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 הנהלת בתי המשפט

 המבקרת הפנימית ונציבת תלונות הציבור

 כ"ז בסיון, תשע"חירושלים, 

 2018ביוני,  10

 לכבוד

 ,בית משפט העליון תנשיא

 ,המשפטים תשר

 ,מנהל בתי המשפט

 ,נשיאי בתי המשפט

 ,חברי מטה הנהלת בתי המשפט

 מזכירים ראשיים

 

 נכבדי,

 2017דוח תלונות לשנת הנדון: 

 

 .2017בשנת באגף ביקורת הפנימית שטופלו אני מתכבדת להגיש לכם דוח תלונות 

 כתב: 229(, 2ואח' נ' שר הבינוי והשיכון , פ"ד מז) יואל אייזנברג 6163/92אהרון ברק בבג"צ השופט 

"אמון הציבור ברשויות השלטון הוא מנכסיה החשובים של הרשות השלטונית ושל המדינה. כאשר 

הציבור מאבד את אמונו ברשויות השלטון, הוא מאבד את אמונו באמנה החברתית המשמשת בסיס 

 .לחיים המשותפים"

 הוגן מכבדשות ולקבל מענה מקצועי הרמעשה או מחדל של על  ההיכולת של הציבור לפנות בתלונ

 אמון הציבור ברשויות השלטון.חיזוק היא גורם חשוב ב ומהיר

 ,החתירה להבין מהם צרכיו ,של האגף בטיפול במלין ובתלונתו הינן ההקשבה למליןעקרונות היסוד 

 ביר הפנים.המפורט ומסמובאים בפנייתו, והמענה המעבר לאלה 

 נותן את ה, דבר האמון של הפונים במערכת המשפט כמגבירי הללו מוכיחים את עצמםן העקרונות ואכ

 מביעים את הערכתם לטיפול שניתן להם.מהפונים, הביטויו במכתבים חוזרים 

 ח משמש מעין מבקר בהתייחס לאירועבשונה מהתפיסה הרווחת, אנו רואים בתלונה הזדמנות, בה אזר

 ותן לנו הזדמנות לבחון פן מסוים בעבודת המערכת. ואולי זוהי , ונינינועספציפי אשר מאיר את 
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 , םיה אלינו לפתרון בעייתיההזדמנות להודות לכל אחד מהמלינים אשר טרחו והעלו על הכתב פנ

 ותרמו בכך לשינוי קטן, שהניע שיפור גדול.

 אני משתוקקת להגשים משימה חשובה ואצילית, אבל נפל בחלקי" :בהקשר לזה אמרה הלן קלר

 "למלא משימות קטנות, כאילו היו חשובות ואציליות.

אנו מוצאים לנכון לציין את שיתוף הפעולה עם כל בעלי התפקידים במערכת, מנהל בתי המשפט, מנהלי 

המטה והמנהלים בשטח, אשר תמיד האירו את עיני המבקרים בבואם לבדוק תלונה, וביישום 

 המלצותיהם.

עובדי האגף על פועלם, ולהביע סגניתי דקלה ולכל אחת ואחד מלהודות ל רוצהבהזדמנות זאת אני 

באחריות ובמסירות רבה כשהסיוע למלינים וטובת המערכת עומדים לנגד  םהערכתי על ביצוע עבודת

  עיניהם.

 בכבוד רב, 

 

 רוזנר-עפרה תם                        

 המבקרת הפנימית                                       
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 פתח דבר
 

"דברים שהנשר הדואה יראה משמים לא תראה לטאה הזוחלת על הארץ, ואולם גם זו אמת 

 כי יש דברים שלטאה הזוחלת על הארץ תראה, ונשר הדואה משמים לא יראה" 

 529( 4, נא ) ראש הכנסת-ל' סגל נ' יושב 5503/94כב' השופט חשין בבג"צ 

 

נהלת בתי המשפט, הינו יחידה בהנהלת בתי אגף הביקורת הפנימית ותלונות הציבור בה

, המחייב קיום ביקורת פנימית 1992-המשפט, הפועלת מכוח חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב

על ידי מבקר פנימי בכל גוף ציבורי. תפקיד אגף הביקורת לבחון את הפעילויות ותהליכי העבודה 

לגרום לטעויות או מחדלים, להמליץ  בארגון, לאתר ולהצביע על ליקויים ונקודות תורפה העלולים

על דרכים לתיקון הליקויים, ולבצע מעקב אחר תיקונם. בנוסף, הביקורת הפנימית בהנהלת בתי 

 המשפט משמשת גם כנציבות תלונות הציבור. 

תפקיד כפול זה של עובדי האגף, מביא להפריה הדדית כשקיימת סינרגיה בין הטיפול בתלונות 

ורות היזומות שעורך האגף מעניקות למבקרים את היכולת לענות לתחום הביקורת; הביק

לתלונות באופן מעמיק יותר, תוך מתן ביטוי לראייה מערכתית רחבה. בנוסף, תלונות מאזרחים, 

מספקות מידע על תפקוד המערכת, ובאמצעותן אנו מאתרים בעיות רחבות יותר הדורשות 

 ביקורת מעמיקה ומתן המלצות כלל מערכתיות.

ידי שיתוף ידע והפצת מקרי אירועים -אגף רואה חשיבות רבה בביקורת מניעתית, המתבצעת עלה

וזאת כדי למנוע הישנותם.  חריגים לשם הפקת לקחים ולמידה ממקרים בהם נתגלה כשל,

בעוד שדוחות הביקורת הם פנימיים, כלומר מוגשים למנהל בתי המשפט ונידונים בהתאם, 

תי המשפט, אך לא מפורסמים לציבור, דוח תלונות הציבור השנתי בפורומים שונים בהנהלת ב

 הוא פומבי ומתפרסם גם באתר הרשות השופטת.

אנו סבורים כי פרסום הדוח מהווה מנוף להגברת ההתייעלות המקצועית של עובדי המערכת, 

בשל האפשרות ללמוד מטעויות של אחרים, והזדמנות מיוחדת עבורנו להציג בפני השופטים, 

מנהלים, עובדי המערכת והציבור הרחב את עבודתנו, שנעשית פעמים רבות "מאחורי הקלעים" ה

 ומבלי שתוצאותיה נחשפות לעיני כל.
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אנו מקווים כי דוח זה יסייע בהבנת תפקיד אגף הביקורת ותלונות הציבור, לא רק ככלי לשימוש 

לבדיקת תהליכי עבודה  המתלוננים, אלא גם ככתובת לכלל מערכת בתי המשפט, הן בבקשות

או אירועים חריגים, והן כמקור ממנו ניתן ללמוד על נקודות התורפה שקיימות במערכת לשם 

 שיפורן.

מוצע שמנהלי היחידות השונות יעשו שימוש לימודי בדוח זה, שכן למידה של התנהלות שגויה 

 שהביאה לאירוע עשויה למנוע התרחשותו בשנית. 

 באתר האינטרנט של בתי המשפט ופתוח לעיון הציבור. הדוח כמו קודמיו מפורסם
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 מבנה האגף
 

תם עפרה הציבור, הגב'  תלונות ונציבת המשפט בתי מערכת אגף הביקורת מורכב ממבקרת

. בנוסף, אגף הביקורת נעזר לשם מחוזות ומרכזת לשכהשישה מבקרי רוזנר, סגנית המבקרת, 

 מילוי משימותיו, בסטודנטים המועסקים בחלקיות משרה. 

 

מטה האגף בירושלים,  אולם בשל הפריסה הגיאוגרפית של בתי המשפט, ובשל חשיבות היותה 

 של הביקורת בשטח, חלק מעובדי הביקורת, על אף היותם עובדי הנהלה יושבים במחוזות עצמם.
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 מאמיןאני ה
 

ה במידה רבה בשירות הניתן אנו סבורים כי  מידת האמון של הציבור ברשות השופטת, תלוי

עם כניסתו לבית המשפט, ועד להכרעה השיפוטית בעניינו. אמנם, ההכרעה בעניינו נתונה לאזרח 

בידי השופטים, אך התחושה עמה יוצא האזרח תלויה פעמים רבות בדרג המנהלי, במקצועיות 

 ישה שלו למקבל השירות.שלו ובג

תפקיד האגף, לשמש גורם מנהלי אליו פונה האזרח בעת מצוקה. בהתאם אנו מחויבים לעשות 

כל שביכולתנו כדי לתחזק ולחזק את אמון המלינים במערכת, שהרי אמון הציבור הוא נכס יקר 

 שלנו.  

ביקורת עבודתה בכל כמחויבת למגמה זו של טיוב וייעול השירות המקצועי הניתן לקהל, עושה ה

הכלים העומדים לרשותה כדי להגיע לחקר האמת ולבחון את מקור הבעיה שמועלית בתלונה, 

 תוך מתן המלצות לשיפור המערך המקצועי של המערכת.

אנו סבורים כי דרך זו, של סיוע בפתרון בעיות שמעלה המלין, ומתן מענה פרטני מהיר ויעיל על 

עית שלנו ותורמת להגברת אמון הציבור במערכת בתי שאלותיו, מעלה את הרמה המקצו

 המשפט.  

חשוב לציין שמידע המתקבל מתלונות שנמצאו כ"לא מוצדקות", נבחן גם הוא, שכן המידע נותן 

אינדיקציה על תפיסת הציבור את מערכת בתי המשפט ועל השירות אותו הוא מצפה לקבל. 

אנחנו רואים הזדמנות להסביר לו את  בתשובה למלין, גם אם תלונתו נמצאה לא מוצדקת,

יש בהן כדי למנף פיתוח שיטות או נהלי  ,הסיבות להיות הדברים כפי שהם. במקביל, תלונות אלה

הציבור )בכפוף, כמובן, לאילוצים  ציפיותעבודה חדשים, זאת במטרה להתאים את המערכת ל

 השונים המוטלים עליה(.
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 נכנסים לתמונהמה זו למעשה תלונה והיכן אנחנו 
 

ההגדרה המילונית למילה 'תלונה' היא "הבעת תרעומת או הבאת טענות באופן רשמי בפני הגוף 

 המוסמך לטפל בהן". המילה המנוגדת ל'תלונה' היא שביעות רצון.

 הדבר המשותף לכלל הסיבות הוא חוסר שביעות רצון, כלומר, שביעות רצון נמוכה מולידה תלונה.

 :אלינו מכמה סיבות, וביניהןהציבור פונה 

 .חוויית שירות לא נעימה בבית המשפט 

 .אכפתיות ורצון לשפר את השירות הציבורי 

  המזכירות את החלטות בית המשפט. יישוםאי 

 .קושי לקבל את העובדה שהחיים לא מסתדרים כפי שהוא היה רוצה 

 .כעס על החלטות שיפוטיות 

 

הגורם שפועל בעניין, ומביא בפני המלין את הנתונים, אנחנו  -פה אנחנו נכנסים לתמונה 

להזיז את המחוג ממצב של חוסר  בעשייה זו אנו דואגים .פתרונות ו/או ההסברים למצב הקייםה

 הפונה עד למצב שבו הוא שבע רצון. של שביעות רצון 
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 עקרונות הטיפול בתלונה

הביקורת כפי שהם מוגדרים בחוק  אגף הביקורת הציב לעצמו חזון ויעדים אשר נובעים מתפקידי

  והם: ,הביקורת הפנימית, ובהתאם למשימות הייחודיות למערכת בתי המשפט ולערכים שלה

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רמת שירות גבוהה

 יש לתת למלין את השירות המיטבי

 הניתן, ולעיתים אף לנהוג עמו לפנים

 משורת הדין כדי שיצא שבע רצון.

 מקצועיות

 הביקורת תבצע מטלותיה ביושרה

 במקצועיות וללא משוא פנים כדי להגיע  

 לחקר האמת בביצוע בדיקותיה.

 לשם כך על כל עובד ללמוד ולהתעדכן על

 בסיס קבוע בכל תהליכי העבודה במערכת.

 מחויבות למערכת ולאמת

הביקורת תעשה את המירב כדי לתת 

לציבור מענה מקצועי ואמין, בפרק  

זמן מינימלי תוך שמירה על כבודו  

 וזכויותיו של המלין.

   קביעת אמות מידה

 הביקורת שמה לה למטרה לקבוע  

אמות מידה של התנהלות עובדי  

 המערכת, הן בפן האתי והן בפן השרותי  

 

 דוגמא אישית  

עובדי הביקורת הינם משרתי ציבור ועליהם לחתור למתן דוגמא 

בבואם לבצע את אישית הן בהתנהלות היומיומית שלהם והן 

 משימות הביקורת או לבדוק תלונות.
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 האזרחים?מגיעות תלונות  איך

הסיבות  וגם מגורמים שונים.מהם הביקורת גם באופן ישיר מתקבלות באגף האזרחים תלונות 

 . להגעת תלונה באמצעות גורמים אחרים הן שונות

ולכן פונים הם למספר גורמים לאיזה גורם עליהם לפנות, תמיד יודעים אינם האזרחים ניכר כי 

  אשר מנקזים את התלונות אלינו.

 : הדרכים בהן מגיעות אלינו התלונות להלן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ישירות מבעלי דין ובאי כוחם

 .רוב התלונות מגיעות ישירות מבעלי דין

פעמי, בה נטען כי תפקוד המערכת או תפקוד מי מעובדיה, לקה בחסר/ היה   -בדרך כלל מדובר בתלונה הנוגעת לאירוע חד
 שגוי, או שבוצע בניגוד לנוהלי העבודה.

 נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה

נציבות תלונות הציבור הינה גוף אליו יכול האזרח לפנות לקבלת סעד. במקרים בהם התלונה מתייחסת למערכת בתי  
מהממונים על היחידות הנילונות, לטענות שהוצגו במכתבי תלונה, ומאגף  המשפט, הנציבות מבקשת לקבל התייחסות 

 הביקורת מבקשת הנציבות התייחסות לסוגיות עקרוניות שעלו במהלך בירור התלונה.

 לשכת שרת המשפטים והמחלקה לפניות הציבור במשרד המשפטים

המשפטים בשל אי ידיעה שהרשות השופטת אינה   אזרחים רבים פונים לשרת המשפטים או לנציבות תלונות הציבור במשרד
 חלק ממשרד המשפטים.

 תלונות אלו, הנוגעות לפעילות מערכת בתי המשפט, מועברות לבדיקה ומענה של אגף הביקורת.

 הלשכה המשפטית בהנהלת בתי המשפט 

ה, ומבקשת מאגף הביקורת  הלשכה המשפטית מטפלת בתביעות אזרחיות המוגשות לפרקליטות נגד המערכת או מי מעובדי
לבדוק את התשתית העובדתית של הנטען. בנוסף כאשר מתקבלות דרישות פיצוי בגין נזק שנגרם למלין בעקבות פעולה  

להמשך הטיפול  או  שגויה מצד עובדי המערכת, אנו נדרשים לבדוק העובדות. ממצאי הבדיקה משמשים להכנת כתבי הגנה
 סוגיית הפיצוי למלינים.של הלשכה המשפטית וחשבת המשרד ב

 גורמי הנהלה אחרים  

חלק ממכתבי התלונה מגיעים לגורמים שונים בהנהלת בתי המשפט כגון מנהל בתי המשפט וסמנכ"לים. התלונות הללו  
שמטרתו למנוע כפילויות בבדיקת התלונה ובמענה למלינים, ולייעד גורם   02/21מועברות לטיפול באגף בהתאם לנוהל מס' 

 זי אחד שירכז את כל התלונות המגיעות למערכת.מרכ

 גורמי שטח 

חלק ממכתבי התלונה מגיעים למזכירים הראשיים ביחידות בתי המשפט. לעיתים, מסיבות שונות הקשורות לאופי התלונה,  
 מעדיפים המזכירים הראשיים להעביר את התלונות לטיפול ומענה של אגף הביקורת.  

 הציבור על השופטיםנציבות תלונות 

במקרים בהם חלק מסוים בתלונה נוגע לליקוי אפשרי בפן המנהלי של פעילות מערכת בתי המשפט, מועבר החלק הספציפי  
 לבדיקת אגף הביקורת למול הגורמים הרלוונטיים.
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 תהליך הטיפול בתלונה

כאמור, התלונות המתקבלות באגף הביקורת מגיעות ישירות מהאזרחים או באמצעות גורמים 

 אחרים. התלונות מתקבלות באמצעות הדואר, באמצעות הפקס או באמצעות הדואר האלקטרוני. 

לעיתים, קודמת לכך שיחת טלפון בה מציג המלין את טענותיו. עם זאת, יודגש כי האגף מטפל 

 ת. רק בתלונות כתובו

התלונה מסווגת במערכת הממוחשבת עם קבלת התלונה, נפתח במזכירות האגף תיק תלונה. 

את מהות התלונה מנקודת מבטו  ככל הניתןגם לפי נושא התלונה וגם לפי "קטגוריה", המגדירה 

של המלין. יצוין כי תוצאות הבדיקה אינן בהכרח תואמות את הגדרת הבעיה כפי שהוצגה על ידי 

 ונתו. המלין בתל

הקטגוריות כפי שנקבעו על ידינו הן: ניהול, שיפוט, התנהגות, מקצועיות, אתיקה, טוהר מידות, 

  בקשה ואחר.

המבקר לומד את נושא התלונה, את . התלונה שנתקבלה מועברת לטיפול אחד ממבקרי האגף

בתיקי  היבטיה המשפטיים ואת הנהלים הנוגעים לה, במידת הצורך עורך ביקור ביחידה, מעיין

 ומקיים שיחות והתכתבויות עם הנוגעים בדבר.  ,בית המשפט ובחומר הרלוונטי

 על סמך ממצאי הבדיקה מגבש המבקר את מסקנותיו והמלצותיו.

 

בסיום הבדיקה נשלחת למלין תשובה הכוללת הסבר מפורט ביחס לטענות גופא, והסבר כללי 

 הנוגע לשיקולי המערכת. 

וביחידה הרלוונטית נערכת חשיבה רחבה לעניין הליקויים ונקודות במקביל, באגף הביקורת 

ככל שאותרו במהלך בדיקת התלונה, במטרה למנוע הישנותם בעתיד. המלצות, ככל  ,התורפה

 ויישום ע"י הגורמים הרלוונטיים. שישנן, מועברות להמשך טיפול
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  להלן תרשים זרימה המתאר את תהליך הטיפול בתלונה :
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 מדובר?תלונות בכמה 

 תלונות. 824התקבלו וטופלו באגף הביקורת  2017במהלך שנת 

 ניכרת מגמת עליה בכמות התלונות שהגיעה ביחס לשנים קודמות.

 להלן נתוני התלונות שהתקבלו בשנים האחרונות.

 

 

שבינינו: התלונות עובדות. כל מה שצריך לעשות   מלינים"בשורה טובה ל

הוא לדעת להתלונן בצורה נכונה. במחקר חדש שבחן את הקשר בין מיקוד  

בהווה, אושר וביטויים של רוגז, נמצא כי אנשים שמתלוננים בתקווה להשיג  

 תוצאה כלשהי, שמחים יותר מאלה שעושים זאת רק לשם תשומת הלב".  

  NEWSמערכת וואלה! 

 



 2017 הנהלת בתי המשפט דוח תלונות הציבור

 
 

 

 15 ]שם המחבר[

 

 על מה הציבור מלין?

כל תלונה מסווגת עם קליטתה במערכת הממוחשבת גם לפי נושא התלונה וגם לפי "קטגוריה", 

הקטגוריות כפי שנקבעו על ידינו הן: ניהול,  המגדירה את מהות התלונה מנקודת מבטו של המלין.

  בקשה ואחר.שיפוט, התנהגות, מקצועיות, אתיקה, טוהר מידות, 

אם לתוכן מכתב התלונה הראשוני, והוא משמש לנו כלי בהגדרת הגורם האמון המיון נעשה בהת

 על מתן פתרונות, ושאליו, בין היתר, יומצאו המלצותינו.

יצוין כי תוצאות הבדיקה אינן בהכרח תואמות את הגדרת הבעיה כפי שהוצגה על ידי המלין 

 בתלונתו. 

 בחלוקה לקטגוריות: 2017התפלגות התלונות שהתקבלו בשנת 

נתונים אלה מלמדים, כי רוב המלינים מצביעים על אירועים חריגים הקשורים במקצועיות 

 העובדים. 

המשמעות מבחינת המערכת היא שערך המקצועיות הינו הערך המרכזי שיתרום להגדלת 

 שביעות הרצון של האזרחים, ולכן עלינו כמערכת למקצע את העובדים.

השירות היא לקבל שירות מקצועי ואדיב מעובדי בתי המשפט, כאשר עלינו הציפיה של מקבלי 

לזכור, כי אזרחים רבים מגיעים לבתי המשפט בחשש וללא ידע מוקדם על ההליכים והנהלים של 

מערכת המשפט. סיוע מקצועי ואדיב של עובדי בית המשפט, יכול להקל על הבאים בשערי בתי 

המשפט.  
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 ?התלונות איך אנחנו ממיינים את 

כל תלונה המתקבלת באגף הביקורת מסווגת במערכת הממוחשבת עם פתיחתה, לפי "סוג 

ונותן לנו תמונה על הן על צרכי המלינים והן  ,התלונה". סיווג זה מגדיר את אופן הטיפול בתלונה

 על ציפיותיהם מנותני השירות.

 סיווגי התלונות ואופן טיפול האגף בהן:

 תלונות "רגילות"

פעמיים. התלונות הללו מתייחסות להתנהגות או -באירועים חדלרוב  תלונות העוסקות 

לפעולה של המערכת. אנו בודקים את העובדות ונסיבות האירוע שהביאו לכתיבת התלונה, 

אנו בוחנים את נכונות הטענות ואת מידת הצדק בהן. לאחר מכן, לאור הממצאים והמסקנות, 

 למלין במכתב. משיבים 

 שות פיצוי דרי

כאשר מלין דורש פיצוי בעקבות רשלנות או מחדל של המערכת או של מי מעובדיה, אנו 

בודקים את השתלשלות האירועים בעטיים טוען המלין כי נגרם לו נזק, ומביאים את  

הממצאים בפני היועץ המשפטי של המשרד, המוסמך לקבוע את מידת אחריות המערכת 

המשפטית מוצאת כי יש מקום לשקול פיצוי, מועבר הנושא לנזק שנטען. במידה והלשכה 

 לקבלת אישור חשב המשרד.

 תביעות אזרחיות 

תביעות המוגשות נגד מערכת בתי המשפט או נגד מי מעובדיה בגין פעולה שנעשתה בתוקף 

תפקידם. התביעות מועברות על ידי היועץ המשפטי לאגף הביקורת, הבודק את התשתית 

בכתב התביעה, הקשר שלה לנזק הנטען וכן רמת האחריות לנזק.  העובדתית המופיעה

 במקביל, נבדקת האפשרות שגורמים נוספים נושאים באחריות לנזק, מלבד הנתבעים.

מועבר  ביעה,דוח הבדיקה, הכולל את ממצאי הבדיקה והתייחסות לטענות שבכתב הת

 משמש לצורך הכנת כתב הגנה.ו ללשכה המשפטית
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 תלונות השגה 

פנייה חוזרת מצד המלין שמהותה השגה על התשובה שניתנה לו ע"י אגף הביקורת/גורם 

אחר במערכת. האמור במכתב ההשגה נבדק לגופו של עניין )במקרה הצורך ע"י מבקר אחר( 

 והמלין מקבל התייחסות הן לתלונה עצמה והן להשגה.

אין בסמכות ת שונות. לעיתים מתקבלות באגף תלונות על שופטים ורשמים בערכאו : הערה

 אגף הביקורת לבקר גורמי שיפוט, וברוח זו אנו משיבים למלינים.

 

 התלונות להלן התפלגות 
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 תוצאות הבדיקה

עם סיום הטיפול בתלונה, לאחר מתן מענה למלין והפצת המלצות לגורמים הרלוונטיים, נסגר 

בהתאם למסקנות, האם מדובר  בהנהלת אגף הביקורת תיק התלונה. בשלב הסגירה אנו קובעים

 בתלונה מוצדקת, מוצדקת חלקית או בתלונה שאינה מוצדקת כלל.

 

 התפלגות התלונות לפי תוצאות הבדיקה:

 

מהתלונות נמצאו  8% -מהתלונות נמצאו מוצדקות, ו 16% 2017מהנתונים ניתן ללמוד כי בשנת 

מהפניות שנבדקו, אכן הייתה קיימת סיבה  24%-ברק ניתן לומר כי אם כן מוצדקות חלקית; 

 ממשית מוצדקת לתלונה. 

בבואנו לנתח התפלגות זו עומדת בפנינו השאלה מהי משמעות הנתונים, והאם שאיפתנו היא 

 להגיע לאפס תלונות מוצדקות?

תשובתנו החד משמעית היא כי אפס תלונות מוצדקות פירושו חוסר יכולת לבחינה עצמית והעדר 

 ת לתיקון ושיפור המערכת, ובוודאי שאין זו שאיפתנו. ההזדמנו

מעיון בנתונים המקבילים, המופיעים בדוחות השנתיים של נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר 

 תלונות מוצדקות.  30%-28%המדינה, עולה כי לאורך השנים קיים טווח שבין 
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דקות בחלקן או במלואן, מעידים תלונות מוצ 24%לפיכך נראה כי ממצאי בדיקתנו, המצביעים על 

 על הוגנות הבדיקה הן כלפי המלין והן כלפי המערכת. 

במרבית המקרים, התלונות הלא מוצדקות מצביעות על חוסר היכרות, או על אי הבנה, של המלין 

המשפט. לחילופין, הן מצביעות על קיומו של פער בין ציפיות -את ההליכים והפרוצדורות בבית

עילות המערכת. לכן בשלב המענה למלין ניתנים לו הסברים פרטניים לגוף התלונה האזרח לבין פ

 והסברים כלליים אודות שיקולי המערכת.

 

 :הלהלן התפלגות תוצאות הבדיקה לפי סוג התלונ

 

לעומת תלונות "רגילות" בהם אחוז התלונות המוצדקות והמוצדקות חלקית הוא כרבע מסך כלל 

( 43%( וכמעט מחצית מדרישות הפיצוי )63%)מרבית מהתביעות האזרחיות התלונות, הרי ש

 מוצדקות חלקית. ונמצאו מוצדקות 

תביעות אזרחיות המוגשות נגד המערכת, או דרישות לפיצוי שמגיעות לביקורת מקורן במחדל או 

בפעולה רשלנית של מי מגורמי המערכת בגינה נפגע המלין/התובע ועל כך הוא מבקש לקבל 

 יצוי.פ

יובהר כי דרישות פיצוי או תביעות אזרחיות שנמצאו מוצדקות, גוררות תשלום פיצויים לאזרחים 

ולגופים שנפגעו כתוצאה ממעשים ומחדלים של עובדי המערכת. חלקן נפסק ע"י בית המשפט 

 וחלקן מאושר לתשלום ע"י הלשכה המשפטית והחשבת. 
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, גוררת בצידה, מלבד נזק תדמיתי למערכת, משמעות הדבר היא שרשלנות מקצועית של עובדים

 גם מחיר כספי כבד ביותר. 

בתקופה בה מדברים רבות על קיצוץ תקציבי במשרדי הממשלה, "הקיצוץ הנוסף" בתקציב, 

הנובע מתשלומי פיצויים בגין רשלנות עובדים, הוא בבחינת הכבדה מיותרת על המערכת. בסופו 

, ניזוקים בגין הגידול בתשלומי הפיצויים,  בשעה שניתן של דבר, המערכת ככלל וכל עובד בפרט

 היה להקצות סכומים אלו למטרות אחרות חשובות יותר.   
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 לא כל פניה היא תלונה

בעקבות הקדמה הטכנולוגית וכחלק ממערך שיפור השירות במשרדי הממשלה )"ממשל זמין"(, 

למשרדים באמצעות דואר התפתחה בשנים האחרונות מגמה המאפשרת לאזרחים לפנות 

אלקטרוני. ערוץ תקשורת נוסף זה, מאפשר קבלת מענה מקצועי ומהיר בהשוואה לפניה 

. מעבר עבור האזרח ת למשרד ומביא להתייעלות ולחסכוןבאמצעות הדואר או בהגעה פיזי

להתייעלות ולחסכון, הפנייה באמצעות הדוא"ל נוחה לאזרח בשל האפשרות לשלוח את פנייתו 

 עה, מכל מקום ובאופן פחות פורמאלי ביחס לפניה בכתב.בכל ש

, ישנה תיבה לפניות הציבור שכתובתה באתר הרשות השופטתכחלק ממגמה זו, 

pniyot@court.gov.il.  בכל מה שמגיע לתיבה, אגף הביקורת הפנימית ותלונות הציבור מטפל

הביקורת רותית במערכת, יכחלק ממגמה של פיתוח האוריינטציה הש .גם אם אינו מוגדר כתלונה

 .בפניות הציבור, אף שאינן תלונות קיבלה על עצמה את משימת הטיפול

מצביעה על מעשה או מחדל של  בעוד התלונה .ההבחנה בין תלונות לפניות הינה משמעותית

למגוון נושאים הנוגעים לפעילות  מתייחסתולית איטרנ היא ם, הרי פניההמערכת או אחד העובדי

  .מערכת בתי המשפט

פעמים רבות הציבור פונה אלינו בשאלות שאינן קשורות במישרין או בעקיפין לפעילות מערכת 

מושבות ריקם. כל הפניות נענות תוך ציון בתי המשפט, אולם מדיניות האגף היא שאין פניות ש

 פרטי הגוף הרלוונטי ודרכי ההתקשרות עימו או לחילופין מנותבות לגוף המתאים.

עם קבלת הפניות באתר בתי המשפט נעשה מיון ראשוני בין פניות ותלונות. המענה לפניות שאינן 

שלושה ימים. נתח קטן בגדר תלונה נעשה באמצעות מייל חוזר ומשך המענה  נע בין יום עד ל

וכך הוא  -מהפניות הוא למעשה תלונה, הדורשת בדיקה מעמיקה יותר וזמן טיפול ארוך יותר

 מטופל.

 פניות. 1,442התקבלו בתיבה  2017בשנת 

 

 

http://elyon1.court.gov.il/heb/mail.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/mail.htm
mailto:pniyot@court.gov.il
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 22 ]שם המחבר[

 

  מה מבקשים האזרחים שפונים?

 הן מועברותמהפניות "הופכות" לתלונות, ו 20%הציבור משתמש בתיבת המייל כראות עיניו. רק 

ידי או מענה , המקבלות מענה מפניות בנושאים שוניםמהפניות הן  30%. לטיפול מבקרי המחוזות

בתחום מצויים לאחר בירור קצר. שאר הפניות הן טענות, הצהרות ובקשות, בעניינים שאינם 

 להלן נושאי הפניות המתקבלות בתיבה:סמכותנו. 

 פניות שמהותן תלונה 

תקינה של מי מעובדי בתי המשפט המתקבלות באמצעות תיבת מדובר בתלונות על התנהלות לא 

 פניות, והן מטופלות כיתר התלונות המגיעות לאגף גם בדרכים אחרות.

 פניות לקבלת מידע מתיק ביהמ"ש או פניות לקבלת הסבר כללי על פרוצדורות

דיון,  מדובר בשאלות של בעלי דין, לדוגמא: ווידוא קבלת בקשות שנשלחו, שאלות לגבי מועדי

האם נתקבלו אישורי מסירה, האם ניתנו החלטות בבקשות ועוד. שאלות מסוג זה אמורות 

להיענות על ידי מרכז המידע הארצי, והפונים מופנים ליצור עמו קשר באמצעות הטלפון או 

 באמצעות הצ'אט. 

 בקשות הכרוכות במתן ייעוץ משפטי 

פניות רבות עוסקות בנושאים משפטיים, אשר מענה עליהן כרוך במתן חוות דעת וייעוץ משפטי. 

כידוע, הנהלת בתי המשפט אינה רשאית לספק ייעוץ משפטי. לפיכך, הפונה מופנה לקבלת עזרה 

מקצועית מעורכי דין פרטיים ו/או מגורמי סיוע משפטי חינם בקהילה כגון: עמותת "ידיד" וש.י.ל 

 ת ייעוץ לאזרח(. )שרו

 בקשות/הודעות לבתי המשפט 

בפניות אלו מבקשים הפונים להעביר באמצעות התיבה, בקשה/הודעה לבית המשפט במסגרת 

התנהלות התיק. ברוב המקרים מוסבר לפונים כי מכיוון שהתיבה אינה מהווה ערוץ למשלוח 

ובלים כגון דואר, פקס בקשות לבתי המשפט, עליהם לפנות ישירות לבתי המשפט בערוצים המק

רק  או הגעה למזכירות, תוך מתן מידע אודות פרטי ההתקשרות עם בית המשפט הספציפי.

 נשלחת הבקשה למזכיר הראשי לטיפולו. חריגיםבמקרים 

 פניות לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע 

דות פניות אלו מתקבלות בעיקר מאת אנשי אקדמיה ומסטודנטים הנדרשים למידע לצורך עבו

 . 1998 –אקדמיות. הפניות מועברות לממונה על מתן מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח 
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 23 ]שם המחבר[

 

 הצעת מועמדות לעבודה 

, תי המשפט את שירותיהם וכישוריהםפניות בצירוף קורות חיים מאזרחים המציעים להנהלת ב

להגיש ו לקבל מידע כיצד פניות מסטודנטים למשפטים המעוניינים להתמחות בבתי משפט או

במקרים אלו אנו מסבירים להם מהי הכתובת הנכונה להגשת מועמדות )באמצעות  מועמדות.

 מכרזים(.

 פניות בנושא בעיות טכניות באתר בתי המשפט 

באי אפשרות  יסיון תשלום באמצעות אתר הקנסות,פניות העוסקות, בין היתר, בבעיות במהלך נ

האתר איטי. פניות בנושאים אלו מועברות שנתקבלו בתיק וכן ביחס לכך שלצפות בהחלטות 

 לטיפול מנהל האתר, או לתמיכה הטכנית של תוכנת "נט המשפט".

 פניות בנושא מאגרי מומחים

פניות ובהן בקשה להיכלל ברשימת מאגר מומחים או בקשות לקבל מידע אודות המאגר. בשלב 

זה לא קיים מאגר מומחים במערכת בתי המשפט.  בכדי להתמנות בתיקי בית משפט על המבקש 

לפנות לנשיאי בית משפט במחוזות בהם הוא מעוניין להתמנות, ולשכת הנשיא מעדכנת את 

 ם במחוז. גורמי השיפוט הרלבנטיי

 פניות בנושאים שאינם קשורים למערכת בתי המשפט

פניות ובהן טענות כנגד גופים אחרים כגון משטרת ישראל, רשות האכיפה והגביה והפרקליטות. 

לעיתים אזרחים מוצאים במייל כתובת להשמעת הצהרות או דעות פוליטיות, ו/או טענות כנגד 

  התנהלות אזרחים אחרים.

 אלינו לידיעה בלבדתלונות המופנות 

מוטעית של  ציפייהמתוך  ,בהעתק בלבדבהן תלונות המיועדות לגופים אחרים ואנו מכותבים 

 על תשובת הגוף הרלוונטי.  שנבצע מעקב ,האזרחים
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 נתונים 

מחוזות  לפי
ובחלוקה 

 בתי משפטל
 

 

 

 

 

 

 להלן התפלגות התלונות לפי מחוזות. 

 משויכות ליחידה כלשהי, לא באו לידי ביטוי בגרף.שאינן תלונות  74נציין כי 
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  אינן נכללות בגרף זה.שאינן משויכות לבית דין ספציפי ולכן כלליות תלונות  3שנן י
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  אינן נכללות בגרף זה.שאינן משויכות לבית משפט ספציפי ולכן תלונות כלליות  5שנן י
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  אינן נכללות בגרף זה.שאינן משויכות לבית משפט ספציפי ולכן תלונות כלליות  3שנן י
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  אינן נכללות בגרף זה.שאינן משויכות לבית משפט ספציפי ולכן תלונות כלליות  10שנן י
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  נכללת בגרף זה. שאינה משויכת לבית משפט ספציפי ולכן אינהת ישנה תלונה כללי
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 2017השוואה בין מספר התלונות לבין מספר תיקי בית משפט שנפתחו בשנת 

 

 

 

 
 כיון שישנן תלונות נוספות כלליות שלא נכללות בגרף זה.  100%אחוז התלונות לא מגיע ל
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 כיון שישנן תלונות נוספות כלליות שלא נכללות בגרף זה.  100%אחוז התלונות לא מגיע ל
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 כיון שישנן תלונות נוספות כלליות שלא נכללות בגרף זה.  100%אחוז התלונות לא מגיע ל
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הציבור ואנחנו
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 42 ]שם המחבר[

 

  הציבור מניע את גלגלי השינוי
 

אירועים דומים בהם לא טרח הציבור להעלות  25ישנם מחקרים הראו כי על כל תלונה שנשלחת 

 תלונתו על הכתב.

 לפיכך הטיפול בכל תלונה נעשה בראייה מערכתית הלוקחת בחשבון גם את אלה שלא הלינו.

 

 

 
 

 

 

            

 

 

  :התלונכתוצאה מקודמו קצת מהנושאים ש

 שרותי תרגום.דבר האפשרות להזמין תווסף מידע בהלזימון הנשלח לבעלי הדין  .1

של הנהלת בתי המשפט ולשכת עורכי הדין לבחינת שיפור פנקס משותף צוות הוקם  .2

 התובענות. 

בין . בנושא חילוט והשבת הערבות בבית המשפט העליון תהליך העבודהנערכו שינויים ב .3

תווסף הלנוסח המכתב הנלווה אשר נשלח למשיב יחד עם הערבות הבנקאית, היתר, 

  יום. 14-הפקדת הערבות בהמגביל את משפט 

לטובת באי בית המשפט שהם בעלי  לצורך הפקדת הקסדות תאי אחסוןהוחלט להציב  .4

 .אופנוע

ערר לפי חוק נכי  עדותוובשל פסקי הדין סיון יהחבעניין דרכים להאחדת הנחיות נבחנו  .5

 .רדיפות הנאצים

 . הדבר נדרשבהיכלות המשפט בהם ם ילהתקנת התקנים/מעגנות חניה לאופני פועלים .6
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 43 ]שם המחבר[

 

 הציבור מחזיר לנו בחיוך

הוקרת התודה מעידה על  גובות שקיבלנו ממלינים בעקבות טיפול שלנו בהם.תהנה מעט מה

 מון הציבור במערכת בתי המשפט.הגברת אלתרומת הבדיקה והמענה של האגף 

 

 

תודה על הסיוע,  

מהיר ויעיל יותר  

ממה שתיארתי  

 לעצמי.

 אורנה היקרה,

תודה רבה על  
הבדיקה, על הדו"ח  

אנחנו   ועל הממצאים.
שת"פ  שמחים להמשך 

בין הפקולטה והנהלת  
בתי המשפט  

 .באמצעות תלמידינו

 

 

 

תודה רבה על  
התשובה המפורטת  

 .והבהירה

 

       

דה מקרב  תו     
לב על המענה  
 הענייני והמהיר

 

 

 

תודה רבה על  
 ן!יהשירות המצו

 

 

הופתעתי מאד  
לקבל שיחת טלפון  

מכם. הדבר נדיר  
 במחוזותינו.

 

 שלום רב,  

אני מודה לך  

מאוד על הטיפול  

 היעיל בפניה. 

 

 המון תודה על המענה.

אני באמת רוצה לשבח את  
האופן בו ניסחתם את המכתב  
וכללתם שיקוף של הפניה שלי  

אליכם. זה באמת גורם לצד  
השני )במקרה זה אני(  

להרגיש שקראתם בעיון את  
הפניה שלי, הבנתם אותי  

דעתי אכן   וירדתם לסוף דעתי.
 נחה עתה.

 

תודה רבה על המענה  

המהיר וטיפולך  

 המסור.

 בברכה.
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 מלינים "סדרתיים"

אגף הביקורת ותלונות הציבור מטפל בפניות ותלונות רבות אשר מגיעות מכל שכבות 

האוכלוסייה, מעורכי דין מלומדים, ומאזרחים אשר מתקשים לפעמים להבין ולהתמצא בנבכי 

מערכת המשפט. ערכי השירות באגף מחייבים מענה מהיר וסבלנות אין קץ למלינים, אשר "שפת 

 נבכי המערך המשפטי אינה נהירה להם די צרכם. בית המשפט"  וההתנהלות ב

בין המלינים אנו נתקלים לא מעט בתופעה של תלונות חוזרות ונשנות של מלינים. בחלוקה גסה 

המלין אשר לרוב ממאן להשלים עם פסק הדין או עם  אנו מוצאים שני סוגי מלינים: של תופעה זו

יו מחדל, ובוחר לטעון זאת שוב ושוב, ההחלטה השיפוטית או עם המענה שלנו שלא בוצע כלפ

ישנו המלין אשר כתיבת תלונות ומהעבר השני  ;ל אף המענה המקצועי והמסביר שלנווזאת ע

 תחביב עבורו והוא מוצא בכל פרק זמן נושא חדש להלין עליו.  ההינ

המלינים הללו מכונים בעגה המקצועית שלנו "סדרתיים". הם אינם מוותרים על אף אמצעי קשר 

 . מיילים ופקסיםומרבים להתקשר, ולשלוח 

יכולים להתעלם מפניות אלו רק מפני ששם המלין מוכר לנו, מה  איננואנו, עם כל הקושי בדבר, 

 ף גרמו לנו לתקן כשל מערכתי.גם שהיו  מקרים אשר מלינים חוזרים אלו האירו עיננו וא

הטיפול בתלונות אלו דורש משאבים רבים כגון סבלנות, זמן להבנת צרכי המלין וכתיבת מכתב 

המבהיר את הסיטואציה ברגישות ובנחישות. הדבר דורש השקעת זמן יקר של עובדי הביקורת, 

יות יותר. ככלל, זמן אשר אמור להיות מושקע בביצוע תפקידם בבדיקת תלונות ופניות משמעות

אנו מבצעים סינון ראשוני זהיר על מנת לבדוק האם בתלונה זו נטען משהו חדש אשר לא קיבל 

מענה בעבר, ואם אכן נמצא משהו חדש לנסות לבודדו מתוך המכתב אשר מאופיין בדרך כלל 

 באריכות ולעיתים אף בהכפשות ובגינויים. 

המשך מענה למלינים אלו יוצר תגובת שרשרת  עם זאת במקרים ספציפיים אשר נוכחנו לדעת כי

של השגה נוספת למענה נוסף וחוזר חלילה, קיבלנו החלטה באגף לעצור את שטף התלונות 

 ולהודיע למלין במכתב החלטי ואחרון שתלונותיו הנוספות לא תיבדקנה.

שנה שלמה להלן דוגמה למענה אשר נשלח למלינה שבחרה לשלוח עשרות תלונות במשך 

ה לקבל את המענה, ואף הודיעה שתגיש תלונה במשטרה נגד עובדת הביקורת שהשיבה סירב

 מספר פעמים לתלונתה. 
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"לאור זאת, ולאור הזמן הרב שמושקע בעיון, בדיקה ומענה לתלונותיך החוזרות על עצמן, 

החלטנו לבקש ממך לחדול מלפנות אלינו בנושאים שכבר השבנו עליהם, גם אם תשובתנו 

קבלת אצלך בברכה. כמו כן, בוודאי שאין סיבה הגיונית להגיש תלונה במשטרה על לא מת

עובד ביקורת שהשיב לך אך התשובה לא לרוחך. אציין עוד כי אין באמתחתנו תשובה אחרת 

 מזו שכבר ענינו לך.

לאור זאת ובשל הזמן הרב שהושקע עד כה במענה חסר תוחלת, לא נשיב בעתיד על תלונות 

עליהן, שכן כעובדי ציבור אנו מחויבים בניהול נכון של משאב הזמן העומד  שכבר השבנו

 לרשותנו בטיפול בתלונות.

 לסיכום אנו מבהירים כי פניותייך בעתיד לא יקבלו מענה"
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 אתנחתא קומית

 ובאישורו קניספלמתוך הספר האזרח י. עופר                                                                  

 לכבוד עיריית גבעתיים 

 אזרח שסרח  -מאת יואל קרני 

  ,אנשי עיריית גבעתיים נכבדים

 בפתח מכתבי אני מבקש להודיע לכם שגבעתיים היא אחת הערים היפות בארץ לטעמי 

  .ואני שמח על כל הזדמנות שיש לי לבקר בה

  .ים בעגמת נפש גדולהבפברואר( הסתי 23עם זאת, ביקורי האחרון בעיר שלשום )

 ביקרתי בחנות למשקפיים ברחוב ויצמן והחניתי את מכוניתי סמוך לחנות. 

 כשסיימתי את ענייני בחנות ערכתי סיבוב קצר בסביבה להתרשם שוב כמה נאה היא 

 רגע לפני שנכנסתי למכונית גיליתי לתדהמתי שחניתי   .עירכם וחזרתי לרכבי

 שלא לעשות וגם הפעם עשיתי ללא שום כוונה. לבן", דבר שאני מקפיד -ב"אדום

 איני מאמין בכלל שאם לא נתפסת אזי הרווחת, משום שלטעמי על עבירות צריך לשלם, 

 ולכן אני מבקש מכם לשלוח לי דו"ח על חניה במקום אסור בכדי שאוכל לשלמו כחוק 

 כשאני רואה כיצד אתם משקיעים בתבונה את כספי העירייה  .ולנקות את מצפוני

 אני חש אפילו שמחה קלה להיקנס על ידכם. 

  .אני ממתין לדו"ח ומתנצל בפני תושבי גבעתיים על העבירה שעברתי

  .שלכם לנצח ובהבטחה לא לעשות זאת שוב

 יואל קרני 

 

 

 

 עיריית גבעתיים מגיבה

 לשכת ראש עיריית גבעתיים 

 דה לך על המכתב הנאה. יחד עם האמור לעיל, אין אפשרות חוקית לבצע את בקשתך. אני מו

  .אני מאחלת לך בריאות טובה ורוב נחת

  ,בכבוד רב

 מזכירת לשכת ראש העיר 
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את   נמנע איך 

התלונה 

הבאה?
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 ללמוד מטעויות )גם של אחרים(
שהבדיקה שנעשית הינה בבחינת תלונה מטבע הדברים מוגשת לאחר קרות האירועים, והעובדה 

'חכמה לאחר מעשה', אינה פוטרת מהחובה ללמוד ממקרים אלו, להפיק מהם את מרב הלקחים 

ולשאוף לביצוע מוקפד ואיכותי של הפעילות בעתיד, תוך מתן דגש על עבודה על פי אמות מידה, 

 נהלים ותהליכים קבועים ואחידים.

. בכל אחת באגף הביקורת 2017בשנת שהתקבלו ת לתלונולק זה של הדוח מובאות דוגמאות בח

 הליקויים שהתגלו בבדיקה ואופן הטיפול בהם.מהדוגמאות יוצגו הטענות העיקריות של המלין, 

בדרך של למידה מטעויות ובחינה "האם מנוע את התלונה הבאה מטרת חלק זה של הדוח הוא ל

 גם אצלי זה היה יכול לקרות?"  

את עוגמת הנפש והטרדה שנגרמת לעיתים למתלוננים בשל טעויות אלו, את חשוב לנו לציין 

 הפיצוי הכספי שמתלווה להן ואת הפגיעה בתדמית המערכת המשפטית ובאמון הציבור כלפיה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

http://publicspeakr.blogspot.com/2013/04/blog-post.html
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 קיבלתי זימון תמוה מבית המשפט
 

 :עיקרי התלונה

 הדיון נפלו מספר טעויות.ל שינוי בתאריך ע שקיבלהלין כי במסמך ההודעה עורך דין 

בוטל דיון שנקבע לתאריך ושעה מסוימת בעוד שלא קיבל הודעה  צוין כי בהודעה שקיבל .1

 על דיון כזה מלכתחילה. 

 להגיש תצהיר למרות שהוא המייצג ולא בעל הדין. עליונכתב כי בזימון  .2

 

 :ממצאי הבדיקה

  השופט קבע את התיק לתזכורת פנימית. .1

 הוגדרה בטעות כקדם משפט. בשל כך, כאשר נקבע  של השופט התזכורת הפנימית .2

  זכורת הפנימית.חה למלין הודעה על ביטול התדיון, נשלמועד ה

ההוראה "פעילות  - הבקשה להגשת תצהיר נשלחה גם היא עקב טעות המזכירות .3

 נפתחה על שם עורך הדין במקום בעל הדין. "נט המשפט"בהצדדים" 

 

 :מסקנה

 מספר טעויות.  שנשלחה למלין נפלו בהודעת המזכירות פעולות שגויות במזכירות, בשל 

 

 :אופן סיום הטיפול

המזכירה הראשית הנחתה את המזכירות להגדיר "פעילות לצדדים" על שם בעלי הדין  .1

 ולא על שם עורכי הדין. 

 התנצלנו בפני המלין על הטעויות שאירעו בתיק.  .2

            
 
 
 
 

 154/2017ת/ 
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 מקבל החלטות? ני לאלמה א
 

 :עיקרי התלונה

בטענה כי אינו מקבל כתבי בי דין, למרות שהוא צד פנה אלינו  נו התובע בתיק. הואיה המלין

 בתיק.

 

 :ממצאי הבדיקה

 ספציפית לה חיכה, שלחה לו החלטהנלא  רות לא הגדירה את המלין כצד לתיק. לפיכך,המזכי

 למשלוח החלטה נוספת שביקש המלין לקבל בפקס.  "נט המשפט"אין תיעוד בבנוסף ו

 

 מסקנות:

לאור  שמו לא הוקלד כצד. אך בעת ההקלדה של הגורמים בתיק ,שם המלין הופיע בכתב הטענות

 .שניתנו בתיק לא נשלחו אליו זאת ההחלטות

 

 :אופן סיום הטיפול

והוסבה תשומת לב המזכירות  ,כצד לתיק הוגדר המלין , התבררה הטעות,אלינוקבות הפניה בע

 לטעות כדי למנוע תקלות בעתיד. 

 
 

 
 463/2017ת/ 
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 אני יושב בבית ומחכה ולא קורה כלום
 

 :עיקרי התלונה

 

ההליך. האישור  לקבלת אישור המסירה לנתבע כדי לקדם את מתיןוה תיק כי פתח ןהפונה הלי

 בהתייחס לשליחת התביעה לנתבע.  גרסאות שונות וונמסרו להגיע לא 

 

 :ממצאי הבדיקה

 

המשימה נסגרה ע"י  , אךמשימה של משלוח כתב תביעה לנתבע עם קבלת התביעה נוצרה .1

 המזכירות מבלי שביצעה אותה. 

 הטעות.במזכירות  תבררה, ההתובע ןמשהתעניי ,חודש לאחר פתיחת התיק .2

 

 :אופן סיום הטיפול

 

 הזמנה לדין בצירוף כתב התביעה.המזכירות שלחה לנתבע  ,הפניה בעקבות .1

, ואין לסגור אותן על ביצוע משימות במערכת הממוחשבתעליה להקפיד הוער למזכירות ש .2

 מבלי שבוצעה המשימה.
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 מבוטל... אתמולהריני להודיעך כי מועד הדיון מ
 

 :עיקרי התלונה

לדבריה,  לאחר מועד הדיון שבוטל.בדואר רשום, הודעה על דחיית הדיון  קיבלה הפונה הלינה כי

שלוח הודעה שאינה היא לא הגיעה לדיון כיוון שביררה מיוזמתה במרכז המידע, אך נראה לה שמ

 הינה טעות חמורה שאסור שתקרה ורק בשל התושיה שלה היא לא הגיעה לדיון.רלוונטית כבר, 

 :ממצאי הבדיקה

-04פי נוהל דחית משפטים  ולכן עלסמוך למועד הדיון,  ניתנהית מועד הדיון ההחלטה על דחי

 , כפי שעשתה.טלפונית ולא ע"י משלוח דואר רשום לצדדים היה על המזכירות להודיע 03

 ההודעה הגיעה למלינה לאחר מועד הדיון כך שלא הייתה רלוונטית.

 מסקנה:

לבית  נמנעה הגעתה ופנייתה למרכז מידע, הפונהורק בשל יזמת  לנוהל, פעלה בניגודהמזכירות 

 לשווא.  המשפט

 :אופן סיום הטיפול

 .נשלחו באמצעות פקיד מסירה למועד החדש ימוניםהז .1

כי באופן המשלוח. עוד יידענו אותה  בית המשפט טעהה זהסברנו למלינה כי במקרה  .2

דין -כתבי בי זכירות טופס הסכמה לקבלתלהגיש למ)כבעלת דין לא מיוצגת( באפשרותה 

 בדוא"ל על מנת שתוכל לקבל באופן מידי וישיר החלטות בית משפט.

 בפני וחידד על אי יישום הנוהל למזכירות , שהעירהמקרה הועבר לידיעת הממונה .3

 העובדים את הנחיות הנוהל.

   
 

 336/2017ת/                                                                                                                        
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 ערעור שהתקבל לא הועבר לבימ"ש קמא 
 

 :עיקרי התלונה

בחלוף  היה להיות מועבר לבית משפט קמא. משפט המחוזי שאמורהלמלין ניתן פסק דין בבית 

 לבית משפט קמא. רהועב לאעורך הדין כי פסק הדין גילה מספר חודשים, 

 :ממצאי הבדיקה

 הודעת הערעור הוגשה מרחוק ע"י עו"ד אחר שייצג את הלקוח בזמנו. .1

 בבית משפט השלום.בעת ההגשה, עורך הדין דאז לא ביצע "קשירה" כנדרש לתיק  .2

 מרחוק כדי לבדוק אם בוצעה קשירה.המזכירות לא ביצעה בקרה על הגשת הערעור  .3

משימות אוטומטיות המאפשרות כאשר מתבצעת קשירה לתיק נשוא הערעור, נוצרות  .4

 לצפות בהחלטות ובפסקי הדין.  קמא משפטלבית 

 מסקנות:

המזכירות הייתה צריכה לבצע בקרה על הגשת הערעור מרחוק ולבדוק בין היתר האם  .1

ה, לבצע בעצמה את הקשירה. לא בוצעה בקרה בוצעה קשירה של התיק וככל שלא בוצע

 זו.

 חודשים. שבעהמאחר ולא בוצעה בקרה של המזכירות, פסק הדין הועבר רק בחלוף  .2

שהחלה בעובדה שעורך הדין הקודם ביצע הגשה מרחוק באופן  נגררת,מדובר בטעות  .3

 שגוי.

 :אופן סיום הטיפול

 הבקרה על אופן ההגשה מרחוק.מנהל היחידה רענן את ההנחיות באשר לחשיבות ביצוע 

 

 

 116/17ת/                                                                                                                        
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 לתת לי אישור להוצל"פהמזכירות סירבה 
 

 :עיקרי התלונה

להמציא אישור ללשכת ההוצאה לפועל כי פסק  הוא נדרש כדי לממש את פסק הדין המלין טען כי

 סירבו לתת לו את האישור הנדרש.מזכירות ב , אךהדין נשלח לתובע

 ממצאי הבדיקה:

דואר רשום כפי שנדרש פסק הדין לנתבע בדואר רגיל ולא בהמזכירות שלחה בטעות את  .1

 ת.עפ"י ההנחיו

, אך יש "נט המשפט"בבדואר רגיל, אין אסמכתא שניתן להפיק  במשלוח מאחר ומדובר .2

 אישור בדבר משלוח פסק דין בדואר רגיל וניתן להפיקו באמצעות הודעת מזכירות.

 למרות זאת, המזכירות סירבה להפיק לו אישור על משלוח פסק הדין לתובע.

 

 מסקנה:

יכלה לפתור את הבעיה בדרך והמזכירות טעתה בכך ששלחה בדואר רגיל ולא בדואר רשום, 

 הודעת מזכירות. הפקת אחרת ע"י

 :אופן סיום הטיפול

המזכירה הראשית הורתה למזכירות לשלוח את פסק הדין לנתבע באמצעות פקיד  .1

 מסירות והמסירה בוצעה.

דין והוער לעובדת כיצד היה עליה לפעול במקרה  ריענון לגבי אופן משלוח כתבי בי בוצע .2

 זה.

 התנצלנו בפני המלין ושלחנו לו את אישור המסירה.  .3

                                                                                                                        
 
 
 

 
 168/2017ת/ 
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 למה אני לא מקבל החלטות?

 עיקרי התלונה:

 .מתנהלים בבית משפט לענייני משפחהבשלושה תיקים ה צדהמלין הינו 

 כי החלטות שניתנו  ע"י השופטת לא נשלחות אליו על ידי המזכירות.בין היתר בתלונתו טען 

 ממצאי הבדיקה:

לדברי המזכירות, מאחר וההחלטות  שתי החלטות שיפוטיות לא נשלחו למלין.נמצא כי אכן 

 הקודמות שנשלחו למלין לא נדרשו על ידו הם לא ראו טעם במשלוח החלטה נוספת.  

 מסקנות:

למזכירות אין שיקול דעת אם  ביהמ"ש טעתה בכך שלא שלחה חלק מההחלטות למלין.מזכירות 

 לשלוח החלטה, ועליה ליישם את ההחלטות השיפוטיות כלשונן. 

 אופן סיום הטיפול:

ממצאי הביקורת הובאו לידיעת המזכירה הראשית, על מנת שירועננו ההנחיות בדבר  .1

 משלוח כתבי בי דין.

 אי משלוח ההחלטות.   התנצלנו בפני המלין על .2
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 יציאות שלא לחופשי...  
 

 עיקרי התלונה

הוא לא  שבהם ,אסיר הגיש תביעה נגד הנהלת בתי המשפט בגין הבאתו לדיונים בבית המשפט

 היה אמור להיות נוכח. לדבריו, הנסיעה לבית המשפט מבחינתו הינה טרטור לשווא.

 

 ממצאי הבדיקה

 לשני בתי משפט שונים.האסיר הוזמן בשני תיקים שונים  .1

 לדיון שלא היה בעניינו. בית המשפטמזכירות  ע"יבתיק אחד זומן האסיר   .2

מספר הזהות את בשוגג זאת בשל העובדה שהתביעה ציינה  ,בתיק שני הובא האסיר לדיון .3

 כל קשר בין השניים. א היהל .שלו בתיק של נאשם אחר

במהלך התנהלות התיק, איתרה מזכירות בימ"ש את הטעות במספר הזהות ותיקנה את   .4

 הפרטים, אך לא דאגה לבטל את הזימון לשב"ס עבור המלין, לפיכך הוא הובא שלא לצורך.

 

 מסקנות

 להבאתו של האסיר לבתי המשפט שלא בשני המקרים טעות של מזכירות בית משפט גרמה. 1

 לצורך. 

 צאות מיותרות למדינה בהבאת אסיר.והן הו גרמו הן עגמת נפש לאסירויות אלו . טע2

 

 אופן סיום הטיפול

אותו לדיון שנקבע בעניין  התובע חזר בו מתביעתו וביקש למחוק אותה בדגש כי לא יביאו .1

 מה שמדגיש את עגמת הנפש שנגרמה לו כתוצאה מהבאתו שלא לצורך. ,התביעה

ממצאי המקרה הועברו לידיעת חטיבת המזכירויות והממונים ביחידות על מנת שיביאו  .2

 העובדים את ההשלכות של טעויות אלו. לידיעת

 

 28/2017ת/
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 גם לילדים מותר...

 עיקרי התלונה

, על מנת לצפות בדיונים אזרחיים ודיוני 14אזרח הגיע לבית המשפט עם אחותו הקטינה כבת 

תביעות קטנות. כאשר נכנסו לאולם בית המשפט, הודיעו להם מאבטחי בית המשפט כי עליהם 

 לצאת מהאולם מאחר ולקטינים אסור להימצא באולמות הדיונים בשעת דיון. 

ד פומביות הדיון כל אדם יכול לצפות בדיונים ורק לשופט יש לדברי המלין, בהתאם לעקרון היסו

 הסמכות להרחיק קטין מאולם בית המשפט, ולכן המאבטחים פעלו שלא בהתאם לסמכותם.

 ממצאי הבדיקה

בהתאם לפומביות הדיון, יכול כל אזרח להיכנס לאולם בית המשפט ולצפות בדיון משפטי  .1

 המתנהלים בדלתיים סגורות.בכל שעה, למעט בתיקים חסויים ובדיונים 

חוק משמר בתי המשפט מסמיך את מאבטחי משמר בתי המשפט לפעול ולהרחיק ציבור  .2

מאולמות בית המשפט בהתאם לשיקול דעתם לאחר שאלו הפריעו לסדר הציבורי. אולם, אין 

 זה המקרה הנדון.

נדון, השופט יצוין כי במקרים רבים השופטים מבקשים להוציא קטינים מהאולם, אך במקרה ה .3

לא ביקש כי הקטינה תצא מהאולם והמאבטחים פעלו מתוך מחשבה טובה כי אין זה נכון 

 לצאת.מנה לילדה להימצא באולם מפאת גילה הצעיר, לכן ביקשו מ

 

 מסקנות

מאבטחי בית המשפט שגו בהחלטתם למנוע מהקטינה לצפות בדיונים בחושבם שעקרון  .1

 פומביות הדיון חל על בגירים בלבד. 

 

 אופן סיום הטיפול

בו הודענו לו כי הוא ואחותו מוזמנים לצפות בדיונים בבית המשפט בכל  ,שלחנו מכתב למלין .1

 עת שיחפצו, והתנצלנו בפניו על הטעות.

בעקבות התלונה וממצאי הבדיקה רועננו ההנחיות וחודדו הנהלים בנושא בקרב כל מאבטחי  .2

 משמר בתי המשפט. 
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 ...המזכירות ששלחה לעצמה הודעות

 עיקרי התלונה

ניתנו מספר החלטות בית המשפט הנוגעות אליו, אך הן לא נשלחו אליו שנתבע בתיק הלין על כך 

 נמסר לו כי ההחלטות נשלחו אליו באמצעות פקס. במרכז מידעע"י מזכירות בית המשפט. 

 

 ממצאי הבדיקה

עם פתיחת התיק, הגדירה מזכירות בית המשפט את פרטי ההתקשרות של הנתבע  .1

לרבות מספר פקס, מבלי שצוין בכתב התביעה. מבדיקתנו נמצא כי מספר הפקס שהוקלד 

 הינו מספר הפקס של בית המשפט. 

 ,בע נשלחו עבורו למספר הפקס האמורארבע ההחלטות שניתנו בתיק בעניין הנת .2

 לא הבחינה כי מדובר במספר פקס שאינו שייך לו, אלא לה. ומזכירות בית המשפט

ההחלטות שנשלחו לנתבע ממזכירות בימ"ש התקבלו במזכירות בימ"ש, ולא ברור מה  .3

 נעשה איתם. 

תיק, מהזו מחקה מיד את מספר הפקס האמור  ,שפטלמזכירות בית המ בעקבות פניה .4

שהיא בתו הפרטית כפי ושלחה עבורו את החלטות בית המשפט באמצעות הדואר לכתו

 מופיעה בכתבי הטענות.

 

 מסקנות

מספר  על דעת עצמה והוסיפה בתיק גורמיםהמזכירות בית המשפט טעתה בעת הגדרת  .1

 .פקס של בית המשפט – פקס שלא צוין בכתב התביעה

לנתבע בתיק במשך תקופה ארוכה, עד  לא הגיעו החלטות בימ"שכך שטעות זו הובילה ל .2

 גילוי הטעות.ל

 

 אופן סיום הטיפול

 על הטעות שאירעה.התנצלנו בפני המלין  .1

שיביא לידיעת העובדים את ממצאי הבדיקה הובאו לתשומת לב המזכיר הראשי על מנת  .2

 המקרה, לשם מניעת הישנותו.

 
 418/2017ת/
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 בתי המשפט לא מדברים ביניהם ואני ניזוק...
 

 עיקרי התלונה

שסיים לרצות את עונשו ולאחר שהודיע לבית המשפט נאשם בתיק ביקש לצאת מן הארץ לאחר 

על סיום ריצוי העונש כפי שקבע בעת המשפט, כתנאי לביטול צו העיכוב. אולם, בהגיעו לשדה 

 התעופה גילה כי צו העיכוב עדיין קיים ועומד נגדו ובכך נמנעה יציאתו מן הארץ.

 

 ממצאי הבדיקה

עיכוב יציאתו של נאשם, וקבע כי התנאי שפט בערכאה ראשונה )שלום( הורה על מבית ה .1

לביטולו הוא המצאת אישור על סיום ביצוע עבודות השירות. מזכירות הערכאה הראשונה 

 קבעה לעצמה מועד למעקב אחר קבלת האישור.

קבעה היכן יבוצעו הערעור נדחה. ערכאת הערעור ו )מחוזי( ר הדיןהנאשם ערער על גז .2

 לחה לממונה על עבודות השירות.הודעה על כך נשו  עבודות השירות

ש המאסר לבימ"ש ונאישור בדבר סיום ביצוע ריצוי ע הממונה על עבודות השירות הגיש .3

מבלי לעדכן  –המחוזי כנדרש. המזכירות סרקה את האישור לתיק בית המשפט )המחוזי( 

 כבר את מזכירות הערכאה הראשונה. זאת בטענה כי הבחינה שמזכירות בימ"ש שלום

 ממונה על עבודות שירות בבקשה לדעת האם הנאשם סיים לרצות את עונשו.פנתה ל

מזכירות הערכאה הראשונה )שלום(, ביצעה בדיקה שוטפת של צווי עיכוב יציאה מן  .4

הארץ בתיקים סגורים )במסגרת משימות המעקב וטיפול בדו"חות(. משזיהתה כי הצו 

נתה אליו באופן יזום, וביקשה בתוקף וטרם הוגש אישור הממונה על עבודות השירות, פ

 וזאת מבלי לבדוק בתיק הערעור., ם הנאשם ביצע את עבודות השירותלדעת הא

הממונה על עבודות השירות שלח באמצעות הפקס אישור בכתב יד על גבי טופס ההודעה  .5

על תחילת שירות למזכירות הערכאה הראשונה. אישור זה נסרק לתיק אך המזכירות לא 

)מאחר והיה בכתב יד, ולטענת המזכירות אינו מהווה הודעה  יכוב היציאה ביטלה את צו ע

 רשמית(.

 

 

 

 

 

 

 מסקנות
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צו עיכוב היציאה מן הארץ לא בוטל, למרות שמולאו התנאים לביטולו ואישור על כך הוגש  .1

 לשתי הערכאות.

מחוזי טעתה כאשר לא עדכנה את ערכאת השלום על הגשת האישור בדבר המזכירות בימ"ש  .2

      .ובסיום ריצוי העונש והצורך בביטול צו העיכ

שלום טעתה כאשר לא ביצעה בדיקה לגבי מה שאירע בתיק הערעור. המזכירות בימ"ש  .3

בנוסף, טעתה כאשר לא ביטלה את צו עיכוב היציאה מן הארץ שנשלח מאת הממונה )ככל 

הודעה רשמית או שסברה כי ההודעה אינה מספקת, היה עליה לפנות שוב לממונה ולבקש 

 לחילופין לב"כ הנאשם(.

 בסיכומו של דבר, שתי המזכירויות יכלו למנוע את התקלה ואת הנזק שנגרם בגינה. .4

 

 

 אופן סיום הטיפול

 טרם ניתן פסק דין., טית להמשך טיפול בתביעהדוח הבדיקה הועבר ללשכה המשפ .1

, כחלק הבדיקה יות את פרטי המקרה וממצאילכל המזכירוחטיבת המזכירויות הפיצה  .2

 מתהליך הפקת לקחים. 
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 מה שרואים משם לא רואים מכאן...
 

 עיקרי התלונה

תובעת בתיק בימ"ש לענייני משפחה הלינה כי מאז הגשת התביעה היא חשה כי יש מי ש"מושך 

של עובדת בחוטים" ומקשה על התנהלות התיק. זאת מאחר והנתבע בתיק הינו קרוב משפחתה 

 בית משפט המגיעה לכל דיון ומלווה את הנתבע.

 

 ממצאי הבדיקה

 ע בתיק.ת בית המשפט היא דודתו של הנתבעובד .1

 .מועעה ביום הדיון ניגשה העובדת לנתבע לומר לו שלום ולשוחח עמו ועם אחותה שהגי .2

 סברה לתומה כי אין בכך פסול.  היא לדבריה,

 בהתנהלות התיק.לא מצאנו מעורבות של העובדת  .3

 במהלך הדיונים.  פעם אחת בלבד העובדת פגשה בנתבע בבית המשפט .4

 

 מסקנות

 ולעורר חשד העלול ,שהינו קרוב משפחתה ,הפגישה של עובדת בית משפט עם הנתבע .1

 של הצד שכנגד.

כדי להימנע מתלונות של "מראית עין" חשוב שהעובדים ימנעו מיצירת קשר בבית  .2

 אליהם הם מקורבים.המשפט עם בעלי דין 

 

 אופן סיום הטיפול

הפגישה עם קרוב  וכילה את משמעותה של "מראית עין",  שוחחנו עם העובדת והבהרנו .1

 בקרב הצד שכנגד.לעורר חשש  המשפחתה בבית המשפט עלול

הסברנו למלינה כי מטבע הדברים לעיתים מתנהלים הליכים משפטיים הקשורים גם  .2

על מנת להפיג את  ,ופירטנו בפניה את ממצאי הבדיקהלעובדי מערכת בתי המשפט, 

 חששה.

שיביא לתשומת ממצאי הבדיקה הועברו לידיעת מנהל המחוז והמזכיר הראשי על מנת  .3

 ".מראית העין" חשיבותלב העובדים את 

 
 

 768/2017ת/

  



 2017 הנהלת בתי המשפט דוח תלונות הציבור

 
 

 

 62 ]שם המחבר[

 

 למה לא נתנו לי לנהוג בטרקטור
 

 עיקרי התלונה:

נשפט בבית המשפט לתעבורה והוטל עליו עונש פסילת רישיון לתקופה של  טען כי המלין

כשהגיע למשרד הרישוי לקבל רישיון על  לדבריו, למעט נהיגה על טרקטור. ,שניםשבע 

 ג.וסיטרקטור נאמר לו שהוא פסול לנהיגה ללא שום 

 

 ממצאי הבדיקה:

שנים, פרט  7שבעהטיל על המלין עונש פסילה לתקופה של  אכן בית המשפט לתעבורה  .1

 לנהיגה בטרקטור.

ג, וכך הועבר המידע והסיסילה, אך בטעות לא הקלידה את המזכירות הקלידה את עונש הפ .2

 למשרד הרישוי.

 

 :מסקנות

 שמנע מהמלין את האפשרות לנהוג על טרקטור. באופן שגוי המזכירות הקלידה את העונש, .1

שקיבל את גזר הדין, יכול היה בנסיבות מסוימות, להבין שהמזכירות שגתה משרד הרישוי  .2

 ולהביא לתיקון הטעות.

 

 :אופן סיום הטיפול

נה, מול משרד הרישוי לתיקו והיא פעלה ,הטעות התבררה ,בעקבות פנית הביקורת למזכירות

 כך שהאזרח קיבל את הרישיון לטרקטור בהתאם לגזר הדין.
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 :עיקרי התלונה

על התובעת הוטל צו עיכוב יציאה מן הארץ במסגרת תיק פשיטת רגל שההליכים בו נסתיימו  .1

 הפטר. צו במתן

נגדה צו עיכוב יציאה הארץ עם משפחתה וזו נאסרה בטענה שיש מ התובעת ביקשה לצאת .2

 מן הארץ.

 לטענת המלינה, לא הייתה אמורה להיות כל מניעה ליציאתה שכן הצו בוטל מזמן.  .3

 .₪ 33,000המלינה הגישה תביעה לבית המשפט בסך  .4

 

 :ממצאי הבדיקה

הליך פשיטת הרגל הסתיים במתן צו הפטר ובית המשפט הורה על ביטול צו עיכוב היציאה  .1

 ובעת.הת עלמן הארץ שהוטל 

בבואה ליישם את החלטת בית המשפט, המזכירות שלחה את ההחלטה על ביטול צו העיכוב  .2

 לתובעת, אך לא פעלה להפיק צו ביטול מתאים. 

 נותר צו העיכוב כנגד התובעת על כנו. ,הביטול לא הופק כנדרש מכיוון שצו .3

 

 :מסקנות

שלחה לרשות האוכלוסין את , ולא ליישום ההחלטה לביטול צו העיכוב המזכירות לא פעלה  .1

 הודעת הביטול.

 מניעה ליציאתה מן הארץ.ששליחת ההודעה לתובעת גרמה לה להבין   .2

 

 :אופן סיום הטיפול

ל המלינה והמזכירות ש היציאה מן הארץ עיכובהביקורת הופק צו המבטל התערבות בעקבות 

 עדכנה את רשות האוכלוסין וההגירה בעניין. 

כתב ההגנה. הליך התביעה טרם  הכנתממצאי הבדיקה הועברו לידי המחלקה המשפטית לצורך 

 סתיים.ה

 

 

                                 
 60/2017ת/
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 64 ]שם המחבר[

 

 לא להאמין שזה קרה במציאות

 

 

 :עיקרי התלונה

כדי לאמת חתימת אפוסטיל. לאחר הגיע למזכירות קבלת הקהל  ,נכה המתקשה בהליכה ,המלין

 .אפוסטיל תחתימשקיבל עזב את בית המשפט מבלי ו התייאש, מגורם לגורםהופנה ש

 

 :ממצאי הבדיקה

לאחר המתנה קצרה הוא הופנה  .שירות לקהלהגיע לבית המשפט ופנה למזכירות  המלין .1

 על ידי המזכירה לעמדת מנהלת המדור.

הראשית ולמנהל בשל עומס בעבודתה הפנתה מנהלת המדור את המלין לסגנית המזכירה  .2

 הארכיב שחדרם ממוקם קומה מעליה.

הגישה לחדרה של סגנית המזכירה הראשית לא אפשרית מבלי שמזכיר מבחוץ יאפשר  .3

 לכן פנה המלין לעובד הארכיב. ,זאת

שירות לקהל, עובד הארכיב הפנה שילם את האגרה הנדרשת במזכירות  מכיוון שהמלין לא .4

לפעילות  יצאוובדי המזכירות הקבועים ע ,עד שהגיע אותו שוב למזכירות שירות לקהל, אך

לא הצליחה  ממדור אחרשנקבעה להם מבעוד מועד. העובדת התורנית שהגיעה  ,גיבוש

 לבצע את החיוב בכרטיס האשראי לטובת תשלום האגרה.

את בית המשפט מבלי שקיבל את השירות אותו  עזבושוב,  הלוךבצר לו, לאחר שטורטר  .5

 ביקש לקבל.

 

 :מסקנה

נהגו בחוסר רגישות ו לא ביצעו את עבודתם לעניין אימות חתימת האפוסטיל עובדי בית המשפט

 מלין, קל וחומר באי התחשבותם בנסיבות המיוחדות שלו.ב

 

 :אופן סיום הטיפול

 הביקורת העבירה את ממצאי הבדיקה לטיפול הגורמים הרלוונטיים.

 מכתב התנצלות המצר על שארע. תנומאיהמלין קיבל 

 

 103/2017ת/
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 65 ]שם המחבר[

 

ם?לאן נעלמו המסמכי  

 

 :עיקרי התלונה

 ,שלו בתיק בקשה בצירוף מסמכים. מעיון לבית המשפט אזרח שנתבע בתביעות קטנות הגיש

 עלמותם.ילדעת מהי הסיבה לה קשלבקשה אינם מצויים בתיק והוא בירף גילה שהמסמכים שצ

 

 :ממצאי הבדיקה

 לא נסרקו לתיק. ה ששלח המליןשצורפו לבקשמסמכים ה .1

עם פנית הביקורת, נעשה חיפוש של המסמכים במזכירות והם נמצאו בעמדת בן השירות  .2

 סיים את תפקידו זה מכבר(.הוא ) לאומי שהיה אמור לסרוק אותם

 המסמכים שנמצאו נסרקו לתיק שנסגר בינתיים. .3

 

 :מסקנות

 נתגלו בדיעבד לאחר שהמלין התלונן.המסמכים שהיו אמורים להיסרק לתיק  .1

 המלין לא ניזוק מאי המצאות המסמכים בתיק. .2

 

 :אופן סיום הטיפול

את חשיבות השמירה על  ובהיר לעובדייכדי ש ,צאי הבדיקה הועברו לידיעת המזכיר הראשיממ

 המסמכים.

 התנצלנו בפני המלין על הטעות שאירעה.

 

 

 
 495/2017ת/
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 66 ]שם המחבר[

 

 

שהשופט הורה?למה לא עושים מה   

 

 :עיקרי התלונה

הבקשות עיון בשלושה תיקי פשיטת רגל שהתנהלו בשלוש יחידות שונות. להמלין הגיש בקשות 

 .רצהעיין בתיקים כפי שלא עלה בידו ל זאתלמרות  אושרו.

 

 :ממצאי הבדיקה

 .החלטות שיפוטיות המתירות לו לעיין בתיקים נענו וניתנו של המלין להיתר עיון בקשותיו .1

המזכירויות ביחידות השתהו/לא טיפלו ביישום ההחלטות השיפוטיות. עם פנייתנו, יישמו  .2

 המזכירויות את החלטות בתי המשפט, כך שהמלין יוכל לצפות בכל הכתבים בתיקים. 

 

 :מסקנות

 ט.פביישום החלטות בתי המש ירויות בתי המשפט השתהו/לא טיפלומזכ .1

 רק לאחר פניית המלין לביקורת. הטיפול ביישום ההחלטות השיפוטיות נעשה .2

 

 :אופן סיום הטיפול

 המזכירויות שינו את הגדרת המלין בתיקים בהתאם להחלטות השיפוטיות שניתנו.

, על מנת שיביאו לידיעת יחידות הנבדקותמנהלי ה הבדיקה לטיפולהביקורת העבירה את ממצאי 

 העובדים את האירוע.

 

 

                                 
 810/2017ת/
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 67 ]שם המחבר[

 

?בשדה התעופהמדוע עוכבתי   

 עיקרי התלונה

ן הארץ שלא כדין של נגד הנהלת בתי המשפט הוגשה תביעה קטנה, שעניינה עיכוב יציאתו מ

חתם על ערבות להבטחת חזרתו לארץ של אחיו, החייב בתיק פש"ר. במסגרת  התובע. התובע

ץ של החייב. לטענת חתימתו על כתב הערבות הוצא עיכוב יציאה מהארץ נגדו, עד לחזרתו לאר

שצו עיכוב היציאה מהארץ לערבים בוטל, יציאתו מהארץ עוכבה שלוש שנים התובע, למרות 

של  ציאתו מן הארץ הוא דרש פיצוי בסךת מניעת ילאחר ביטול הצו. בשל המחדל שגרר א

33,400 ₪. 

 

 ממצאי הבדיקה

המזכירות הפיקה את ביטול צווי עיכוב היציאה מן הארץ כנגד הערבים בתיק, ביום בו  .1

 ניתנה ההחלטה.

עותקים  מצווי הביטול נשלחו באותו היום לרשות האוכלוסין, אך אישור המסירה לא חזר,  .2

)המזכירות פעלה בהתאם להנחיות שהיו קיימות באותה  הוכחת מסירה שלא הייתהכך 

 עת(.

עותק מביטול הצו נשלח לכתובת התובע כפי שהופיעה במערכת "נט המשפט". בדיקתנו  .3

שם הרחוב היה נכון אך  באופן שגוי.וזנה ל"נט המשפט" הוזנה העלתה כי הכתובת שה

 התקבל המידע אודות כתובת הערב. שם היישוב היה שגוי. לא נמצא תיעוד בתיק מהיכן

 מסקנות

המזכירות הפיקה את צווי ביטול היציאה מהארץ ביום בו ניתנה על כך החלטה. ביטולי הצווים 

הוקלדה ש ,כתובתו של הערב, ולן, אך אין אסמכתא שהתקבלו על ידםנשלחו לרשות האוכלוסי

  .באופן שגוי ל"נט המשפט"

 

 המלצות/אופן סיום הטיפול

הביקורת ביקשה ממזכירות בית המשפט לשלוח שוב את צו הביטול נגד שני הערבים בתיק, כדי 

 למנוע טעויות נוספות.

, עבור הנזק ועגמת ₪ 5,000לתובע נפסקו  .ועבר להמשך טיפול המחלקה המשפטיתהתיק ה

 לו. והנפש שנגרמ

 145/2017ת/
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 68 ]שם המחבר[

 

 כתב התביעה לא הגיע ליעדו 

 עיקרי התלונה

נגד חברת תיירות. הוא הופתע לקבל הודעה מבעל דין שאינו קשור המלין הגיש תביעה קטנה 

הוא העביר אלינו את המסמכים שנשלחו לגורם  כתב התביעה שהגיש הגיע אליו. לפיהלתביעתו, 

 שאינו קשור.

 

 ממצאי הבדיקה

 מעיון ב"נט המשפט" נראה שבוצעה המצאה לנתבעים. .1

עולה כי המזכירות שלחה במעטפה שיועדה לגורם בתיק  המלין,מעיון במסמכים ששלח  .2

 את כתב התביעה הממוען לחברת התיירות. ,אחר

למעטפה הוצמד אישור מסירה השייך לתיק תביעה קטנה אחרת המתנהלת בבית  .3

 המשפט.

 

 מסקנות

המזכירות הכניסה בשגגה את כתב התביעה של המלין למעטפה שיועדה לגורם בתיק אחר 

 בבית המשפט.המתנהל 

 

 אופן סיום הטיפול

וביקשה לבצע המצאה חוזרת של  ,הביקורת הפנתה את תשומת לב המזכירות לטעות שנוצרה

 כתבי התביעה בשני התיקים.

 הוסבה חשיבות תשומת הלב של המזכירות בעת משלוח כתבי תביעה.כמו כן, 

 

 135/2017ת/
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 69 ]שם המחבר[

 

 

 משתמשים במספר תעודת הזהות שלי? מדוע 

 התלונה עיקרי

החברות  , לפיהןשפתחו תיק תביעה קטנהמבעלי דין באגף הביקורת התקבלו מספר תלונות 

 לצורך הגשת כתבי בי דין מרחוק. במספר תעודות הזיהוי שלהםהנתבעות עושות שימוש 

 

 ממצאי הבדיקה

דרישות האבטחה של מערכת "נט המשפט" בעת הגשת תביעה קטנה, מחייבות הזנת  .1

 לפעול בה.ולמערכת  כדי להיכנסתעודת זהות, מספר 

כדי לעקוף  ,בתיקי תביעות קטנות הזנת מספר ח.פ או ח.צ מאפשרת אינההמערכת  .2

עשו שימוש במספר תעודת הזהות  נתבעות מכשול זה ולהגיש מסמכים מרחוק, חברות

. במקרים אלו, ב"נט המשפט" נפתחה לכאורה שורה בה נרשם כי יםבתיק יםשל התובע

ראות כי המסמך הוגש על ידי הוגש מסמך מטעם התובע, אך בפתיחת המסמך, ניתן ל

 עליו. מהשחתו וא זהיוכי  תנתבעהחברה ה

פרטי את מסור ילמזכירות ושנציג מטעם החברות יפנה היא  זה,  הדרך הנכונה במקרה .3

 לחלק מהנתבעים.אפשרות זו ככל הנראה לא היתה ידועה  שלו.זהות התעודת 

 

 סיום הטיפולאופן 

השימוש שנעשה במספר תעודת  לפיוה מהלשכה המשפטית, אמכתב התר קיבלו החברות

 הזהות של התובעים אינו חוקי.

לחטיבת המזכירויות לשקול את האפשרות להוסיף את הזנת מספר  מליצהכמו כן, הביקורת ה

יש תביעה תביעות קטנות. אמנם מבחינה משפטית חברה לא יכולה להגתיקי הח.פ או ח.צ ב

ות להגיש מרחוק את המסמכים לבחון לאפשר לחבר הוצעקטנה, אך היא יכולה להיתבע ועל כן 

 לצרף לתיק, תוך חסימת הגשת תביעות. ןשעליה

 

 

 

 

 157/2017ת/
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 אז למה לא נפתח תיק?שלחתי תביעה בדואר 

 עיקרי התלונה

באמצעות הדואר. הוא פנה המלין, אזרח לא מיוצג, שלח לאחד מבתי משפט השלום כתב תביעה 

 טרם נפתחה במערכתמאז שלח את כתב התביעה והתביעה  אלינו וציין כי חלפו ארבעה חודשים

 . הוא צרף אישור מסירה כי דבר הדואר ששלח התקבל בבית המשפט.נט המשפט

 

 ממצאי הבדיקה

 התקבלו בבית המשפט. ,ששלחשהמלין טען שמסמכים  לכך תיעוד לא היהבמזכירות  .1

התקבל  מאחר המזכירות העלתה השערה כי כתב התביעה הושב למלין בסמוך למועד בו . 2

יעון המלין הוא  צירף לכתב התביעה בקשה לפטור מאגרה, כך שהטלדברי  ולא צורפה לו אגרה.

 של המזכירות אינו רלוונטי. 

 

 מסקנות

שלא נמצאו ייתכן  וןוהמסמכים שנשלחו על ידי המלין ככל הנראה התקבלו בבית המשפט. מכי

והושבו לו חזרה וסיבת החזרתם לא ידועה. בהעדר תיעוד, לא ניתן לדעת אם הגיעו ומה נעשה 

 עם המסמכים.

 

 אופן סיום הטיפול

אין מנוס מלהגיש שוב את  שנוצרוהתנצלנו בפני המלין על האירוע והסברנו לו כי בנסיבות 

 התביעה בצירוף הבקשה לפטור מאגרה.

לשמור תיעוד של כל מסמך  ישממנהל היחידה שיחדד את ההנחיות לפיהן  הביקורת ביקשה

 המוחזר לבעל דין תוך ציון סיבת ההחזרה.

 

 

 729/17+814/17ת/
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 71 ]שם המחבר[

 

 קיבלתי "כלום" מבית המשפט

 עיקרי התלונה

ריקה. על גבי המעטפה היתה  ,, קיבלה מבית המשפט מעטפה סגורההמלינה, חברה גדולה

 יום".  21מוטבעת חותמת "דחוף ע"י פקיד מסירה" ובנוסף "לתגובה תוך 

לא יכלה להבין באיזה תיק מדובר ת של תיקים בבתי המשפט ולכן היא לחברה יש עשרות רבו

 שכן המעטפה הגיעה ללא תוכן.

 

 ממצאי הבדיקה

 א מספר תיק.על גבי המעטפה הריקה צוין רק מספר אישור מסירה ול

 

 מסקנה

 המזכירות שלחה בשגגה מעטפה ללא תוכן.

 

 אופן סיום הטיפול

כדי לסייע לפונה, הביקורת הצליבה את מספר אישור המסירה שהופיע על גבי המעטפה  .1

עם כל אישורי המסירה בכל עשרות התיקים של חברה זו ואיתרה את מספר התיק בו 

 ניתנה ההחלטה.

בית המשפט וביקשה להמציא מחדש את ההחלטה ולעדכן הביקורת פנתה למזכירות  .2

 את מועד המצאת ההחלטה למלינה.

חשיבות מתן תוך הדגשת  ,הביקורת הסבה את תשומת לב המזכירות למחיר הטעות .3

 תשומת לב בעת משלוח החלטות, ווידוא כי המעטפות מכילות תוכן.
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 לא רוצה להתפרסם!

 עיקרי התלונה

במאגרים המשפטיים, בשני פרטיו המלין הגיש להנהלת בתי המשפט דרישה לפיצוי על פרסום 

 הליכים בהם הוא צד לתיק ועניינן נזקי גוף.

לטענתו בשני התיקים ניתן חיסיון ולמרות זאת הוא מצא פרסומים ואזכורים של שמו, במאגרים 

 המשפטיים שפרסמו את פסקי הדין הללו.

 

 ממצאי הבדיקה

 התיקים התנהלו בבתי המשפט כפתוחים לציבור.שני  .1

לאחר מתן פסק הוטל בשני המקרים החיסיון ו 2012ובשנת  2010פסקי דין ניתנו בשנת  .2

 . לבקשת המלין הדין

החסיון ניתן לאחר בנוהל העבודה לא הייתה התייחסות כיצד יש לפעול במקרים בהם  .3

 מתן פסק הדין. 

כפועל יוצא לא עודכנו המאגרים המשפטיים בדבר והמזכירות לא פנתה לדוברות,  .4

 החיסיון שניתן. 

 

 מסקנה

בכך שלא עדכנה את הדוברות,  לא חרגה מהנהלים שהיו קיימים באותה עתאמנם המזכירות 

אך כפועל יוצא,  הנחיות לעניין חיסיון שניתן לאחר מתן פסק דין. כללנוהל העבודה לא מאחר ו

 יש להסיר הפרסומים. כי שניתן חיסיון והמאגרים המשפטיים לא ידעו 

 

 אופן סיום הטיפול

הסרת הפרסומים החסויים פעול להביקורת ביקשה מהדוברות לפנות למאגרים המשפטיים ול

 מהאתרים בהם פורסמו.

בעקבות פניות נוספות בעניין, תוקן נוהל חיסיון תיקים, כך שגם בתיקים בהם החיסיון ניתן לאחר 

 להודיע לדוברות על כך, כדי שתעדכן את המאגרים המשפטיים.מתן פסק הדין, יש 

נציין כי, משפורסם פסק הדין, לא ניתן להתחקות אחר כל האתרים בהם הוא מופיע והדוברות 

 יכולה לעדכן רק את המאגרים המשפטיים הנמצאים בקשר עמה. 

 772/2017ת/
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 לעצור אזרח?סתם למה 

 עיקרי התלונה

משטרת ישראל בשל "צו הבאה" שהוטל עליו, במסגרת הליך המתנהל בבית התובע נעצר על ידי 

 המשפט.

בשל מעצרו והנזקים  .הוא נעצר בדרכו להופעה ,קודם לכן ימים מספרעל אף ש"צו ההבאה" בוטל 

 22,000בסך  ד הנהלת בתי המשפט ומשטרת ישראלהמלין הגיש תביעה קטנה נג ,שנגרמו לו

₪. 

 

 ממצאי הבדיקה

"צו הבאה" הוצא כנגד התובע כדי להבטיח את התייצבותו לדיון. משהגיש את תגובתו   .1

 ימים טרם מועד הדיון. 20ל"צו ההבאה", הצו בוטל  ע"י רשם בית המשפט  

יום ומטה  20-"כתבים שנקבע בהם תאריך דיון מ 1.1.2, סעיף 03/02ע"פ האמור בנוהל  .2

לנוהל  3המסירה של בית המשפט". בסעיף מתאריך המשלוח יימסרו באמצעות פקידי 

או /ישנה התייחסות למסירת צווים דחופים באמצעות פקידי מסירה כגון "צווי הגנה" ו

 או ביטולם./התייחסות לעניין "צווי הבאה" ו אך לא הייתה בו"הטרדה מאיימת", 

 .שלח ע"י פקיד מסירהיהיה אמור לה הביטול ימים, 20של  בנסיבות הללו .3

נשלח בשגגה בדואר רשום עם אישור מסירה לתובע אך  ,הצו הופק ע"י המזכירותביטול  .4

 ולמשטרת ישראל ולא ע"י פקיד מסירה כנדרש.

 דבר הדואר הגיע למשטרת ישראל באמצעות הדואר הרשום, לאחר מעצרו של התובע. .5

מתייחסת להעברת "צו  15.3.17בנושא "הפקת צווי הבאה" מיום  82/10הוראת עבודה  .6

" באמצעות הממשק ובמקביל באמצעות דואר רשום. נכון לאותה עת הממשק לא הבאה

 היה פעיל.

 

 מסקנות

למשטרה ההבאה חייב את המזכירות להעבירו מועד החלטת השופט על ביטול צו  .1

 באמצעות פקיד מסירה.

המזכירות לא פעלה כך וכיוצא מזה משטרת ישראל לא ידעה על ביטול "צו ההבאה" ועל  .2

 נעצר לשווא.כן התובע 
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 אופן סיום ההליך

 .₪ 4,000בית המשפט פסק למלין פיצוי בסך  

כך שיצוין בו מפורשות כי  03/02הביקורת העבירה המלצה לחטיבת המזכירויות לחדד את נוהל 

או ביטולו. וכן לחדד ולהרחיב את הוראת העבודה /כלול גם "צו הבאה" ו הדחופים בכלל הצווים

 כלל בה.יבטיפול ב"צו הבאה" או ביטולו ישכל הקשור  82/10
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