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ב 

חוק מבקר המדינה), או בידי כל רשות אחרת המוסמכת לברר  –(בחוק זה 
תלונות לפי דין, או על מעשה שהתקיים בשלו בירור כאמור והנציב או 

 הרשות המוסמכת האחרת, לפי העניין, הכריעו בו לגופו;

התלונה נוגעת להפעלת שיקול דעת משפטי; התעוררה שאלה  (א) )6(
אם התלונה נוגעת להפעלת שיקול דעת משפטי, תועבר השאלה 
להכרעת היועץ המשפטי לממשלה, והנציב ישהה את בירור התלונה 
עד להכרעה בשאלה האמורה; הכריע היועץ המשפטי לממשלה כי 
התלונה נוגעת להפעלת שיקול דעת משפטי, יופסק בירור התלונה; 

לרבות שיקול דעת בקבלת   –לעניין זה, "שיקול דעת משפטי"  
 החלטות בנוגע לאופן ניהול הליכים והכנתם;

סמכות היועץ המשפטי לממשלה לפי פסקת משנה (א) אינה  (ב)
 ניתנת לאצילה;

הנציב סבור כי הממונה על הנילון או כל דורם אחר, הוא הגורם  )7(
המתאים לבירור התלונה בנסיבות העניין; סבר הנציב כאמור, יעביר את 
התלונה לממונה על הנילון או לגורם שמצא כמתאים לבירור התלונה 

 כאמור, לפי העניין, וזה יחליט אם לבררה;

התלונה היא על מעשה של הנילון שנוגע להליך תלוי ועומד לפני  )8(
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ערכאה; ואולם הנציב רשאי לברר תלונה כאמור שעניינה הימשכות לא 
מוצדקת של פעולות שעשה מייצג המדינה בערכאות; לא יחליט הנציב 
לברר תלונה כאמור אלא באישור היועץ המשפטי לממשלה; לעניין זה, 

לרבות הליך שניתן עדיין להגיש   –"הליך תלוי ועומד לפני ערכאה"  
 בעניינו ערעור או ערר לערכאה.

הנציב לא יברר תלונות כמפורט להלן, אלא אם כן מצא שקיימת סיבה  (ב) 
 מיוחדת המצדיקה את בירורן:

 התלונה היא על אחד מאלה: )1(

מעשה שהיה ניתן להגיש עליו, על פי דין, ערר או ערעור  (א)
 לערכאה, אם חלף המועד להגשתם והם לא הוגשו;

מעשה שניתן להגיש עליו, על פי דין, השגה, לגורם שאינו  (ב)
ערכאה, אף אם הוא מכונה ערר או ערעור או בכינוי שונה, בין 

 שחלף המועד להגשת ההשגה ובין שלא;

התלונה היא על מעשה שהגוף המתאים לדון ולהכריע בו הוא  )2(
הערכאה הדנה בהליך שבמסגרתו נעשה המעשה האמור, ובלבד 

 שהמתלונן היה צד לאותו הליך;

התלונה הוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה  )3(
התלונה או מהיום שעילת התלונה נודעה למתלונן, לפי המאוחר, ואם 

שנה מיום   –התלונה מתייחסת למעשה שנוגע להליך משפטי שהסתיים  
 שניתן פסק דין חלוט באותו הליך משפטי. 

החליט הנציב שלא לברר תלונה, יודיע על כך למתלונן בכתב, בצירוף  (ג) 
 נימוקיו והעתק ההודעה יימסר לנילון ולממונה עליו.

טען הנילון כי אין לברר את התלונה נגדו בשל התקיימות עילה מהעילות  (ד) 
המפורטות בסעיפים קטנים (א) או (ב) והחליט הנציב לדחות את הטענה ולברר את 

 התלונה, יודיע על החלטתו לנילון, לממונה עליו ולמתלונן.

הודיע מי שהוא ממונה ישיר או עקיף על הנילון, בכתב, לנציב כי הנילון  (ה) 
פעל לפי הוראת גורם מקצועי בכיר ממנו או מתוך ציות לנהלים מחייבים או לדרכי 
עבודה מקובלות, רשאי הנציב להפסיק את בירור התלונה; היה הגורם המקצועי 
האמור מייצג המדינה בערכאות, רשאי הנציב לקבוע כי לצורך המשך בירור התלונה 

הנילון, ושמו של הנילון המקורי יימחק מהתלונה   –יהיה הגורם המקצועי האמור  
 והבירור לגביו ייפסק.

הנציב רשאי להפסיק בירור תלונה אם סבר כי המתלונן או מי מטעמו  (ו) 
פרסם את פרטי התלונה לרבות שם הנילון, במטרה לפגוע בנילון או להשפיע על 

 הליכי בירור התלונה.

הנציב רשאי לברר את התלונה בכל דרך שימצא לנכון והוא אינו כפוף  (א) .17
 לסדרי דין או לדיני הראיות.

החליט הנציב לפתוח בבירור התלונה, יביא את התלונה לידיעת הנילון  (ב) 
ולידיעת הממונה עליו, יעביר להם כל חומר או מידע הנוגע לענין שנמצא בידיו וכל 
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חומר או מידע נוסף כאמור שהגיע לידיו בהמשך הבירור וייתן לכל אחד מהם 
הזדמנות נאותה להשיב על התלונה, וכן רשאי הוא לדרוש מהם כי ישיבו עליה בתוך 
התקופה הנקובה בדרישתו ובדרך שיקבע, לרבות צירוף אסמכתאות לתמיכה בתשובה, 

 ככל שישנן.

לצורך בירור התלונה רשאי הנציב לשמוע את המתלונן או כל אדם אחר  (ג) 
 בכל דרך שימצא לנכון.

ראה הנציב כי הנילון עלול להיפגע מתוצאות הבירור יודיע לו על כך  (ד) 
 וייתן לו הזדמנות נאותה לטעון את טענותיו בדרך שיראה לנכון ובתוך תקופה שיקבע.

ראה הנציב שאדם אחר עלול להיפגע מהבירור או מתוצאותיו, יודיע לו  (ה) 
על כך, יעביר לו כל חומר או מידע הנוגע לעניין שנמצא בידיו, וייתן לו הזדמנות 

 נאותה לטעון את טענותיו בדרך שיראה לנכון ובתוך תקופה שיקבע.

לצורך הבירור, רשאי הנציב לקבל מכל אדם או גוף, בתוך תקופה שיקבע  (ו) 
ובאופן שיקבע, כל ידיעה או מסמך העשויים לדעתו לסייע בבירור התלונה, לרבות 

(ב) 68דברים שנמסרו במסגרת הליך בבית משפט הדן בדלתיים סגורות לפי סעיף  
, והכול למעט ידיעה או מסמך 1984-לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד 

שהיועץ המשפטי לממשלה סבור כי העברתם לנציב עלולה לפגוע פגיעה ניכרת 
באינטרסים ציבוריים חיוניים; קיבל הנציב ידיעה או מסמך שהוא אינו רשאי לקבל 

 כאמור, לא יעשה בו שימוש לצורך בירור התלונה.

מי שנדרש למסור ידיעה או מסמך כאמור בסעיף קטן (ו), ימלא אחר  (ז) 
הדרישה ויהיה חייב להשיב נכונה על כל שאלה שנשאל בידי הנציב, למעט שאלות 

 שהתשובות עליהן יהיה בהן כדי להעמידו בסכנת אשמה פלילית.

בירור התלונה יסתיים בהקדם האפשרי, ולכל המאוחר בתוך שנה מיום  (ח) 
 הגשתה, אלא אם כן לא ניתן לסיימה במועד האמור מטעמים שיירשמו.

הנציב יפסיק את בירור התלונה אם נוכח שהתקיימה עילה מהעילות  (א) .18
 המצדיקות שלא לפתוח בבירור התלונה לפי חוק זה.

 הנציב רשאי להפסיק את בירור התלונה אם נוכח שהתקיים אחד מאלה: (ב) 

 עניין התלונה בא על תיקונו; )1(

 המתלונן ביטל את תלונתו; )2(

 התלונה מתייחסת לגורם שחדל להיות מייצג המדינה בערכאות. )3(

טען הנילון כי יכולתו להתגונן מפני התלונה נפגעת באופן משמעותי בשל  (ג) 
כך שמידע הדרוש לצורך הגנתו הוא מידע שהעברתו לנציב עלולה לפגוע פגיעה 
ניכרת באינטרסים ציבוריים חיוניים, ומצא היועץ המשפטי לממשלה כי טענתו 

 מוצדקת, רשאי הוא להודיע על הפסקת בירור התלונה, והנציב יפסיק את בירורה.

הפסיק הנציב את בירור התלונה כאמור בסעיף זה, יודיע על כך בכתב  (ד) 
למתלונן, לנילון ולממונה עליו, בצירוף נימוקיו, והעתק ההודעה יימסר לשר וליועץ 

 המשפטי לממשלה.

מצא הנציב שהתלונה היתה מוצדקת, יודיע על כך למתלונן, לנילון  (א) .19
ולממונה עליו; בהודעה כאמור רשאי הנציב לפרט את תמצית ממצאיו, כולם או 
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ערכאה; ואולם הנציב רשאי לברר תלונה כאמור שעניינה הימשכות לא 
מוצדקת של פעולות שעשה מייצג המדינה בערכאות; לא יחליט הנציב 
לברר תלונה כאמור אלא באישור היועץ המשפטי לממשלה; לעניין זה, 

לרבות הליך שניתן עדיין להגיש   –"הליך תלוי ועומד לפני ערכאה"  
 בעניינו ערעור או ערר לערכאה.

הנציב לא יברר תלונות כמפורט להלן, אלא אם כן מצא שקיימת סיבה  (ב) 
 מיוחדת המצדיקה את בירורן:

 התלונה היא על אחד מאלה: )1(

מעשה שהיה ניתן להגיש עליו, על פי דין, ערר או ערעור  (א)
 לערכאה, אם חלף המועד להגשתם והם לא הוגשו;

מעשה שניתן להגיש עליו, על פי דין, השגה, לגורם שאינו  (ב)
ערכאה, אף אם הוא מכונה ערר או ערעור או בכינוי שונה, בין 

 שחלף המועד להגשת ההשגה ובין שלא;

התלונה היא על מעשה שהגוף המתאים לדון ולהכריע בו הוא  )2(
הערכאה הדנה בהליך שבמסגרתו נעשה המעשה האמור, ובלבד 

 שהמתלונן היה צד לאותו הליך;

התלונה הוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה  )3(
התלונה או מהיום שעילת התלונה נודעה למתלונן, לפי המאוחר, ואם 

שנה מיום   –התלונה מתייחסת למעשה שנוגע להליך משפטי שהסתיים  
 שניתן פסק דין חלוט באותו הליך משפטי. 

החליט הנציב שלא לברר תלונה, יודיע על כך למתלונן בכתב, בצירוף  (ג) 
 נימוקיו והעתק ההודעה יימסר לנילון ולממונה עליו.

טען הנילון כי אין לברר את התלונה נגדו בשל התקיימות עילה מהעילות  (ד) 
המפורטות בסעיפים קטנים (א) או (ב) והחליט הנציב לדחות את הטענה ולברר את 

 התלונה, יודיע על החלטתו לנילון, לממונה עליו ולמתלונן.

הודיע מי שהוא ממונה ישיר או עקיף על הנילון, בכתב, לנציב כי הנילון  (ה) 
פעל לפי הוראת גורם מקצועי בכיר ממנו או מתוך ציות לנהלים מחייבים או לדרכי 
עבודה מקובלות, רשאי הנציב להפסיק את בירור התלונה; היה הגורם המקצועי 
האמור מייצג המדינה בערכאות, רשאי הנציב לקבוע כי לצורך המשך בירור התלונה 

הנילון, ושמו של הנילון המקורי יימחק מהתלונה   –יהיה הגורם המקצועי האמור  
 והבירור לגביו ייפסק.

הנציב רשאי להפסיק בירור תלונה אם סבר כי המתלונן או מי מטעמו  (ו) 
פרסם את פרטי התלונה לרבות שם הנילון, במטרה לפגוע בנילון או להשפיע על 

 הליכי בירור התלונה.

הנציב רשאי לברר את התלונה בכל דרך שימצא לנכון והוא אינו כפוף  (א) .17
 לסדרי דין או לדיני הראיות.

החליט הנציב לפתוח בבירור התלונה, יביא את התלונה לידיעת הנילון  (ב) 
ולידיעת הממונה עליו, יעביר להם כל חומר או מידע הנוגע לענין שנמצא בידיו וכל 
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חומר או מידע נוסף כאמור שהגיע לידיו בהמשך הבירור וייתן לכל אחד מהם 
הזדמנות נאותה להשיב על התלונה, וכן רשאי הוא לדרוש מהם כי ישיבו עליה בתוך 
התקופה הנקובה בדרישתו ובדרך שיקבע, לרבות צירוף אסמכתאות לתמיכה בתשובה, 

 ככל שישנן.

לצורך בירור התלונה רשאי הנציב לשמוע את המתלונן או כל אדם אחר  (ג) 
 בכל דרך שימצא לנכון.

ראה הנציב כי הנילון עלול להיפגע מתוצאות הבירור יודיע לו על כך  (ד) 
 וייתן לו הזדמנות נאותה לטעון את טענותיו בדרך שיראה לנכון ובתוך תקופה שיקבע.

ראה הנציב שאדם אחר עלול להיפגע מהבירור או מתוצאותיו, יודיע לו  (ה) 
על כך, יעביר לו כל חומר או מידע הנוגע לעניין שנמצא בידיו, וייתן לו הזדמנות 

 נאותה לטעון את טענותיו בדרך שיראה לנכון ובתוך תקופה שיקבע.

לצורך הבירור, רשאי הנציב לקבל מכל אדם או גוף, בתוך תקופה שיקבע  (ו) 
ובאופן שיקבע, כל ידיעה או מסמך העשויים לדעתו לסייע בבירור התלונה, לרבות 

(ב) 68דברים שנמסרו במסגרת הליך בבית משפט הדן בדלתיים סגורות לפי סעיף  
, והכול למעט ידיעה או מסמך 1984-לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד 

שהיועץ המשפטי לממשלה סבור כי העברתם לנציב עלולה לפגוע פגיעה ניכרת 
באינטרסים ציבוריים חיוניים; קיבל הנציב ידיעה או מסמך שהוא אינו רשאי לקבל 

 כאמור, לא יעשה בו שימוש לצורך בירור התלונה.

מי שנדרש למסור ידיעה או מסמך כאמור בסעיף קטן (ו), ימלא אחר  (ז) 
הדרישה ויהיה חייב להשיב נכונה על כל שאלה שנשאל בידי הנציב, למעט שאלות 

 שהתשובות עליהן יהיה בהן כדי להעמידו בסכנת אשמה פלילית.

בירור התלונה יסתיים בהקדם האפשרי, ולכל המאוחר בתוך שנה מיום  (ח) 
 הגשתה, אלא אם כן לא ניתן לסיימה במועד האמור מטעמים שיירשמו.

הנציב יפסיק את בירור התלונה אם נוכח שהתקיימה עילה מהעילות  (א) .18
 המצדיקות שלא לפתוח בבירור התלונה לפי חוק זה.

 הנציב רשאי להפסיק את בירור התלונה אם נוכח שהתקיים אחד מאלה: (ב) 

 עניין התלונה בא על תיקונו; )1(

 המתלונן ביטל את תלונתו; )2(

 התלונה מתייחסת לגורם שחדל להיות מייצג המדינה בערכאות. )3(

טען הנילון כי יכולתו להתגונן מפני התלונה נפגעת באופן משמעותי בשל  (ג) 
כך שמידע הדרוש לצורך הגנתו הוא מידע שהעברתו לנציב עלולה לפגוע פגיעה 
ניכרת באינטרסים ציבוריים חיוניים, ומצא היועץ המשפטי לממשלה כי טענתו 

 מוצדקת, רשאי הוא להודיע על הפסקת בירור התלונה, והנציב יפסיק את בירורה.

הפסיק הנציב את בירור התלונה כאמור בסעיף זה, יודיע על כך בכתב  (ד) 
למתלונן, לנילון ולממונה עליו, בצירוף נימוקיו, והעתק ההודעה יימסר לשר וליועץ 

 המשפטי לממשלה.

מצא הנציב שהתלונה היתה מוצדקת, יודיע על כך למתלונן, לנילון  (א) .19
ולממונה עליו; בהודעה כאמור רשאי הנציב לפרט את תמצית ממצאיו, כולם או 
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חלקם; הנציב רשאי להמליץ לפני המילון ולפני הממונה עליו על הצורך בתיקון ליקוי 
שהעלה הבירור ועל הדרך והמועד לתיקונו; עותק מההחלטה יימסר לשר האחראי 

 וליועץ המשפטי לממשלה.

התקבלה המלצה על צורך בתיקון ליקוי כאמור בסעיף קטן (א), יודיעו  (ב) 
הנילון והממונה עליו, לנציב, על הצעדים שננקטו לתיקון הליקוי; לא התקבלה הודעה 
כאמור בתוך זמן סביר, או שההודעה אינה מניחה את דעתו של הנציב, רשאי הוא 

 להביא את העניין לפני השר האחראי והיועץ המשפטי לממשלה.

מצא הנציב שהתלונה לא היתה מוצדקת, יודיע על כך למתלונן, לנילון  (ג) 
ולממונה עליו, ויציין את נימוקיו; בהודעה כאמור רשאי הנציב לפרט את תמצית 

 ממצאיו, כולם או חלקם.

העלה בירור התלונה חשש שנעברה עבירה פלילית, יביא הנציב את  (ד) 
העניין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה; העלה בירור התלונה חשש שנעברה עבירה 

 משמעתית, יביא הנציב את העניין לידיעת השר האחראי והיועץ המשפטי לממשלה.



הנציב יגיש לשר וליועץ המשפטי לממשלה, מדי שנה, דין וחשבון לגבי  (א) .20
דין וחשבון שנתי), ובו סקירה שתתייחס, בין השאר, לפעולות  –השנה הקודמת (להלן 

הנציבות בעניינים האלה, בחלוקה לפי סוגי מייצגי המדינה בערכאות ולפי הגופים או 
 היחידות שבמסגרתם הם מועסקים:

 מספר התלונות שהוגשו ומספר התלונות שבוררו; )1(

 מספר התלונות שנמצאו מוצדקות; )2(

 בירור התלונות;-הטעמים לאי )3(

 זמן הבירור הממוצע בתלונות שבוררו; )4(

 מספר התלונות שבירורן טרם הסתיים; )5(

 סוגי העניינים שלגביהם הוגשו תלונות; )6(

 המלצות מרכזיות לטיפול בליקויים ותיקונם; )7(

מספר התלונות שהעלו חשש לעבירה פלילית ולעבירה משמעתית,  )8(
 אם היו כאלה;

תיאור הטיפול בתלונות בלא ציון של פרטים אישיים או פרטים  )9(
 שיכולים להביא לזיהוי של המתלונן, הנילון או אדם אחר.

 הנציב ימסור העתק של הדין וחשבון השנתי לשרים האחראים. (ב) 

הנציב רשאי להגיש לשר האחראי וליועץ המשפטי לממשלה דין וחשבון  (ג) 
 מיוחד קודם להגשת הדין וחשבון השנתי.

השר יפרסם לציבור כל דין וחשבון שיוגש אליו לפי סעיף זה, בדרך  (ד) 
 שימצא לנכון.

הנציב ועובדי הנציבות חייבים לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליהם  (א) .21
עקב עבודתם, לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע ותפקידיהם 
לפי חוק זה; הנציב ועובדי הנציבות יחתמו על כתב שמירה על סודיות עם תחילת 
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 עבודתם.

 –על אף האמור בסעיף קטן (א)  (ב) 

היועץ המשפטי לממשלה רשאי לקבל לידיו עותק מכל חומר או  )1(
מידע שבידי הנציב או עובדי הנציבות שהוגש במסגרת מילוי תפקידם, 
ואולם חומר או מידע לגבי תלונה מסוימת יימסר לאחר שהטיפול בה 

 הסתיים;

השר האחראי רשאי לקבל לידיו עותק מכל חומר או מידע שבידי  )2(
הנציב או עובדי הנציבות שהושג במסגרת מילוי תפקידם, הדרוש לו לשם 
הפעלת סמכותו לנקוט הליך משמעתי, ואולם חומר או מידע לגבי תלונה 

 מסוימת יימסר לאחר שהטיפול בה הסתיים;

סבר הנציב כי התקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, רשאי הוא  )3(
להעביר עותק מכל חומר או מידע שבידיו או בידי עובדי הנציבות לשר 
האחראי לשם הפעלת סמכותו לנקוט הליך משמעתי, או ליועץ המשפטי 

 לממשלה, אף אם הטיפול בתלונה טרם הסתיים;

סבר הנציב, אגב בירור תלונה, כי החומר או המידע שהגיע לידיו  )4(
מצדיק ביקורת מערכתית, רשאי הוא להעבירו לידיעתו של מבקר 
המדינה, למעט פרטים אישיים של הנילון או פרטים שיכולים להביאו 

 לזיכויו.

), רשאי היועץ המשפטי לממשלה 3( -) ו 2על אף האמור בסעיף קטן (ב)(  (ג) 
לקבוע כי יש מניעה להעביר את החומר או המידע האמור באותו סעיף קטן לשר 

 האחראי, מחשש לפגיעה ניכרת באינטרס ציבורי חיוני.

השר והיועץ המשפטי לממשלה כאחד, רשאים להתיר פרסום פרטי תלונה  (ד) 
מסוימת שהטיפול בה הסתיים, לרבות תמצית ממצאי הבירור, אם נמצא שקיים עניין 
ציבורי המצדיק את הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכך, ולאחר שניתנה למי שעלול 

 להיפגע מהפרסום הזדמנות נאותה לטעון את טענותיו.

(ה), הודעה או החלטה של 17חומר או מידע שהנציב מעביר לפי סעיף   (א) .22
, לא יכללו ולא יגלו חומר 20ודין וחשבון לפי סעיף    19(ד) או  18הנציב לפי סעיפים  

 או מידע שמתקיים לגביו אחד מאלה:

ראש הממשלה, שר הביטחון או שר החוץ, לפי העניין, הודיעו  )1(
לנציב בכתב כי גילוים עלול לפגוע בביטחון המדינה או ביחסי החוץ 
שלה וניתן להוציא לגביו חיסיון לטובת המדינה או חיסיון לטובת הציבור 

 –(בחוק זה    1971-לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א   44לפי סעיף  
 פקודת הראיות);

שר משרי הממשלה הודיע לנציב בכתב כי גילוים עלול לפגוע  )2(
בעניין ציבורי חשוב וניתן להוציא לגביו תעודת חיסיון לטובת הציבור 

 לפקודת הראיות; 45לפי סעיף 

 פרסומם או גילוים אסור על פי דין; )3(

מדובר במידע בדבר דיונים פנימיים, תרשומות של התייעצויות  )4(
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חלקם; הנציב רשאי להמליץ לפני המילון ולפני הממונה עליו על הצורך בתיקון ליקוי 
שהעלה הבירור ועל הדרך והמועד לתיקונו; עותק מההחלטה יימסר לשר האחראי 

 וליועץ המשפטי לממשלה.

התקבלה המלצה על צורך בתיקון ליקוי כאמור בסעיף קטן (א), יודיעו  (ב) 
הנילון והממונה עליו, לנציב, על הצעדים שננקטו לתיקון הליקוי; לא התקבלה הודעה 
כאמור בתוך זמן סביר, או שההודעה אינה מניחה את דעתו של הנציב, רשאי הוא 

 להביא את העניין לפני השר האחראי והיועץ המשפטי לממשלה.

מצא הנציב שהתלונה לא היתה מוצדקת, יודיע על כך למתלונן, לנילון  (ג) 
ולממונה עליו, ויציין את נימוקיו; בהודעה כאמור רשאי הנציב לפרט את תמצית 

 ממצאיו, כולם או חלקם.

העלה בירור התלונה חשש שנעברה עבירה פלילית, יביא הנציב את  (ד) 
העניין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה; העלה בירור התלונה חשש שנעברה עבירה 

 משמעתית, יביא הנציב את העניין לידיעת השר האחראי והיועץ המשפטי לממשלה.



הנציב יגיש לשר וליועץ המשפטי לממשלה, מדי שנה, דין וחשבון לגבי  (א) .20
דין וחשבון שנתי), ובו סקירה שתתייחס, בין השאר, לפעולות  –השנה הקודמת (להלן 

הנציבות בעניינים האלה, בחלוקה לפי סוגי מייצגי המדינה בערכאות ולפי הגופים או 
 היחידות שבמסגרתם הם מועסקים:

 מספר התלונות שהוגשו ומספר התלונות שבוררו; )1(

 מספר התלונות שנמצאו מוצדקות; )2(

 בירור התלונות;-הטעמים לאי )3(

 זמן הבירור הממוצע בתלונות שבוררו; )4(

 מספר התלונות שבירורן טרם הסתיים; )5(

 סוגי העניינים שלגביהם הוגשו תלונות; )6(

 המלצות מרכזיות לטיפול בליקויים ותיקונם; )7(

מספר התלונות שהעלו חשש לעבירה פלילית ולעבירה משמעתית,  )8(
 אם היו כאלה;

תיאור הטיפול בתלונות בלא ציון של פרטים אישיים או פרטים  )9(
 שיכולים להביא לזיהוי של המתלונן, הנילון או אדם אחר.

 הנציב ימסור העתק של הדין וחשבון השנתי לשרים האחראים. (ב) 

הנציב רשאי להגיש לשר האחראי וליועץ המשפטי לממשלה דין וחשבון  (ג) 
 מיוחד קודם להגשת הדין וחשבון השנתי.

השר יפרסם לציבור כל דין וחשבון שיוגש אליו לפי סעיף זה, בדרך  (ד) 
 שימצא לנכון.

הנציב ועובדי הנציבות חייבים לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליהם  (א) .21
עקב עבודתם, לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע ותפקידיהם 
לפי חוק זה; הנציב ועובדי הנציבות יחתמו על כתב שמירה על סודיות עם תחילת 
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 עבודתם.

 –על אף האמור בסעיף קטן (א)  (ב) 

היועץ המשפטי לממשלה רשאי לקבל לידיו עותק מכל חומר או  )1(
מידע שבידי הנציב או עובדי הנציבות שהוגש במסגרת מילוי תפקידם, 
ואולם חומר או מידע לגבי תלונה מסוימת יימסר לאחר שהטיפול בה 

 הסתיים;

השר האחראי רשאי לקבל לידיו עותק מכל חומר או מידע שבידי  )2(
הנציב או עובדי הנציבות שהושג במסגרת מילוי תפקידם, הדרוש לו לשם 
הפעלת סמכותו לנקוט הליך משמעתי, ואולם חומר או מידע לגבי תלונה 

 מסוימת יימסר לאחר שהטיפול בה הסתיים;

סבר הנציב כי התקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, רשאי הוא  )3(
להעביר עותק מכל חומר או מידע שבידיו או בידי עובדי הנציבות לשר 
האחראי לשם הפעלת סמכותו לנקוט הליך משמעתי, או ליועץ המשפטי 

 לממשלה, אף אם הטיפול בתלונה טרם הסתיים;

סבר הנציב, אגב בירור תלונה, כי החומר או המידע שהגיע לידיו  )4(
מצדיק ביקורת מערכתית, רשאי הוא להעבירו לידיעתו של מבקר 
המדינה, למעט פרטים אישיים של הנילון או פרטים שיכולים להביאו 

 לזיכויו.

), רשאי היועץ המשפטי לממשלה 3( -) ו 2על אף האמור בסעיף קטן (ב)(  (ג) 
לקבוע כי יש מניעה להעביר את החומר או המידע האמור באותו סעיף קטן לשר 

 האחראי, מחשש לפגיעה ניכרת באינטרס ציבורי חיוני.

השר והיועץ המשפטי לממשלה כאחד, רשאים להתיר פרסום פרטי תלונה  (ד) 
מסוימת שהטיפול בה הסתיים, לרבות תמצית ממצאי הבירור, אם נמצא שקיים עניין 
ציבורי המצדיק את הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכך, ולאחר שניתנה למי שעלול 

 להיפגע מהפרסום הזדמנות נאותה לטעון את טענותיו.

(ה), הודעה או החלטה של 17חומר או מידע שהנציב מעביר לפי סעיף   (א) .22
, לא יכללו ולא יגלו חומר 20ודין וחשבון לפי סעיף    19(ד) או  18הנציב לפי סעיפים  

 או מידע שמתקיים לגביו אחד מאלה:

ראש הממשלה, שר הביטחון או שר החוץ, לפי העניין, הודיעו  )1(
לנציב בכתב כי גילוים עלול לפגוע בביטחון המדינה או ביחסי החוץ 
שלה וניתן להוציא לגביו חיסיון לטובת המדינה או חיסיון לטובת הציבור 

 –(בחוק זה    1971-לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א   44לפי סעיף  
 פקודת הראיות);

שר משרי הממשלה הודיע לנציב בכתב כי גילוים עלול לפגוע  )2(
בעניין ציבורי חשוב וניתן להוציא לגביו תעודת חיסיון לטובת הציבור 

 לפקודת הראיות; 45לפי סעיף 

 פרסומם או גילוים אסור על פי דין; )3(

מדובר במידע בדבר דיונים פנימיים, תרשומות של התייעצויות  )4(
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פנימיות או של דברים שנאמרו במסגרת תחקיר פנימי או חוות דעת, 
טיוטה, עצה או המלצה שניתנו לצורך קבלת החלטה, למעט התייעצויות 

 הקבועות בדין;

 הם עלולים לפגוע שלא כדין בפרטיותו של אדם; )5(

 הם עלולים לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת המתלונן; )6(

יש בהם משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה סודית כמשמעותם לפי  )7(
 כל דין.

ראה הנציב כי חומר או מידע שמועבר, הודעה, החלטה או דין וחשבון  (ב) 
) 2( -) ו 1כאמור בסעיף קטן (א) עלולים לכלול או לגלות מידע כאמור בסעיף קטן (א)( 

ולא נמסרה לו הודעה בעניין מראש הממשלה או מהשר הנוגע בדבר כאמור באותו 
סעיף קטן, יבקש הנציב את עמדת ראש הממשלה או השר הנוגע בדבר, לפני שיפרסם 

ימים   30את המידע; לא הודיע ראש הממשלה או השר הנוגע בדבר את עמדתו בתוך  
 ממועד פניית הנציב, יראו אותו כמי שאין לו התנגדות לפרסום המידע.

ראה הנציב כי חל אחד מהמקרים המנויים בסעיף קטן (א), רשאי הוא  (ג) 
למסור את החומר או המידע, ההודעה, ההחלטה או הדין וחשבון כאמור באותו סעיף 
קטן , תוך עריכת שינויים, השמטות או התניית תנאים, או למסור אותם רק לחלק 
מהגורמים שאליהם יש להעביר אותם לפי חוק זה; פעל הנציב כאמור בסעיף קטן זה, 
יציין זאת עם המסירה כאמור, אלא אם כן יש מניעה לכך מהטעמים המפורטים בסעיף 

 קטן (א).

דין וחשבון, החלטה, חוות דעת וכל מסמך אחר שהכינו הנציב או עובדי  .23
הנציבות במסגרת מילוי תפקידם, וכן הודעה שהתקבלה בידי הנציב או עובדי הנציבות 
במסגרת מילוי תפקידם, לא ישמשו ראיה בהליך משפטי או משמעתי, למעט במשפט 

 פלילי בשל מסירת עדות שקר.

 –החלטותיו וממצאיו של הנציב בעניין תלונה  (א) .24

אין בהם כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר זכות או סעד, בבית  )1(
 משפט או בבית דין, שלא היו להם לפני כן;

אין בהם כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או  )2(
לבקש סעד שהוא זכאי להם, ואולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק, לא 

 יוארך המועד על ידי הגשת התלונה או בירורה.

לא יזדקק בית משפט לבקשת סעד נגד החלטותיו של הנציב וממצאיו  (ב) 
 בעניין תלונה.

הודעה על הדרכים להגשת תלונה לפי חוק זה ופירוט עיקרי סמכויות הנציב  .25
 הקבועות בחוק זה יפורסמו בדרך שיקבע השר.

השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט  .26
 של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

 –אין בסמכויות הנציב לפי חוק זה כדי לגרוע  .27

 מסמכותו של כל גוף שנתונה לו סמכות לברר תלונות לפי כל דין; )1(
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מסמכותו של היועץ המשפטי לממשלה לערוך בירורים בנוגע לתפקודם  )2(
 של מייצגי המדינה בערכאות או כדי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה לו;

מסמכותו של פרקליט המדינה, ראש חטיבת התביעות במשטרת ישראל,  )3(
ראש אגף התנועה במשטרת ישראל וכל גורם אחר הממונה על מייצגי המדינה 
בערכאות, או מי מטעמם, לערוך בירורים בנוגע לתפקוד מייצגי המדינה 

 בערכאות שעליהם הם ממונים או כדי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה להם.

מבקר המדינה יקים, במשרד מבקר המדינה, צוות שיבצע ביקורת על  (א) .28
 מערך מייצגי המדינה בערכאות, בהתאם לסמכויות מבקר המדינה לפי כל דין.

אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכויותיו של מבקר המדינה לפי  (ב) 
 כל דין.

 (א), בסופו יבוא:14, בסעיף 1998-בחוק חופש המידע, התשנ"ח .29

לגבי בירור   –) נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות  16"( 
-תלונה לפי חוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, התשע"ו 

2016". 

 שישה חודשים מיום פרסומו. 28תחילתו של סעיף  .30

הוראות חוק זה יחולו גם על תלונות שהוגשו לנציבות הביקורת על מערך  (א) .31
הנציבות היוצאת) שפעלה ערב   –התביעה וייצוג המדינה בערכאות (בסעיף זה  

יום התחילה), ובירורן טרם הסתיים, לעניין פעולות בירור  –פרסומו של חוק זה (להלן 
 שטרם בוצעו, בלבד.

ראה הנציב שמונה לפי חוק זה לראשונה כי ניתן להשלים עריכה  )1( (ב) 
של ביקורת מערכתית מסוימת שהנציבות היוצאת החלה בה ולפרסם דוח 
בעניינה, בתוך שישה חודשים ממועד תחילת כהונתו, ישלים את הבדיקה 
ויפרסם את הדוח בתוך התקופה האמורה, ובלבד שטיוטת הדוח גובשה 

 לפני יום התחילה;

), רשאי הנציב לפעול בהתאם למסמך 1בפעולתו כאמור בפסקה (  )2(
 16העקרונות בעניין הנציבות היוצאת מיום י"ב בתשרי התשע"ד ( 

 );2013בספטמבר 

), על הנציב ועובדי הנציבות, ועל 2על אף האמור בפסקה (  )3(
פעולותיהם ופרסומים או העברת מידע מטעמם, בנוגע לפעולות כאמור 

, בשינויים 23-ו   22),  1(ב)( -(א) ו 21), יחולו הוראות סעיפים  1בפסקה ( 
 המחויבים;

הנציב יעביר לידי מבקר המדינה, בתוך שישה חודשים ממועד  )4(
תחילת כהונתו, כל מסמך, מידע או חומר אחר שברשות הנציבות היוצאת 
או הנציבות, שהוכן או נאסף בנוגע לביקורת מערכתית; מסמך, מידע 
וחומר כאמור לא ישמשו לבירור תלונות לפי חוק מבקר המדינה או חוק 

 זה;

) חשש לעבירה פלילית יביא הנציב את 1העלה דוח כאמור בפסקה (  )5(
) 1העניין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה; העלה דוח כאמור בפסקה ( 
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פנימיות או של דברים שנאמרו במסגרת תחקיר פנימי או חוות דעת, 
טיוטה, עצה או המלצה שניתנו לצורך קבלת החלטה, למעט התייעצויות 

 הקבועות בדין;

 הם עלולים לפגוע שלא כדין בפרטיותו של אדם; )5(

 הם עלולים לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת המתלונן; )6(

יש בהם משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה סודית כמשמעותם לפי  )7(
 כל דין.

ראה הנציב כי חומר או מידע שמועבר, הודעה, החלטה או דין וחשבון  (ב) 
) 2( -) ו 1כאמור בסעיף קטן (א) עלולים לכלול או לגלות מידע כאמור בסעיף קטן (א)( 

ולא נמסרה לו הודעה בעניין מראש הממשלה או מהשר הנוגע בדבר כאמור באותו 
סעיף קטן, יבקש הנציב את עמדת ראש הממשלה או השר הנוגע בדבר, לפני שיפרסם 

ימים   30את המידע; לא הודיע ראש הממשלה או השר הנוגע בדבר את עמדתו בתוך  
 ממועד פניית הנציב, יראו אותו כמי שאין לו התנגדות לפרסום המידע.

ראה הנציב כי חל אחד מהמקרים המנויים בסעיף קטן (א), רשאי הוא  (ג) 
למסור את החומר או המידע, ההודעה, ההחלטה או הדין וחשבון כאמור באותו סעיף 
קטן , תוך עריכת שינויים, השמטות או התניית תנאים, או למסור אותם רק לחלק 
מהגורמים שאליהם יש להעביר אותם לפי חוק זה; פעל הנציב כאמור בסעיף קטן זה, 
יציין זאת עם המסירה כאמור, אלא אם כן יש מניעה לכך מהטעמים המפורטים בסעיף 

 קטן (א).

דין וחשבון, החלטה, חוות דעת וכל מסמך אחר שהכינו הנציב או עובדי  .23
הנציבות במסגרת מילוי תפקידם, וכן הודעה שהתקבלה בידי הנציב או עובדי הנציבות 
במסגרת מילוי תפקידם, לא ישמשו ראיה בהליך משפטי או משמעתי, למעט במשפט 

 פלילי בשל מסירת עדות שקר.

 –החלטותיו וממצאיו של הנציב בעניין תלונה  (א) .24

אין בהם כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר זכות או סעד, בבית  )1(
 משפט או בבית דין, שלא היו להם לפני כן;

אין בהם כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או  )2(
לבקש סעד שהוא זכאי להם, ואולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק, לא 

 יוארך המועד על ידי הגשת התלונה או בירורה.

לא יזדקק בית משפט לבקשת סעד נגד החלטותיו של הנציב וממצאיו  (ב) 
 בעניין תלונה.

הודעה על הדרכים להגשת תלונה לפי חוק זה ופירוט עיקרי סמכויות הנציב  .25
 הקבועות בחוק זה יפורסמו בדרך שיקבע השר.

השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט  .26
 של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

 –אין בסמכויות הנציב לפי חוק זה כדי לגרוע  .27

 מסמכותו של כל גוף שנתונה לו סמכות לברר תלונות לפי כל דין; )1(
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מסמכותו של היועץ המשפטי לממשלה לערוך בירורים בנוגע לתפקודם  )2(
 של מייצגי המדינה בערכאות או כדי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה לו;

מסמכותו של פרקליט המדינה, ראש חטיבת התביעות במשטרת ישראל,  )3(
ראש אגף התנועה במשטרת ישראל וכל גורם אחר הממונה על מייצגי המדינה 
בערכאות, או מי מטעמם, לערוך בירורים בנוגע לתפקוד מייצגי המדינה 

 בערכאות שעליהם הם ממונים או כדי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה להם.

מבקר המדינה יקים, במשרד מבקר המדינה, צוות שיבצע ביקורת על  (א) .28
 מערך מייצגי המדינה בערכאות, בהתאם לסמכויות מבקר המדינה לפי כל דין.

אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכויותיו של מבקר המדינה לפי  (ב) 
 כל דין.

 (א), בסופו יבוא:14, בסעיף 1998-בחוק חופש המידע, התשנ"ח .29

לגבי בירור   –) נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות  16"( 
-תלונה לפי חוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, התשע"ו 

2016". 

 שישה חודשים מיום פרסומו. 28תחילתו של סעיף  .30

הוראות חוק זה יחולו גם על תלונות שהוגשו לנציבות הביקורת על מערך  (א) .31
הנציבות היוצאת) שפעלה ערב   –התביעה וייצוג המדינה בערכאות (בסעיף זה  

יום התחילה), ובירורן טרם הסתיים, לעניין פעולות בירור  –פרסומו של חוק זה (להלן 
 שטרם בוצעו, בלבד.

ראה הנציב שמונה לפי חוק זה לראשונה כי ניתן להשלים עריכה  )1( (ב) 
של ביקורת מערכתית מסוימת שהנציבות היוצאת החלה בה ולפרסם דוח 
בעניינה, בתוך שישה חודשים ממועד תחילת כהונתו, ישלים את הבדיקה 
ויפרסם את הדוח בתוך התקופה האמורה, ובלבד שטיוטת הדוח גובשה 

 לפני יום התחילה;

), רשאי הנציב לפעול בהתאם למסמך 1בפעולתו כאמור בפסקה (  )2(
 16העקרונות בעניין הנציבות היוצאת מיום י"ב בתשרי התשע"ד ( 

 );2013בספטמבר 

), על הנציב ועובדי הנציבות, ועל 2על אף האמור בפסקה (  )3(
פעולותיהם ופרסומים או העברת מידע מטעמם, בנוגע לפעולות כאמור 

, בשינויים 23-ו   22),  1(ב)( -(א) ו 21), יחולו הוראות סעיפים  1בפסקה ( 
 המחויבים;

הנציב יעביר לידי מבקר המדינה, בתוך שישה חודשים ממועד  )4(
תחילת כהונתו, כל מסמך, מידע או חומר אחר שברשות הנציבות היוצאת 
או הנציבות, שהוכן או נאסף בנוגע לביקורת מערכתית; מסמך, מידע 
וחומר כאמור לא ישמשו לבירור תלונות לפי חוק מבקר המדינה או חוק 

 זה;

) חשש לעבירה פלילית יביא הנציב את 1העלה דוח כאמור בפסקה (  )5(
) 1העניין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה; העלה דוח כאמור בפסקה ( 
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חשש לעבירה משמעתית, יביא הנציב את העניין לידיעת השר האחראי 
 והיועץ המשפטי לממשלה.

יחולו גם על תלונות שהוגשו לנציבות היוצאת, אלא אם   23הוראות סעיף   (ג) 
 כן נעשה שימוש במסמכים המנויים באותו סעיף בהליך משפטי או משמעתי.

, 1998-) לחוק חופש המידע, התשנ"ח 16(א)( 14הוראות סעיף   )1( (ד) 
כנוסחו בחוק זה, יחולו גם על תלונות שהוגשות לנציבות היוצאת, אלא 
אם כן בקשה לקבלת מידע לגביהן לפי החוק האמור הוגשה ערב יום 

 התחילה;

) ערב יום התחילה, לא יימסרו 1הוגשה בקשה כאמור בפסקה (  )2(
במענה לבקשה פרטים אישיים או פרטים שיכולים להביא לזיהויו של 

 מייצג המדינה בערכאות.

 



 (ג))15(סעיף 



 –מצהיר כי       אני 

 שבתלונתי הוא נכון;      המידע שמסרתי בפסקאות  )1(

שבתלונתי הוא נכון לפי מיטב ידיעתי        המידע שמסרתי בפסקאות   )2(
 ואמונתי.

 

 _________________ 
 חתימת המצהיר 

המוכר        הופיע לפני         מאשר בזה כי ביום         אני הח"מ  
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את        לי אישית/שזיהיתי לפי מס' זהות  

האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, 
 אישר נכונות הצהרתו וחתם עליו בפני.

 

 _________________ 
 חתימת המצהיר 

 

 

 

 איילת שקד בנימין נתניהו 
 שרת המשפטים ראש הממשלה 

 יולי יואל אדלשטיין ראובן ריבלין 
 יושב ראש הכנסת נשיא המדינה 
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חשש לעבירה משמעתית, יביא הנציב את העניין לידיעת השר האחראי 
 והיועץ המשפטי לממשלה.

יחולו גם על תלונות שהוגשו לנציבות היוצאת, אלא אם   23הוראות סעיף   (ג) 
 כן נעשה שימוש במסמכים המנויים באותו סעיף בהליך משפטי או משמעתי.

, 1998-) לחוק חופש המידע, התשנ"ח 16(א)( 14הוראות סעיף   )1( (ד) 
כנוסחו בחוק זה, יחולו גם על תלונות שהוגשות לנציבות היוצאת, אלא 
אם כן בקשה לקבלת מידע לגביהן לפי החוק האמור הוגשה ערב יום 

 התחילה;

) ערב יום התחילה, לא יימסרו 1הוגשה בקשה כאמור בפסקה (  )2(
במענה לבקשה פרטים אישיים או פרטים שיכולים להביא לזיהויו של 

 מייצג המדינה בערכאות.

 



 (ג))15(סעיף 



 –מצהיר כי       אני 

 שבתלונתי הוא נכון;      המידע שמסרתי בפסקאות  )1(

שבתלונתי הוא נכון לפי מיטב ידיעתי        המידע שמסרתי בפסקאות   )2(
 ואמונתי.

 

 _________________ 
 חתימת המצהיר 

המוכר        הופיע לפני         מאשר בזה כי ביום         אני הח"מ  
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את        לי אישית/שזיהיתי לפי מס' זהות  

האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, 
 אישר נכונות הצהרתו וחתם עליו בפני.

 

 _________________ 
 חתימת המצהיר 

 

 

 

 איילת שקד בנימין נתניהו 
 שרת המשפטים ראש הממשלה 

 יולי יואל אדלשטיין ראובן ריבלין 
 יושב ראש הכנסת נשיא המדינה 
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נספח ב׳ | הצעת הנציב לתיקון החוק הנציבות
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חשש לעבירה משמעתית, יביא הנציב את העניין לידיעת השר האחראי 
 והיועץ המשפטי לממשלה.

יחולו גם על תלונות שהוגשו לנציבות היוצאת, אלא אם   23הוראות סעיף   (ג) 
 כן נעשה שימוש במסמכים המנויים באותו סעיף בהליך משפטי או משמעתי.

, 1998-) לחוק חופש המידע, התשנ"ח 16(א)( 14הוראות סעיף   )1( (ד) 
כנוסחו בחוק זה, יחולו גם על תלונות שהוגשות לנציבות היוצאת, אלא 
אם כן בקשה לקבלת מידע לגביהן לפי החוק האמור הוגשה ערב יום 

 התחילה;

) ערב יום התחילה, לא יימסרו 1הוגשה בקשה כאמור בפסקה (  )2(
במענה לבקשה פרטים אישיים או פרטים שיכולים להביא לזיהויו של 

 מייצג המדינה בערכאות.

 



 (ג))15(סעיף 



 –מצהיר כי       אני 

 שבתלונתי הוא נכון;      המידע שמסרתי בפסקאות  )1(

שבתלונתי הוא נכון לפי מיטב ידיעתי        המידע שמסרתי בפסקאות   )2(
 ואמונתי.

 

 _________________ 
 חתימת המצהיר 

המוכר        הופיע לפני         מאשר בזה כי ביום         אני הח"מ  
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את        לי אישית/שזיהיתי לפי מס' זהות  

האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, 
 אישר נכונות הצהרתו וחתם עליו בפני.

 

 _________________ 
 חתימת המצהיר 

 

 

 

 איילת שקד בנימין נתניהו 
 שרת המשפטים ראש הממשלה 

 יולי יואל אדלשטיין ראובן ריבלין 
 יושב ראש הכנסת נשיא המדינה 
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נספח ג׳ | הליך הטיפול בתלונה 

הפניות לנציבות מוגשות באמצעות דואר ישראל, דואר אלקטרוני, מסירה ידנית 
2017 הוסיפה הנציבות טופס מקוון להגשת תלונה  ופקסימיליה. במהלך שנת 
לאתר היחידה במטרה לשפר ולהנגיש את השירות עבור הפונה, כמו גם לייעל 

את הליך הטיפול בתלונות.

התלונות שמוגשות לנציבות מועברות לטיפול עורך דין בנציבות )להלן: "הגורם 
המטפל"(. הגורם המטפל בוחן בדיקה מקדמית, אם התלונה מתייחסת לגוף או 
לגורם הנמנה עם מבוקרי הנציבות, אם נושא התלונה מצוי בסמכות הנציבות 
ואם התקיימה אחת העילות שבעטיין לא תתברר תלונה, הכל כמפורט בסעיף 

ה.2 לדוח. 

| זיהוי ומיפוי

אם  הראשון,  בשלב  בוחן,  המטפל  הגורם  הסף,  על  נדחית  לא  שהתלונה  ככל 
יש בעובדות הנטענות בתלונה כדי לבסס ליקויים לכאורה בהתנהלות הגופים 
המבוקרים, וממפה את הליקויים הנטענים. לאחר הבחינה, משיב הגורם המטפל 
לפונה מענה ראשוני. המענה הראשוני יכול שיהיה החלטת דחייה על הסף של 
הועברה  שהתלונה  עדכון  לבררה(;  הנציבות  בסמכות  שאין  )במקרה  התלונה 
או  הבהרות  להמצאת  מהפונה  בקשה  או  הרלוונטיים;  הגורמים  להתייחסות 
יכול שיכלול גם שיחת טלפון או פגישה עם הפונה,  להשלמת פרטים. המענה 

לפי הצורך.

במועד,  המציאם  ולא  נוספים  פרטים  להמציא  התבקש  הפונה  בהם  במקרים 
נשלח לו מכתב תזכורת המתריע מפני סגירת התלונה. אם הפונה אינו מעביר 
את החומר המבוקש גם לאחר המועד הקבוע במכתב התזכורת, תלונתו נסגרת.

| המשך הטיפול  

המטפל  הגורם  יפעל  הנטענים,  הליקויים  ומיפוי  העובדות  זיהוי  השלמת  עם 
בנציבות באחת הדרכים הבאות: 
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מרכזיים . 1 פרטים  בהעדר  או  לתלונה  בסיס  בהעדר  התלונה:  דחיית 
שדרושים לבירורה. במקרה זה, נשלח לפונה מכתב הכולל את עיקרי 

הנימוקים לדחיית התלונה.

המשך בירור התלונה: בהתקיים בסיס לכאורי מקדמי לבירור התלונה, . 2
ומתבקשת  מהתלונה  עותק  ככלל,  מצורף,  אליו  מכתב  לנילון  נשלח 
התייחסותו לתלונה, תוך פרק זמן קצוב. במקביל, נשלח לפונה מכתב 
לא  שהנילון  ככל  הנילון.  להתייחסות  התלונה  משלוח  דבר  מצוין  בו 
המציא התייחסותו במועד שהוקצב לשם כך, נשלח מכתב תזכורת ובו 
ניתן לנילון פרק זמן נוסף להגשת התייחסותו. ככל שהנילון לא המציא 
התייחסותו אף לאחר פרק הזמן הנוסף שהוקצב לו, ולאחר וידוא שהנילון 
קיבל את התלונה ואת בקשת הנציבות להתייחסותו, מתקבלת הכרעה 

בתלונה על סמך החומר שקיים בתיק התלונה. 

| קבלת התייחסות הנילון

עם קבלת התייחסות הנילון, נבחנות טענותיו ביחס לטענות הפונה. ככל שעולה 
הנילון  מתבקש  נוספים,  מסמכים  בהמצאת  או  בהשלמות  נוסף,  בפירוט  צורך 
בכתב להמציאם. במקרים מתאימים, על פי שיקול דעת הנציב או מי מטעמו, או 
לבקשת הנילון, מתאפשר לנילון להשמיע טענותיו בעל פה, בעצמו או באמצעות 

מיופה כוחו, בפני הנציב. 

לאחת  בהתאם  הבירור  ממצאי  מגובשים  הנילון,  התייחסות  בחינת  לאחר 
החלופות שפורטו בחלק ה' לפרק הראשון בדוח. 

| מעקב אחר יישום המלצות הנציב 

או אופרטיבית, תעקוב הנציבות  ככל שהחלטת הנציב כללה המלצה פרטנית 
כמתואר  הרלוונטיים,  הגופים  של  העבודה  בשיטות  והטמעתה  מימושה  אחר 

בפרק 3 לדוח.
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