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    הבטיחות דרכיםשר התחבורה ו                                              

 

 דבר השר

 

שנים מאז נכנסתי לתפקידי כשר התחבורה, שיפור השירות ומתן מענה יעיל והולם לאזרח  7-לפני למעלה מ
השינוי המשמעותי שעובר היו בראש סדר העדיפויות. משנה לשנה אנו רואים בדו"חות המוגשים לכם את 

 המשרד בטיפול בתלונות הציבור, ואין כל מקום לספק כי זה מורגש גם בשטח.

המפגש שלנו עם האזרח כנותני שירות משקף את המשרד כולו ומשליך על כלל התהליכים אותם אנו 
ומהיר. כיום, מבצעים. חשוב מאוד שהאזרח ידע כי פניותיו והערותיו מתקבלות וזוכות לטיפול הולם, יעיל 

בעידן הדיגיטלי רואים זאת אף יותר, כאשר בכל פלטפורמה שבה מתרחש אותו מפגש, מצופה מאיתנו 
 להגיב במהירות וביעילות. 

מכיוון שחשוב לנו לשמוע ולהתייחס לכל אזרח ואזרח, הביקורת והמשוב הציבורי הינם חיוניים והם 
 להשתפר ולייעל את השירות ככל הניתן.מסייעים לנו להסיק את המסקנות הנדרשות להמשיך 

אנו נתקלים לעתים בביורוקרטיה ובחסמים אשר מונעים מהאזרח לקבל את השירות המצופה מכל משרדי 
הממשלה. אנו במשרד התחבורה, יותר מכל משרד ממשלתי אחר, נמצאים בקשר הדוק ויומיומי כמעט עם 

 רים.כלל אזרחי מדינת ישראל, ומשמשים דוגמא למשרדים אח

אין לי ספק כי הדו"ח אשר מוגש לכם יסייע לנו להמשיך ולשפר את מתן השירות, וכי הצוות המסור יעשה 
 זאת בצורה הטובה ביותר.

אני מודה למבקרת המשרד ולצוות הנאמן אשר בזכותם אנו ממצבים את המשרד כנותן השירות היעיל 
 והמהיר ביותר.

                                 
 

 ,ת שנה טובה ומוצלחתבברכ             

   

 
 ישראל כ"ץ          

 שר התחבורה והמודיעין       
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 משרד התחבורה
 והבטיחות בדרכים

 לשכת המנהלת הכללית
   

 
    

 תדבר המנכ"לי

 
 

ין משרדי הממשלה הן מבחינת היקף משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הינו מהמשרדים המרכזיים מב

 התקציב העומד לרשותו והן ביכולת השפעה על איכות החיים של תושבי מדינת ישראל.

 

המשרד מופקד על מתן שירותים לאזרחי המדינה בנושאים רבים ומגוונים בתחומי התחבורה ביבשה, 

 באוויר ובים.

 

רד ועל כן אנו דואגים להטמיע בתכנית שיפור השירות לציבור נמצא בראש סדרי העדיפויות של המש

 העבודה של האגפים השונים תכניות ופרויקטים שמטרתם לייעל ולהשיג שיפורים בכל הנוגע לתחום זה.

 

משרד התחבורה רואה בתלונות הציבור כלי ניהולי מהמעלה הראשונה לשיפור השירות, ועל כן אנו עוקבים 

 ו ודואגים למענה יעיל ומהיר שיענה על מצוקת הפונים.מקרוב אחר אופן ואיכות הטיפול בתלונות אל

 

כמידי שנה, דו"ח תלונות הציבור, אשר הוכן על ידי אגף הביקורת ותלונות הציבור, יועבר לידיעת גורמי 

 המשרד אשר יפעלו לתיקונים הנדרשים במטרה להביא לשיפור פעילות המשרד במתן השירות לציבור.

 

הציבור על  למבקרת המשרד ולעובדי אגף הביקורת הפנימית ותלונות ערכההברצוני להוקיר תודה ו

  ם לשפר את שירותי המשרד לאזרחי המדינה.עבודתם המבורכת במאמצ

 

 

 אייל-קרן טרנר        
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 פתח דבר
 

שערך אגף הביקורת הפנימית ותלונות  2015לשנת  19הריני מתכבדת להציג את דוח תלונות הציבור מס' 

 ור במשרד התחבורה. הציב

מטפל בתלונות מאת הציבור וזאת לפי חוק הביקורת  אגף הביקורת ותלונות הציבור במשרד התחבורה

המתיר למבקר הפנימי לשמש כממונה על תלונות הציבור נוסף על הביקורת  1992הפנימית התשנ"ב, 

אגף הביקורת היא לטפל  הפנימית ככל שאין בכך פגיעה בתפקידו העיקרי של המבקר. בהתאם, מדיניות

בתלונות מערכתיות כ'ערכאה עליונה' לאחר שהמתלונן פנה תחילה אל היחידה המקצועית הרלוונטית 

 במשרד וניסה ללא הצלחה לדעתו למצות את עניינו מולה. 

לאיחוד התפקידים של מבקרת המשרד והממונה על תלונות הציבור יתרונות רבים למתלוננים הזוכים 

החל מחקר נסיבות  –תם באופן אובייקטיבי, מקצועי ובלתי תלוי בכלי הביקורת הפנימית לבחינת תלונ

התלונה, בחינת החוק והתקנות ובירור ישיר עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים וכלה באיתור בזמן 

אמת נושאים הראויים לבדיקה מעמיקה ונרחבת כאשר תוצאות הבדיקה באות לידי ביטוי בדוח בדיקה 

ד או משולבים בדוח ביקורת פנימית שלרוב גם נדון במסגרת צוות תיקון ליקויים בהשתתפות בכירי מיוח

לאיחוד התפקידים יתרונות גם לעבודת הביקורת ולמשרד שעה שתוצאות הדוחות שמפיק אגף  המשרד.

 הביקורת משמשים כלי ניהולי חשוב בעבור הנהלת המשרד ומשוב לשיפור ולייעול השירות לאזרח.

תתי נושאים  3באגף הביקורת  2015-ות שהתקבלו בתלונ 3400-ניתוח נתונים של למעלה מהכולל בדוח זה 

( נתונים כמותיים בהקשר -( נושאים מערכתיים שעלו בעקבות הטיפול בתלונות הציבור; )-עיקריים: )

ות לשנים , השווא2015-לאגפי המשרד ולגופים המפוקחים על ידו )כגון כמות התלונות שהתקבלו ב

( דוגמאות לתלונות ציבור שטופלו באגף -קודמות, אופן הטיפול בתלונות, תחומי הטיפול ותוצאותיו(; )

התקבלו תלונות אבקש בפתח דבר  התחומים השונים בהם מבין. 2015הביקורת ותלונות הציבור במהלך 

 ח זה: נשוא דו – 2015-ביחס ל 2016-בהם חל שיפור לטובה ב נושאים 2-זה להתמקד ב

 תגי חניה לנכים נכים )מגמה זההנושא מרבית התלונות שהתקבלו בתחום הרישוי עסקו ב 2015-ב -

התלונות עסקו במשך הטיפול בבקשה לתג חניה לנכה, במועד חידושו, בעדכון  רוב(. לשנים שקדמו

ג הפרטים שבו, ובאי מתן נימוק ענייני לדחיית בקשה לאישור תג חניה חדש לנכה או לחידוש ת

ב תחום הטיפול בבקשות לתגי וחשימ, לאחר כניסתה של הנהלה חדשה ובעקבות 2016-בקיים. 

 הטיפול בבקשות לתג התקצר וכמות התלונות פחתה.  –חניה לנכים 

מרבית התלונות שהתקבלו בתחום הרשות לתחבורה ציבורית בתלונות הציבור עסקו  2015-ב -

אגף (. 2014-)מגמה זהה ל בתלונות שנשלחו לרשותנושא אי מענה למכתבי אזרחים וטיפול לקוי ב

הביקורת העלה את הנושא מספר פעמים בפני הנהלת הרשות, ומנהל הרשות פעל לשיפור נושא 

    .הטיפול בתלונות
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פעל אגף הביקורת להחלפת המערכת הממוחשבת הקיימת לטיפול בתלונות ציבור,  2016-2015בשנים 

ל בתלונות הציבור, לעבוד באמצעות המערכת החדשה שתשפר את ובימים אלה, יחלו העוסקים בטיפו

יכולת העובדים והמנהלים לעקוב אחר הטיפול בתלונות. המערכת תוטמע בהדרגה ביחידות המשרד, תייעל 

על אחידות הטיפול בתלונות הציבור את הטיפול בתלונות הציבור, תאפשר להפיק דוחות ניהוליים, לפקח 

שיפור איכות ללצורך הפקת לקחים תסייע לאתר בעיות ולהסיק מסקנות  ,בהתאם לנהלים הקיימים

  השרות לציבור הניתן על ידי המשרד.

ולהנהלת  –הטיפול בתלונות הציבור אינו רק שירות לאזרח אלא ואולי בראש ובראשונה שירות למשרד 

ות התלונות המשרד תפקיד חשוב בהטמעת מסר זה בכל יחידותיו. ככל שהמשרד יפעל לצמצם את כמ

המוצדקות, ולתת מענה מהיר ואיכותי לכל תלונה ותלונה תוך הפקת לקחים למניעת הישנות התלונות 

כך ייצא המשרד נשכר באמצעות שיפור השירות לציבור אך גם בייעול העבודה  –ואולי אף להקדים תרופה 

שיפור בשיתוף הפעולה  חל 2016-בוהשקעת משאבים להתקדמות ופיתוח במקום תיקון טעויות בדיעבד. 

של הנהלת המשרד בתחום הטיפול בתלונות הציבור. ניכר כי הנהלת המשרד מודעות לחשיבות נושא 

השירות לציבור, הטיפול בתלונות הציבור, וההקשבה לרחשי ליבו. שיתוף הפעולה של הנהלת המשרד 

בהצלחת המשרד בפעילותו להטמעת המסר בכל יחידות המשרד הוא נדבך מכריע בשיפור השירות לציבור ו

 ואני מקווה שמגמה זו תימשך.

אך לנוכח חשיבות המידע המפורט בדוח זה וחובת הנהלת המשרד לדעת כדי  2015-דוח זה משקף נתונים ל

לפעול ולשפר בחרתי לפרסם הדוח גם אם בנקודת הזמן הנוכחית. אני מוצאת חשיבות רבה במידע שיהיה 

בור כאחד כדי לפעול באופן שיטתי ועקבי לשיפור השירות לאזרח ולייעול נגיש ושקוף להנהלת המשרד ולצי

 פעילות המשרד. 

היחידה לטיפול בתלונות הציבור על עבודתה ללא ליאות ומסירותה, וסרמן, מנהלת -תודה לגב' חגית חיימי

תלונות השנה כבשנים קודמות, להפקת הדוח. תודה גם לייתר העוסקים בתלונות הציבור באגף הביקורת ו

הציבור שסייעו במלאכה על עבודתם המקצועית, נחישותם לפעול באופן המיטבי ועל סבלנותם וסובלנותם 

 יוצאי הדופן במפגש היום יומי עם הציבור. 

  

 ,בברכת המשך עשייה מועילה 

 

 אורית קרופ     
 מבקרת המשרד
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  הטיפול בתלונות הציבור

נושאים מערכתיים
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 נושאים מערכתיים :הטיפול בתלונות הציבור

 פערים בתעריפי נסיעה ציבורית 

פערים בתעריפי נסיעה בתחבורה ציבורית בקווים שונים הנוסעים במסלולים דומים או זהים  תלונות על

 עדייןהטיפול בסוגיה , ו2014לשנת  18הנושא עלה בדוח תלונות הציבור מס' בשנים קודמות. כבר התקבלו 

  .של אגף הביקורת ותלונות הציבור על סדר יומונמצא 

 התחבורה בתעריפי מקיפה רפורמה מקדם התחבורה מהרשות הארצית לתחבורה ציבורית נמסר כי משרד

  הרפורמה. כלל תחילה את להשלים אלא נקודתיות, בבעיות לטפל שלא היא המשרד וכי מדיניות הציבורית

 ולכן 2015פועל בשנת ה לכי הרפורמה צפויה לצאת אלתחבורה ציבורית הרשות הארצית עדכנה  2014בשלהי 

שלא לטפל בבעיות נקודתיות בתעריפי הנסיעות אלא במסגרת כוללת. לקראת  להמשיך החליטה הרשות

צפויה לצאת אל הפועל במהלך  הרפורמהכי  הרשות עדכנה (2014)לשנת  18ם דוח תלונות הציבור מס' פרסו

 .2016שנת 

, וברכבות באוטובוסים בתעריפים הרפורמה ביישוםהחלה הרשות הארצית לתחבורה ציבורית  2016 בינואר

יומיים, שבועיים וחודשיים ואוחדו תעריפי הנסיעה בתוך עודכנו מחירי הנסיעה למנויים ובמסגרת זו 

  בתעריפי נסיעות בינעירונית. הרפורמה טרם בוצעה ,נכון למועד פרסום דוח זה המטרופולינים.

השיבה הרשות לתחבורה ציבורית כי הרפורמה  ,בתגובה לתלונות הממשיכות להתקבל מאת הציבור

 ממשיך לעקובהביקורת ותלונות הציבור אגף  בתעריפי נסיעה בודדת טרם תוקצבה על ידי משרד האוצר.

 אחר טיפול הרשות לתחבורה ציבורית בנושא. 

 

 בתחנות איסוף  עצירת אוטובוסים -אי :נוסעים בעמידה 10הסעת 

מבירור התלונות עלה כי  .עצירת אוטובוסים בתחנות איסוף-למשרד התחבורה הלינו נגד אי שפנומתלוננים 

אשר נקבע על ידי  , איסורנוסעים בעמידה 10-למעלה מ ה שלהעצירה בתחנות נגרמה בשל האיסור על הסע-אי

יב רישום המגבלה ברישיון הרכב של של אגף הרישוי, המחי 10/2007נוהל ב ןועוג 2006המשרד בשנת 

 אוטובוסים אלה.

מפעילי שהנהלים  אחידות לגבי-ואי חוסר בהירות מיםעלה כי קיי ותלונות הציבורמבדיקת אגף הביקורת 

להעלות נוסעים נוספים לאוטובוס בשל הגבלת  לא ניתןבהם שבמקרים מחויבים להם התחבורה הציבורית 

 . מספר הנוסעים בעמידה

ההסכמים עם מרבית מפעילי התחבורה הציבורית מחייבים  ארצית לתחבורה ציבורית מסרה כיהרשות ה

נוסעים  10בהם לא ניתן להעלות נוסעים נוספים לנסיעה בגין הסעת שקווי נסיעה במקרים של תגבור 

בהם האוטובוס שבתגבור נסיעות רק במקרים  מחויב התחבורה הציבורית אחד ממפעילי ,עם זאת .בעמידה

לתגבר נסיעות במקרים של עומס  המפעילמתמלא עוד בתחנת המוצא. בתשובות נמסר כי המשרד הנחה את 

  בנושא. המפעילגם בתחנות הביניים, אך תלונות שהתקבלו העלו סתירות בין עמדת משרד התחבורה לעמדת 
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מים בשיתוף הגורברשות הארצית לתחבורה ציבורית בימים אלה נבחן הנושא בחינה מחודשת 

ונבדקת האפשרות להתיר מספר נוסעים בעמידה בהתאם להוראות  ,המקצועיים הרלוונטיים במשרד

 נוסעים בעמידה במרבית הדגמים(. אגף הביקורת עוקב אחר המשך הטיפול בנושא.  20-היצרן )כ

 

 הליך תיקון העברת בעלות

ל ליקויים בהעברת בעלות על רכב בשנים האחרונות התקבלו באגף הביקורת ותלונות הציבור תלונות רבות ע

זיוף. התלונות התקבלו ממוכרי רכבים שטעו והציגו מפקידי דואר או של  או מוכר הרכב שלטעות מעו נבש

מבעלי רכבים  ;לגביו לא התכוונו להעביר בעלות(ש)שברשותם אחר רכב שיון ירבעלות ההעברת בעת 

ומאזרחים אקראיים שנרשמו  ;זהות בעל רכב( ללא ידיעתם )בשל זיוףלאחר שהבעלות על רכבם הועברה 

תעודת הזהות של קונה הרכב או בשל מספר כבעלי רכב ללא ידיעתם )בשל טעות של פקידת הדואר בהקלדת 

בעל הרכב( אף שמעולם לא רכשו את הרכב והרכב אינו מצוי בידם. לעתים התגלתה הטעות של זיוף זהות 

 עולם לא רכשו ושאינו ברשותם. בעקבות קנסות שקיבלו אזרחים על רכב שמ

בדיקה שערך אגף הביקורת  הדואר. ורשות התחבורה משרד באחריות מצוי רכב על בעלות העברת נושא

ותלונות הציבור העלתה כי הנהלים הקיימים ברשות הדואר ובמשרד התחבורה אינם נותנים מענה מלא, אם 

 טעות או בזדון.בכלל, במקרים של פעולות בהעברת בעלות על רכב שנעשו ב

מאגף הרישוי נמסר כי מאחר שהעברת הבעלות על רכב מבוצעת באשנבי הדואר, האחריות לכתיבת נוהל 

 מוטלת על נציגי הדואר.  –העברת בעלות לא נכונה בהטיפול בנושא 

וביקשה פנתה נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה להנהלת משרד התחבורה  2016במהלך שנת 

הגורמים  ה שלקביעת הנהלים החדשים. אגף הביקורת ותלונות הציבור ממתין לתגובבאשר לון קבל עדכל

 הרלוונטיים במשרד לפניית משרד מבקר המדינה.

 

 רישום נקודות "היסטוריות" כנקודות תקפות

 הרשומות התקפות הנקודות מספר את תסכם הרישוי רשות"קובעת כי  התעבורה לתקנות 547 תקנה

 נקודות -" תקפות נקודות, "זה לעניין; לחובתו הרשומות הנקודות במספר שינוי שחל פעם כלב נהג לחובת

 או, העניין לפי(, ג) או( ב) משנה בתקנת האמורה התקופה, נרשמו שבשלה העבירה ביצוע מיום חלפה שטרם

 .הטילה" אם, בשלהן הרישוי רשות שהטילה התיקון אמצעי כל בוצעו שטרם

טענו כי ביקשו מאגף הרישוי להפיק להם תדפיס מידע לגבי ביקורת ותלונות הציבור פנו לאגף הש נהגים

עם זאת, כשביררו  .נקודות "תקפות" הופיעו ח אליהםמצב הנקודות הרשומות לחובתם, ובתדפיס שנשל

את העניין, הסתבר כי נקודות אלה הן "היסטוריות" ולא תקפות שכן תקופת צבירתן הסתיימה, ולא 

לכה עבירה נוספת. עוד הסתבר למתלוננים כי נקודות אלה לא יימחקו ממאגר המידע עד אשר בוצעה במה

 יירשמו לחובת הנהג נקודות חדשות בגין עבירת תנועה, אם יבצע כזו.
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כי  עלה בפני הנהלת אגף הרישוי את סוגיית שיטת הניקוד, והדגישביקורת ותלונות הציבור האגף ה

המידע המפורסם לציבור אינו משקף כי שהשיטה מורכבת ומסורבלת ו מתלונות המתקבלות באגף עולה

שקול עריכת שינוי בתדפיס המופק להנהלת אגף הרישוי האגף אף ביקש מ את מלוא המידע העדכני.

יגרמו לחריגה  , אך מהנהלת אגף הרישוי נמסר כי שינויים בתדפיסלאזרחים כך שיהיה ברור יותר לנהגים

 ניתן לבצעם.ולכן לא  ,מלשון התקנה

 

 ממאגר המידע של רשות הרישוי מבוטלותמחיקת פסילות -אי

טענו כי חברות הביטוח מחייבות אותם בתשלומי יתר אף שפנו לאגף הביקורת ותלונות הציבור נהגים 

 בשל רישום שגויביהמ"ש או המשטרה או מסיבות שונות )למשל, בעקבות החלטת שפסילת רישיונם בוטלה 

 נהיגה.הולא נמחקה מקובץ  ,(פקידי רישוי של

ממאגר המידע  עלה כי שלילות רישיון שבוטלו במשרד התחבורה אינן נמחקות שערך אגף הביקורתמבדיקה 

  .כתוצאה מכך הציבור עלול להיפגעהממוחשב של רשות הרישוי וכי 

סוגיה אגף הביקורת העלה את הנושא, על השלכותיו, בפני הגורמים האחראים במשרד, אשר טענו כי ה

נמסר לאגף כי מנכ"ל משרד התחבורה מינה צוות עבודה  2015באוגוסט  משרדי.-דורשת שיתוף פעולה בין

, נציגי (בכיר תקשובבו חברים נציגי משרד התחבורה )אגף הרישוי, הלשכה המשפטית ואגף שמשרדי -בין

 מחיקת ההתליות.-אי בנושאהנהלת בתי המשפט ונציגי משטרת ישראל. צוות זה אמור לדון, בין היתר, 

אגף לבין כי בחודשים האחרונים התקיימו פגישות מקצועיות בין הנהלת בתי המשפט  מאגף הרישוי נמסר

הרישוי, שעסקו בממשקי דיווחי הפסילות. עם זאת, סוגיית מחיקת פסילות שבוטלו ואופן פעולתן של 

 חברות הביטוח בנושא טרם עלתה לדיון במסגרת זו.

 .הטיפול בנושאלונות הציבור עוקב אחר אגף הביקורת ות



 

 
 

14 
 

 

 
 



 

 
 

  15 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נתונים כמותיים
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 : נתונים כלליים ותלונות הציבור תלונות שהתקבלו באגף הביקורת

 1תלונות. 442,3התקבלו באגף הביקורת ותלונות הציבור  2015בשנת 
 

 
 

  אופן הטיפול בתלונות

כ"ערכאה עליונה". הציבור מתבקש לפנות לאגף  אגף הביקורת פועל בתחום הטיפול בתלונות הציבור

כי המתלונן טרם ממנה עולה שרק לאחר שפנה לגורם המקצועי במשרד. כאשר מתקבלת באגף תלונה 

תוך עדכון הגורם המקצועי ניסה לבדוק את עניינו מול  הגורם המקצועי, התלונה מועברת לטיפול 

 בהתאם.המתלונן 

 

                                                           
, וזאת שנתי-הרב בה התקבלו פחות תלונות לעומת הממוצע) 2014במספר התלונות לעומת שנת  %45.9של  עליה 1

ריבוי תלונות בנושא בעה מנ 2015בשנת  תו. העלייה במספר התלונ(באופן מקוון תלונות קבלת מהפסקתכתוצאה 

 .(להלן 21בעמ' פירוט  ה)רא באותה שנה שירותי אגף הרישוי
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 ותלונות הציבור ביקורתבאגף ה תחומי התלונות שטופלו

 

 

 

 5201לשנת  4201שנת השוואה בין  :תחומי התלונות שטופלו

 

 תחומי התלונות
2014 2015 

 אחוזים מספרים אחוזים מספרים

 64.7% 888 53.8% 581 רישוי 
הרשות הארצית 

 לתחבורה ציבורית
215 19.9% 218 15.9% 

 7.1% 97 6.8% 73 רכב ומוסכים

 3.5% 48 4.6% 50 רכבת

 1.6% 22 3.0% 32 נתיבי ישראל 

 1.3% 18 0.4% 4 ספנות

 1.2% 16 1.0% 11 חוצה ישראל

 1.1% 15 2.5% 27 תעופה

 3.6% 50 8.0% 86 אחר

 100% 1,373 100% 1,079 סה"כ
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 הסתיימהבדיקתם שו םשטופלו לגופ 2נושאיםתוצאות הטיפול ב
 

 
 

נמצאו  ,ידי אגף הביקורת ותלונות הציבורבל נושאים שנבדקו לגופם שיעור גבוה ש ,מותבדומה לשנים קוד

מרבית הנושאים שנמצאו מוצדקים הנם בתחום הרישוי )בפרט, נושא תגי  .(%56.7 – 2015-)ב 3מוצדקים

 חניה לנכה ואגרות נכה(, אך גם בתחומים אחרים נרשם שיעור גבוה של נושאים מוצדקים.

 

 
 

 

                                                           
פי נושאים אינו תואם בהכרח לסך התלונות שהתקבלו, שכן ישנן תלונות הנוגעות לכמה נושאים מספר התלונות ל 2

 .שונה -בכל נושא  ןבדיקת שתוצאתו
עולה כי שיעור התלונות בתחום משרד התחבורה  2015)מבקר המדינה( לשנת  42מס'  כבשנים קודמות, גם בדוח 3

 .1. ראה נספח מס' שלהיחסית לשאר משרדי הממ שנמצאו מוצדקות הנו גבוה
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 מיןילוח תלונות לפי פ

קובע: "גוף ציבורי העורך דרך קבע איסוף ועיבוד  1951-)א( בחוק שוויון זכויות האישה, התשי"א 3ג6עיף ס

של מידע הנוגע ליחידים, ומפרסמו לציבור במסגרת פרסום כללי שנועד לשמש גם למטרות סטטיסטיות, 

 יכלול בפעולותיו כאמור התייחסות למין".
 

 

 
 

 31.5%-מהתלונות הוגשו על ידי גברים ו 68.5% :ת לפי מין הייתה זהההתפלגות התלונו 2014-2012בשנים 

-בכחלו לראשונה שינויים בהתפלגות, ושיעור הנשים שהגישו תלונות גדל  2015בשנת  4הוגשו על ידי נשים.

 מכלל התלונות. %37.4ועמד על  %6
 

 
                                                           

הרשות לקידום מעמד האישה למנכ"לים במשרדי הממשלה  פרסום התלונות לפי מין, מבוצע בהתאם להנחיית 4
נתונים בפילוח וניתוח איסוף יישום תיקון בפקודת הסטטיסטיקה המחייב גופים ציבוריים בבנושא  2011מספטמבר 

 .מיגדרי
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 5אגפי המשרד

 אגף הרישוי

לעומת מספר התלונות  %80-ה של כיעליאגף הרישוי.  תלונות בנושא שירותי 492,1התקבלו  2015בשנת 

 תלונות(.  826) 2014שהתקבלו בנושא בשנת 

 
 

 ותלונות הציבור שטופלו באגף הביקורת נושאי התלונות

 

                                                           
תקבלו באגף הביקורת, ואינם כוללים תלונות שהתקבלו ישירות באגפי שההציבור הנתונים מתייחסים לתלונות  5

 המשרד.
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  20156בשנת  שטופלו בתחום הרישוי נושאי התלונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 הנ"ל תלונות, ואילו ההשוואה בטבלה 10ההשוואה בגרף הקודם היא בין הנושאים שבגינם התקבלו מעל  6

 .2014מתייחסת לכלל נושאי התלונות בתחום הרישוי שטופלו באגף בשנת 
יון , רישהמרות רישיון זר, עדכון כתובת, טיעון טענות)ותר של תלונות נושאים שלגביהם התקבל מספר נמוך י 7

 (.נושאים נוספיםלרכב ציבורי ו

 אחוזים מספרים נושא

 54.4% 486 בקשה לתגי חניה לנכה / אגרת נכה

 6.6% 59 טופס בדיקות רפואיותטיפול ב

 4.6% 41 ובוחני נהיגהנהיגה מבחני 

 3.6% 32 עובדיםהרישוי והתנהגות הסניפי בשירות ה

 3.1% 28 מענה למכתבי אזרחים-אי

 2.8% 25 החזרי אגרות רכב

 2.1% 19 שיטת הניקוד החדשה

 2.0% 18 שיונות רכביחידוש ר

 1.8% 16 שיונותישלילת ר

 1.8% 16 קורס רענון / נכונהקורס נהיגה 

 1.7% 15 שיונות נהיגהיחידוש ר

 1.5% 13 העברת בעלות על רכב

 14.0% 126 7אחר

 100% 894 סה"כ
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 שטופלו לגופם ושבדיקתם הסתיימה 8תוצאות הטיפול בנושאים

 

 
 

תלונות מוצדקות בנושא תגי ריבוי של צאה הוא תובתחום הרישוי שיעור התלונות המוצדקות הגבוה 

 מרבית, אשר היוו את של עיכובים בטיפול בבקשות לתגים()וזאת בעיקר בחניה לנכים ואגרת נכה 

 .בתחום הרישוי( 54.4%-)כהתלונות 

 

   

 

 

 

                                                           
מספר התלונות לפי נושאים אינו תואם בהכרח לסך התלונות שהתקבלו, שכן ישנן תלונות הנוגעות לכמה נושאים  8

 .שונה -בכל נושא  ןבדיקת שתוצאתו
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 חבורה ציבוריתתלהארצית הרשות 

הארצית הרשות ים שבאחריות נות בנושאתלו 1,185 באגף הביקורת ותלונות הציבור התקבלו 2015בשנת 

 .ההגורמים המפוקחים על ידשל ו לתחבורה ציבורית

 

 
 

, ציבורית בנושאים שבאחריות הרשות הארצית לתחבורה 2015בשנת התלונות שהתקבלו  1,185מבין 

הרשות הארצית לטיפול ישיר של  תלונות הועברו 967-תלונות, ו 218טופלו באגף הביקורת ותלונות הציבור 

 .ציבורית ורהלתחב
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 תוצאות הטיפול בתלונות

 

 

 

מרבית התלונות שהתקבלו בנושאים שבפיקוח הרשות הארצית לתחבורה ציבורית נגעו לאופן  ,2015בשנת 

בירור התלונות  ,מבדיקת התלונות עלה כי ברבים מהמקרים 9הטיפול של הרשות בתלונות שנשלחו אליה.

שיעור גבוה של  ספק, והאגף העיר לגורמים האמונים על הנושא ברשות.מ בלתי היהוהמענה שניתן למתלוננים 

נושאים שנמצאו נרשם שיעור גבוה של ובשל כך הרשות נמצאו מוצדקות, של טיפול התלונות בנושא אופן 

 .כלל התלונות שנבדקו לגופןממוצדקים 

 

 

                                                           
מהנושאים בתחום הרשות הארצית לתחבורה  %38.3הטיפול בתלונות" היוו  , תלונות בנושא "אופן2014בשנת  9

 תלונות(.  10ציבורית )בגינם התקבלו באגף הביקורת מעל 
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 אגף הרכב ושירותי תחזוקה

 רותי תחזוקה.ונות בנושאי רכב ושיתל 97התקבלו  2015בשנת 

 

 

 

 תחומי התלונות

                                                           
 מענה טלפוני, טיפול לקוי בתלונה-מענה למכתבי אזרחים, אי-אי 10

 2015 תחום

 אגף הרכבתלונות נגד 
 27.9% 10כללי –שירות לציבור 

 

 9.3% תפקוד היחידות המקצועיות

 40.2% מוסכיםגורמים מפוקחים בתחום ה

 22.6% גורמים מפוקחים בתחום הרכב

 100% סה"כ
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 רשות התעופה האזרחית

 .אים הקשורים לרשות התעופה האזרחית ולגורמים המפוקחים על ידהתלונות בנוש 27התקבלו  2015בשנת 

 
 

 תחומי התלונות בנושא תעופה
 

 

 2015 2014 תחומי  התלונה

 1 5 רשות התעופה האזרחית

 14 22 חברות תעופה

 15 27 סה"כ
 

 

 

אייר, ארקיע, אל על, ישרמרבית המתלוננים שפנו לאגף הביקורת ותלונות הציבור הלינו נגד חברות תעופה )

: איחורי טיסות, ביטולי טיסות, כבודה( הבסוגיות הנוגעות לשירות לנוסע )לדוגמ (חברות תעופה זרות

הואיל ומשרד התחבורה  .וביקשו כי משרד התחבורה יתערב בעניינם ויחייב את חברות התעופה לפצותם

ת לקוח/נוסע, לא נקבעה עמדה אינו מוסמך להתערב בסוגיות אלה ואינו יכול להורות לגורם כלשהו לפצו

 הטיפול בתלונות אלה.של תוצאות הבעת קביעת 

זעירים, נבדקה מול  מטוסיםתלונה אחת אשר עניינה סיכון בטיחותי ומפגעי רעש שנגרמים לכאורה על ידי 

 .רשות התעופה האזרחית
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 רשות הספנות והנמלים

 .ידה גורמים המפוקחים עללפנות והנמלים ורשות הסים הקשורים לתלונות בנושא 18התקבלו  2015בשנת 

 

 

 ה שלעבודההיו נגד אופן  2015בשנת  רשות הספנות והנמליםהקשורים ל יםבנושאהתלונות שהתקבלו  לכל

  .במחלקה מענה טלפוני-עיכוב בטיפול בפניות משיטים ואי עקבותב , זאתכלי שייט קטנים ומשיטים אגף

גם מתלונות שהתקבלו בנציבות תלונות הציבור  העל קטנים ומשיטיםכלי שייט  אגף ה שלעבודהאופן נושא 

ציין בפני אגף הביקורת  האגףמנהל  .והועברו לטיפול אגף הביקורת ותלונות הציבור במשרד מבקר המדינה

הנובעות לטענתו מאילוצים מערכתיים וממשאבים  ,לבעיות בשירות הניתן לאזרחיםכי הוא מודע 

 לשיפור המצב. פועלמצומצמים וכי הוא 

 

   התלונות נושאי
 

 

 2015 2014 נושא

 18 3 שירות אגף כלי שייט קטנים

 18 3 סה"כ
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 בפיקוח שר התחבורה גופים
 

 

בתחומי ממשלתיות תאגידים וחברות מספר של  עבודתם מפקח שר התחבורה עלבמסגרת תפקידו, 

בור תלונות לגבי נושאים שבתחומי התקבלו באגף הביקורת ותלונות הצי 2015בשנת  התחבורה השונים.

 חברות ממשלתיות:  שלושאחריותן של 

 

 נתיבי ישראל

 רכבת ישראל

 כביש חוצה ישראל

 

של רשות שדות התעופה ושל אחריות הכמו כן, התקבלו באגף תלונות בודדות בנושאים המצויים בתחומי 

 11נתיבי איילון.

 

ומתוקף שורה של חוקים  1975-לתיות, תשל"החוק החברות הממשהחברות הממשלתיות פועלות בהתאם ל

מחייב מינוי של מבקר ה של כל אחת מהחברות. חוק החברות הממשלתיות ייחודיים המסדירים את פעולת

קף פעולות החברה או ישה רשות החברות הממשלתיותזולת אם אישרה בכל חברה ממשלתית ) פנימי

סמכויות אגף הביקורת ותלונות הציבור בטיפול בתלונות (, ולפיכך אופיין אינו מחייב מינוי של מבקר פנימי

מול  הבדיקהטרם מיצוי תלונות המתקבלות באגף הואיל וכך, הנן מוגבלות. נגד חברות ממשלתיות 

חשד לליקויים בעבודת הגורמים מהן עולה שתלונות ן הישיר. מועברות לטיפול ,חברות הממשלתיותה

 אגף.על ידי הפעילות החברות, נבדקות לגופן המקצועיים במשרד התחבורה המפקחים על 

 

 

                                                           
רשות שדות של ות אחריהנתיבי איילון ותלונה אחת בתחום של תלונות בתחומי אחריות  2התקבלו  ,2015בשנת  11

 המועט של התלונות בתחומים אלה, לא מוצג פילוח סטטיסטי לגביהן. ן. בשל מספרהתעופה
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 נתיבי ישראלחברת 

 
החברה הלאומית לתשתיות תחבורה )לשעבר החברה הלאומית לדרכים בישראל,  -חברת נתיבי ישראל 

ה בכל הנוגע לדרכים הממשל של מדיניותהאמונה על מימוש מע"צ(  -מחלקת עבודות ציבוריות ולפני כן 

 .בבעלות מלאה של המדינהונמצאת  החלטת הממשלה יפ-לע 2004 שנתהוקמה בחברה . הבינעירוניות

 

 נתיבי ישראל.חברת האחריות של  מיתחוהנוגעות לתלונות  22התקבלו  2015בשנת 

 
 

  

 

חלה ירידה משמעותית בכמות התלונות נגד חברת "נתיבי ישראל" אשר התקבלו באגף  2015-ו 2014בשנים 

 .2013-2011זאת לעומת עלייה עקבית ומתונה בכמות התלונות בין השנים  ,הביקורת ותלונות הציבור

 

 נושאי התלונות
 

 2015 נושא

 11 ורמזור תמרור ,שילוט

 5 עירונייםנשיבושים בכבישים בי

 2 פרויקטשל ביצוע האופן 

 2 פתיחת כבישים ונתיבים חדשים

 2 אחר

 22 סה"כ
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 רכבת ישראלחברת 

החברה  ., ונמצאת בבעלות מלאה של המדינה2003-ממשלתית שהוקמה ברכבת ישראל היא חברה 

ופעילותה מעוגנת בפקודת מסילות הברזל  ניהולןלהחזקתן ולהפעלת מסילות הברזל, ל אחראית

 התגבש במסגרתה, 2014-עם תחילת פעילות הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ב .(1972-)תשל"ב

על פיקוח על רמת כן של תחבורת הרכבות בישראל ו ויהפעלה ורישאגף בכיר רכבות, האמון על 

שמטרתו  "רכבת ישראל"נחתם הסכם חדש בין משרד התחבורה ל 2014ביוני בה.  בטיחותשירות והה

לפעילותה  אשרלהסדיר את היחסים בין המדינה לבין החברה בכל הנוגע להתחייבויות החברה ב

וכן לקבוע הוראות בדבר  ;יות פיתוחלביצוע תכנ אשרהשוטפת בתחום התחבורה הרכבתית וב

  בהתחייבויות אלה. החברה גד עמידתהמדינה כנמסובסידיה  תשלומיהעברת 

הלי עבודה וועוגנו נ ות החברהפעיל עלבקרה התחבורה את המשרד  הידק ,ההסכםבמסגרת 

מועברות כיום המתקבלות באגף  נגד חברת "רכבת ישראל" חדשים. בהתאם לכך, תלונות

ביקורת האגף  רשות הארצית לתחבורה ציבורית, ונבדקות על ידי אגף בכיר רכבות.הלטיפול 

אשר מצביעות על ליקוי  החברהותלונות הציבור בודק תלונות בנושאים הקשורים לפעילות 

 באגף בכיר רכבות או ברשות הארצית לתחבורה ציבורית. לקוי ברמה המערכתית או על טיפול 

 .האחריות של רכבת ישראל תחוםהנוגעות לת תלונו 48התקבלו  2015בשנת 
 

 
 

 נושאי התלונות

 2015 נושא

 15 12קו-רב

 11 ברכבת תעריפי נסיעה

 7 תחנות ותשתיות

 5 הבקשות לשינוי מיקום ומועדי נסיע

 4 עמידה בלוחות זמנים-אי

 6 אחר

 48 סה"כ

                                                           
 .מתן הנחות לזכאים וכו'-קבלת זיכויים והחזרים, אי-אי 12
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 חברת כביש חוצה ישראל

במטרה  1993לתית שהוקמה בידי ממשלת ישראל במרץ חברת "כביש חוצה ישראל בע"מ" היא חברה ממש

לסלול את כביש חוצה ישראל. עם בחירת חברת "דרך ארץ" כזכיינית הכביש, הפכה חברת כביש חוצה 

 ישראל לרשות ממונה מטעם המדינה שתפקידה לפקח על הזכיין בתחומי הפעילות הקשורים לכביש האגרה.

טים תחבורתיים נוספים: הנתיב המהיר לתל אביב ומנהרות החברה משמשת גם רשות ממונה בשני פרויק

 . הכרמל

 .כבישי אגרהם הקשורים לבנושאיתלונות  16התקבלו  2015בשנת 

 
 

 תחומי התלונות

 2015 תחום

 10 6כביש 

 4 מנהרות הכרמל

 2 הנתיב המהיר

 16 סה"כ

 

 התלונות נושאי

 2015 נושא

 11 תשלום אגרות

 2 תמרור ושילוט הכוונה

 2 עיכוב בהחזרת פיקדון מכשיר פסקל

 1 עומס תנועה

 16 סה"כ
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 דוגמאות
 

 
 

 

 

להלן דוגמאות לתלונות שטופלו על ידי 

אגף הביקורת ותלונות הציבור במהלך 

. המקרים מתוארים בתמצות 2015שנת 

לאחר השמטת חלק מפרטי הטיפול 

 .ומהנסיבות
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  (54615) אופן רישום רכב אשכול

 

 רקע

הזנת ברכבי אשכול )רכבי סיור ותיור המשמשים מורי דרך( כרוך בבדיקות מסמכים ושל הליך רישום 

 ותלונות הציבור ידי פקידי הרישוי. באגף הביקורתבהבוחנים בעמדות הטכניות והן  בידיהן  נתונים

טרטור שחוו בעת רישום רכבם בעמדות הטכניות. לרכבי אשכול שטענו  ם שלהתקבלו תלונות מבעלי

 מים השונים וזאת ללא צורך אמיתי.המתלוננים טענו כי הופנו הלוך ושוב בין הגור

 

 הבדיקה ממצאי

אגף בדק את התלונות מול הגורמים המקצועיים האמונים על הנושא ומול הנהלת המשרד. בעקבות זאת, ה

ייעל את להנהלת אגף הרישוי לקצר ולדאז מר עוזי יצחקי הורה מנכ"ל משרד התחבורה  2015באפריל 

 רכבי אשכול. של רישוםהתהליך 

 

 

 תומוצדק ונמצאות התלונ

 

או רכב מדברי לסיור באמצעות  עודכן לרישום ראשוני לרכב סיור )אשכול(מפורסם נוהל  2016בחודש מאי 

, יבואני הרכבבידי  2M-ו 1Mרכב מדברי מסוג של רכב סיור ו לשאפשר רישום ראשוני , המיבואן הרכב

 .במשרדי הרישוי העומסים אתלהקל השירות לציבור ואת שפר ל כדיזאת ו
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 (69597, 69982) סטודנטיאלי חופשי ימנויבתקופות  חפיפת

 

 רקע

בשנת הלימודים תשע"ה ' א שבסמסטר שפנו לאגף הביקורת ותלונות הציבור טענו כי בעוד סטודנטים

' ב בסמסטר, שונות תקופות שלוש )שנתי או סמסטריאלי( מבין תקופתי מנוי בחירת לסטודנטים הוצעה

בחלקה  הפפשתקופתו ח דבלב אחד חוזה לרכישה הוצע ,באותה שנה ובתחילת שנת הלימודים תשע"ו

 שאינו' א לסמסטר תקופתי חוזה שרכשו סטודנטים, זאת לנוכח. ניתן היה לבחור בתחילהשת ולתקופ

 .ימים 28-כ של תקופה במשך במקביל חוזים שני על לשלם נאלצו, האפשרית ביותר המוקדמת לתקופה

 

 ממצאי הבדיקה

, הסטודנטים מהתאחדות בקשות בעקבות כיהרשות הארצית לתחבורה ציבורית עלה  אגף מולהמבדיקת 

 תאריכים שני התווספו במהלכוש פיילוט ה"תשע הלימודים שנת של' א בסמסטר התחבורה משרד ערך

 חוזים לרכוש היה ניתן החל בוש הקבוע תאריךה לע נוסף, לסטודנטים תקופתיים מנויים לרכישת נוספים

 .קודמות בשנים אלה

 

 מתאריך תקופתי חוזה לסטודנטים ובשנת הלימודים תשע"ו הוצע' ב סטרבסמ, צלח לא והפיילוט הואיל

 בתחילת שנת תשע"ה ביותר המאוחר בתאריך שנרכש תקופתי חוזה בין חפיפה נוצרה כך ובשל, בלבד אחד

 ולשנת הלימודים תשע"ו. 'ב לסמסטר תקופתי לחוזה

 

 

 תומוצדק ונמצא ותהתלונ

 

שרכשו מנויים  סטודנטים כי הוחלט, ציבורית לתחבורה הארצית הרשות להנהלת פנייתנו בעקבות

 .החפיפה לתקופת יחסי בהחזריזוכו  ,הקו"-ויפנו לעמדות "על לתקופות חופפות
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 (68070, 68528) רישום נקודות "היסטוריות" כנקודות תקפות ברישיון הנהיגה

 

 רקע

היגה את מספר הנקודות שנזקפו החל אגף הרישוי לציין בטופס ההודעה לחידוש רישיון הנ 2015במאי 

לחובת הנהג בגין עבירות תנועה שביצע. לנהגים נמסר כי נהג שנרשמו לחובתו נקודות, יוכל לקבל בעמדות 

, תדפיס מפורט של העבירות שביצע, כולל ₪ 10השירות האוטומטיות )"רישיומט"(, תמורת תשלום בסך 

 מועדי ביצוען ואמצעי התיקון הנדרשים בגינן.

פירוט העבירות התלוננו כי נקודות שנרשמו לכאורה כתקפות הן עם תדפיס הם ששילמו כדי לקבל את נהגי

ולפיכך הוטעו אותם נהגים בידי המשרד ודרשו החזר כספי בעבור  ,למעשה נקודות היסטוריות שפג תוקפן

 המידע המיותר מבחינתם שהופק בעמדת השירות.  

 

 ממצאי הבדיקה

דות "היסטורית" כנקודות תקפות נמצא על סדר יומו של אגף הביקורת ותלונות הואיל ונושא רישום נקו

הציבור מזה זמן רב, פנה האגף לגורמים המקצועיים הרלוונטיים עוד בטרם החל אגף הרישוי לציין בטופס 

הגדרת הנקודות הרשומות בטופס ההודעה לחידוש רישיון הנהיגה את מספר הנקודות, והתריע כי 

. הנושא הועלה לסדר היום של הגורמים המקצועיים במשרד פות" עלולה להטעות את הציבורכ"נקודות תק

לשנת  18ורת ותלונות הציבור גם לאחר קבלת תלונות בנושא, בין היתר בדוח השנתי מס' על ידי אגף הביק

2014. 

 

 

 התלונות נמצאו מוצדקות

 

וי לציין בטופס חידוש רישיון נהיגה את הוחלה הוראת שעה המבטלת את חובת רשות הריש 31/12/2015-ב

לשלוח לנהגים במועד חידוש לא והוחלט  מספרן הכולל של הנקודות התקפות הרשומות לחובת הנהג

 רישיון הנהיגה מידע על כמות הנקודות שלחובם.

עדכן מנהל אגף הרישוי כי מנהל  ת הביקורתיפנייפוג תוקף הוראת השעה, בעקבות  31/12/2016-הואיל וב

תנועה והלשכה המשפטית במשרד התחבורה דנו בעניין והוחלט לפנות אל הכנסת לשינויי חקיקה שיאפשרו 

 פרסום מצב הנקודות ברישיון הנהיגה. אגף הביקורת ותלונות הציבור ממשיך לעקוב אחר הנושא.-אי
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 (66759) ותשלום כפל אגרה משולם רכב רישיון קבלת-אי

 

 רקע

יקורת ותלונות הציבור טענו כי לא קיבלו רישיון רכב לאחר תשלום האגרה מתלוננים שפנו לאגף הב

קול" וכי כשפנו לעמדות השירות לקבלת כפל רישיון, נדרשו לשלם אגרת רישיון -מוקד "רישויבבאינטרנט ו

 נוספת.

 

 הבדיקה ממצאי

אינה תלויה הבעיה  כפי הנראה כי המקצועיים במשרד העלה הגורמים אגף מולה על ידי ערךנש בירור

 ונהיגה רכב רישיונות הגעת-אי זאת ובכלל, בארץ שונים ליעדים דואר הגעת-משרד התחבורה כי אם באיב

 13.לאזרחים

פעל אגף הביקורת ותלונות הציבור מול הנהלת המשרד  הואיל והליקויים במסירת דברי דואר נמשכו,

 והגורמים המקצועיים באגף הרישוי למציאת פתרונות בנושא. 

 

 

 ותמוצדק ונמצא ותהתלונ

 

את מכוני הרישוי הנחו  באגף הרישוי הנהלת המשרד והגורמים המקצועיים ,במסגרת שיפורים טכנולוגיים

ניתן לגשת לכל וכיום אחר ביצוע תשלום באמצעים מקוונים, ללאפשר ביצוע מבחן שנתי לרכב לנהגים 

וללא אסמכתא לתשלום )בדיקת וש הרישיון חיד מכון רישוי בארץ ולבצע מבחן רישוי שנתי )טסט( בצירוף

כמו כן, הונחו נציגי "רישוי קול" להמליץ לנהגים אשר רישיונם . (מבוצעת על ידי מכוני הרישויהתשלום 

לשלם את האגרה באינטרנט או  ,רישיונםאת עומד לפוג בפרק זמן הקצר משבועיים ומבקשים לחדש 

 רוכים להגעת דואר.עמדות האוטומטיות, זאת בשל זמני ההמתנה האב

 

                                                           
של נציבות תלונות הציבור  2015לשנת  42נושא העיכובים והאיחורים במסירת דברי דואר עלה גם בדוח שנתי מס'   13

 ונתוני הנציבות הצביעו על גידול ניכר במספר התלונות שהתקבלו נגד חברת "דואר ישראל" ,בקר המדינהבמשרד מ
 .ובשיעור התלונות שנמצאו מוצדקות
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 (68842) 22שילוט הכוונה לכביש 

 

 רקע

 ממנהרות הצפונית ביציאה 22 לכביש ההכוונה שילוט כי מתלונן פנה לאגף הביקורת ותלונות הציבור וטען

ולחברת  תקין במקום השילוט לו כי אשר מסרה ,חיפה לעיריית לטענתו, פנה בנושא. ברור אינו הכרמל

 14."נוף יפה" חברת להוראות כפופה היא כי נהטע אשר ישראל נתיבי

 

 הבדיקה ממצאי

 על המפקח - התחבורה במשרד הנושא על האמון המקצועי מול הגורם האגףעל ידי התלונה נבדקה 

ומצא כי השילוט בקטע הדרך  ,"נוף יפה" חברת מול נושאבירר את ה. הנ"ל והצפון חיפה במחוז התעבורה

 .האמור אכן לא מספק

 

 

 ה נמצאה מוצדקתהתלונ

 

 שילוט לתכנון להנחיות בהתאם, הצמתים בכלל ולקריות 22 לכביש הכוונה שלטי חברת "יפה נוף" הוסיפה

את שנועדו לשפר  עיצוב מערכות שילוטלתכנון והמעגנות כללים ל ,של אגף תכנון תחבורתי בדרכים

בתכנון עקביות ואחידות ותנועה בניהול ה, תמיכה דרישות בטיחות גבוהותב עמידהלהבטיח ורות לנהג יהש

 .וביצוע השילוט

                                                           
ת חיפה ייפה נוף הנה חברה בבעלות מלאה של עיריית חיפה האמונה על קידום מדיניות תחבורה מוסכמת על עירי 14

לטת ממשלה, החברה עובדת גם מחוץ לגבולות השיפוט העירוני ובכל תחום מכוח החיישומה. על ו ומשרד התחבורה
 המטרופולין.
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  (63368) לאופנוע נהיגה ברישיון הגבלה רישום

 

 רקע

חדשה שנרשמה על רישיון האופנוע  דעת אם הגבלהל ביקש ותלונות הציבור מתלונן שפנה לאגף הביקורת

ב הן על אופנועים ומאפשרת לו לרכ כ"ס" 54.4סמ"ק/ 500"רשאי לנהוג על אופנוע עד לפיה הוא ששקיבל 

סמ"ק  500-כ"ס והן על אופנועים בעלי נפח גדול מ 54.4-סמ"ק והספק גדול מ 500-בעלי נפח מנוע הקטן מ

לא  ךשאלה האמורה לגורמים האחראים במשרד, אה הפנה אתי כהמתלונן ציין כ"ס.  54.4-והספק הקטן מ

  נענה.

 

 הבדיקה ממצאי

דרגות רשיונות הרכב והנהיגה בישראל לתקינה של  האמתעלה כי במסגרת ה באגףמבדיקה שנערכה 

, )שהתייחסה לנפח המנוע בלבד(על גבי רישיונות נהיגה לאופנוע  שונתה ההערה שנרשמה בעבר ,האירופית

הגורמים  פנה אל אגף הביקורת. הערה חדשה המתייחסת לנפח המנוע של הרכב ולהספקונרשמה ו

  .פרשנות ההערהה לוביקש הבהר רישויה ברשות הנושא על יםהאחראי המקצועיים

 

   

 התלונה נמצאה מוצדקת

 

 אופנוע לנהוג רשאי" המצוינת על רישיונות האופנוע ושונתה לנוסח חדש: ההגבלה תוקנה, היהפני בעקבות

 של המתלונן. לאופנוע הנהיגה ברישיון גם עודכן נוסח זה". ס"כ 54.4 מ יותר ולא ק"סמ 500 עד
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 (65131יגה ללא חריטת לייזר )הנפקת רישיון נה

 

 רקע

 רישיונות בדיקת פנה לאגף הביקורת ותלונות הציבור טען כי עוכב בתחנת משטרה לאחרשמתלונן 

ונמסר לו כי חריטת לייזר של ארבע הספרות האחרונות במספר  ,בחשד שרישיונו מזויף משטרתי במחסום

 .ויימת ברישיונהזהות אשר אמורה להופיע על גבי הרישיון הקבוע אינה ק

לטענת המתלונן, כאשר פנה לסניף הרישוי באשקלון, מסרה לו הפקידה כי לשם קבלת רישיון מתוקן עליו 

 לשלם פעם נוספת על חידוש רישיון נהיגה. המתלונן טען נגד הדרישה לתשלום הנוסף לשם תיקון הרישיון.

 

 הבדיקה ממצאי

י הזכיין המפיק עבור משרד התחבורה רישיונות נהיגה: מול הנהלת אגף הרישוי ומול נציג התלונה נבדקה

 לאגף" בארי דפוס" יצרו קשר עם המתלונן ובדקו את הרישיון. מתשובת אלה ;חברת "דפוס בארי"

 הרישיון. גבי על נחרטה לא אכן הלייזר חריטת כי עלה הביקורת

 

  

 התלונה נמצאה מוצדקת

 

 הנחיות רועננו ,הבדיקה ממצאי כמו כן, לנוכח .ם נוסףמתוקן ללא חיובו בתשלו רישיון למתלונן ניתן

ובבדיקות שנערכו הן  ;דומים מקרים הישנות למנוע במטרה זאת, הבקרות בחברת "דפוס בארי" ביצועל

  .לא נמצאו תקלות דומות נוספות ,על ידי אגף הרישוי והן על ידי החברה
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 (69541)רישיון  ללא שירות מוניותפעילות 

 

 רקע

 מוניות תחנת הסמוכה לביתו פועלת דלק ן פנה לאגף הביקורת ותלונות הציבור וטען כי בתחנתמתלונ

 וכי כתוצאה מפעילותה נגרמים מטרדי רעש לו ולדיירי הרחוב.  רישיון ללא שירות

 

 הבדיקה ממצאי

ל קובעים, בין היתר, את מיקומן ש השירות מוניות למפעילי התחבורה משרד שמעניק הרישיונות תנאי

 הארצית ברשות שירות ורמת בקרה, פיקוח אגףמול תחנות הקצה לקו השירות. לפיכך, נבדקה התלונה 

שערכו  בבדיקה ., האמון על הפעלת מערך הבקרה התפעולית על קווי השירות במוניותציבורית לתחבורה

 במקום יםוהעלאת נוסע שירות מוניות עצירת תועדה שירות ורמת בקרה, פיקוח אגףצוותי הבקרה של 

 .תחנת קצה של הקומוגדרת כשתחנת הדלק אינה אף ת , זאהיום שעות במרבית דקות מעשר למעלה במשך

 

   

 התלונה נמצאה מוצדקת

 

 הועברו לחברת( לתנאים בניגוד קצה תחנת הקמת) הרישיון מתנאי חריגה על המעידים הבדיקה ממצאי

, פיקוח אגף של האכיפה נדונו בוועדת המפעיל בתותגו החריגות .לממצאים להגיב נתבקשה וזו, המוניות

צוותי הבקרה של האגף  מצאה את התלונה מוצדקת וקנסה את חברת המוניות. וזו ,שירות ורמת בקרה

   .בהתאם לצורךממשיכים לערוך בקרות 
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 (69857) הרגלי נסיעה יקרוסהתנהלות 

 

 רקע

לביתם הגיעו סוקרים אשר הזדהו כנציגי משרד מתלוננים שפנו לאגף הביקורת ותלונות הציבור טענו כי 

 ,. לטענת המתלוננים, כחלק מהסקרהרגלי נסיעהעל התחבורה והודיעו להם על השתתפותם בסקר 

אך לא מסרו פרטים סיום הסקר, בשי  מתןוהבטיחו  ,השאירו הנציגים בביתם מכשירים למדידת ניידות

 במסגרתו נמסר המכשיר.שט , פרטי התקשרות או פרטים על הפרויקנוספים מזהים

 

 ממצאי הבדיקה

ערכה חברת "נתיבי איילון" סקר הרגלי נסיעה בקרב  2015עלה כי במהלך חודש אוקטובר  התלונותמבירור 

מול הגורמים  ה שנערכה באגף הביקורתמשקי בית במטרופולין תל אביב עבור משרד התחבורה. מבדיק

התחבורה עלה כי הסקר בוצע כפיילוט לקראת ביצוע המקצועיים האמונים על הנושא בחברה ובמשרד 

. במסגרת הסקר, התבקשו הנסקרים לתת הסכמתם לחברה המבצעת את 2016סקר נרחב בחודש פברואר 

עקוב אחר הרגלי נסיעתם באמצעות אפליקציה שהותקנה במכשירי טלפון חכמים או כך שתהסקר ל

 . GPSלחלופין באמצעות מכשירי 

 

דה שקבע משרד התחבורה, נדרשו הסוקרים להזדהות כסוקרים מטעם משרד התחבורה הלי העבוופי נ-על

חברת נתיבי איילון, ולשם כך נמסר לכל סוקר תג זיהוי ומכתב הסמכה של משרד התחבורה. כמו מטעם ו

דף הוראות המפרט את אופן התנהלות הסקר במשך שני  ,כן, נדרשו הסוקרים למסור לנסקרים עלוני מידע

פי תכנון -אופן בחירת משקי הבית עלעל חשיבותו ועל מטרת הסקר, על הסברים מפורטים  וכןידה ימי המד

לפקח  כדימשקי הבית בסיום עבודת הסוקרים במדגם מדעי. כמו כן, נדרשה החברה להפעיל צוות בקרים 

 על העמידה בנהלים אלה.

 

  

 התלונות נמצאו מוצדקות

 

 סיומו בטרם הפיילוט הופסק ,שהתקבלו מהתלונות שעלתה פיכ, הסקרים חברת של לקויה עבודה בשל

 .הנסקרים לכלל שהובטח השי נמסר ,הפיילוט סיוםב. המתוכנן



 

 
 

44 
 

 

 
 (69909לנכה ) רישוי אגרת החזר

 

 רקע

 אףאגרת רכב מלאה אמה שילמה  ,2010בשנת מתלוננת שפנתה לאגף הביקורת ותלונות הציבור טענה כי 

פנתה  ,שיוןייתה רשומה כשותפה בריה, אשר עקב נכותה. המתלוננתשהייתה זכאית לתשלום מופחת 

למחלקה למוגבלי ניידות וביקשה החזר עבור סכום ההנחה , 2015ובשנת  2013בשנת  ,לאחר מות האם

 , אך לטענתה נענתה בתשובות לא ענייניות.ולשאמה הייתה זכאית 

 

 הבדיקה ממצאי

קצועיים ברשות הרישוי ומול הלשכה המשפטית במשרד בדק את התלונה מול הגורמים המ אגף הביקורת

 רישוי מאגרת א )א( לתקנות התעבורה קובעת כי זכאות לפטור272התחבורה. הבדיקה העלתה כי תקנה 

או  זוגו : הנכה, בן]ההדגשה במקור[ בלבד אחד או יותר מאלה שם על הרשום רכב עבור נכות ניתנת בגין

של אמה  סשיון הרכב אך לא כאפוטרופויתה רשומה כשותפה בריהי הואיל והמתלוננת .האפוטרופוס שלו

 רשומה כבעלת הרכב(, הוחלט שלא לזכותה. ה)שהיית

 

תה א )א( שונ272עם זאת, מתשובת הלשכה המשפטית לאגף הביקורת ותלונות הציבור עלה כי לשון תקנה 

 רישוי מאגרת ם לקבלת פטורהקריטריונישל בהירות -בשל איוזאת  )נוספה המילה "בלבד"(, 2012בשנת 

לשון התקנה נתונה  תהי( הי2010)שנת  במועד תשלום האגרה בנוסח התקנה הקודם. משמע, נכות בגין

 לפרשנויות שונות. 

 

 

 התלונה נמצאה מוצדקת

 

. 2010 לשנת אגרה החזר על אישור והמליץ הרישוי פנה לרשות, המשפטית הלשכה בשיתוף ,הביקורת אגף

 למתלוננת. ניתןזר אגרת הרכב הח ,לכך בהתאם
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 (66884סיכון בטיחותי בצומת עדנים )

 

 רקע

שלא  אףבסיכון בטיחותי חמור בצומת עדנים.  עסק 2015בראשית שנת ת טלוויזיה דיון שנערך בתכני

לנוכח הטענות על סיכון ממשי לחיי אדם, הוחלט התקבלה באגף הביקורת ותלונות הציבור תלונה בנושא, ו

 הנושא מול הגורמים הרלוונטיים במשרד.  בירורעל 

 

 הבדיקה ממצאי

לשר התחבורה בעקבות מספר פנה מושב עדנים הועד כי שעדכנה הנושא נבדק מול לשכת שר התחבורה, 

תאונות קטלניות בצומת הכניסה למושב וביקש החשת הטיפול בעניין הסדרת הצומת והצבת רמזור 

הגורמים המקצועיים במשרד אשר לא הביאו למיצוי הטיפול  במקום, זאת לאחר התכתבויות קודמות עם

 בנושא. 

 

כי הנושא יידון בוועדה המתכנסת חודש לאחר מכן וכי חברת "נתיבי ישראל"  השרלשכת מ עוד נמסר

המליצה להכיר בצומת כ"מוקד סיכון". האגף המשיך בביצוע מעקב ופנה לגורמים המקצועיים במשרד 

 ועדה.ויתה להתכנס היבו אמורה השחר המועד ולחברת "נתיבי ישראל" לא

 

דצמבר -מתשובת "נתיבי ישראל" עלה כי עבודות להצבת רמזור בצומת יחלו במהלך החודשים אוקטובר

אגף הביקורת ביקש את עמדת הגורמים המקצועיים במשרד לגבי תאריך היעד שנקבע לביצוע  ;2015

 העבודות אל מול חומרת הסיכון הבטיחותי בצומת. 

 

  

 התלונה נמצאה מוצדקת

 

אגף הביקורת ותלונות הציבור, העבודות להצבת רמזור בצומת הוקדמו בחודשיים של בעקבות התערבות 

 .2015. הרמזור החל לפעול בחודש דצמבר 2015והחלו במהלך חודש אוגוסט 
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 (68854) סגירת תיקי טיפול בתלונות ברשות הארצית לתחבורה ציבורית

 

 רקע

אך לרשות הארצית לתחבורה ציבורית,  נה לאגף הביקורת ותלונות הציבור טען כי הגיש תלונהמתלונן שפ

 לא נענה.

 

 ממצאי הבדיקה

לוועדה לפניות התלונה שהוגשה לרשות הארצית לתחבורה ציבורית הועברה כי  שערך האגף עלהמבדיקה 

כי לא ניתן לבדקה  וזו החליטהחקירה פלילית, דורשת שהקובעת את אופן הטיפול בתלונה  ברשות הציבור

מכתב תשובה ברוח זו נשלח  המתלונן לצורך השלמת פרטים.של בשל העדר פרטי התקשרות טלפונית 

 , נסגר תיק הטיפול בתלונה.המכתב לאחר שליחתומסיבה שאינה ברורה לא הגיע למענו.  ,למתלונן

 

טיפול בתלונה בשל העדר מספר טלפון  בו נסגר תיקשמקרה יחיד  זהכי אין  בדיקת תלונות נוספות עלהמ

, פנה האגף לגורמים האמונים על הטיפול בתלונות ציבור ברשות הארצית לפיכךו. של המתלונן במכתב

 ,מתלוננים שפונים למשרד נדרשים לציין מספר טלפון ליצירת קשרש אףוציין כי  ,לתחבורה ציבורית

סגרו בטרם ניתנה יי טיפול בתלונות לא יתיקכי ראוי  ,במסגרת השירות שנותן המשרד לאזרחים

מכתב או שב ;למתלוננים הזדמנות להשלים את המידע המבוקש עד לתום פרק זמן סביר ממועד הבקשה

כי תיק הטיפול בעניינו נסגר, אך באפשרותו לפנות שנית בצירוף מספר הטלפון למתלונן יצוין סיום הטיפול 

 לשם פתיחתו מחדש.

 

 

 

 קתהתלונה נמצאה מוצד
 

 ,הגורמים האמונים על הטיפול בתלונות ציבור ברשות הארצית לתחבורה ציבורית עדכנו את ההנחיות

במכתבי  נמסר למתלוננים ,בהם תיק טיפול בתלונה נסגר בשל העדר פרטי התקשרותשבמקרים  ,וכיום

 .פתח מחדשיותיק הטיפול בעניינם י ,תשובה כי באפשרותם להשלים את המידע הנדרשה

כי באפשרותו להעביר פרטי התקשרות לשם בדיקה מחודשת של אגף הביקורת נן עודכן על ידי המתלו

 עניינו.
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 520115)מבקר המדינה( לשנת  42דוח נציב תלונות הציבור מס'  :1נספח 

 42ן הכנסת את הדוח השנתי מס' הניח מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור על שולח 2016בחודש יולי 

סקירה של תלונות שהתקבלו של נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה. בדוח זה  2015לשנת 

 בנציבות, תיאור הטיפול במבחר תלונות ונתונים סטטיסטיים השוואתיים. 
 

 מהדוח הנוגעים למשרדהעולים נתונים הלהלן 

שהתקבלו במשרד מבקר  16מכלל התלונות %3.14-משרד שהן כתלונות נגד ה 470התקבלו  2015בשנת  .1

 .2014בהשוואה לשנת  6.8%המדינה בשנה זו. עלייה של 
 

 
 (.2015תלונות על המשרד הוכרעו לגופו של עניין )כולל תלונות שנתקבלו לפני שנת  178 .2

 ( מכלל התלונות נגד המשרד היו על אגף הרישוי.34%-תלונות )כ 159 .3

 (.2014לעומת שנת  9%-( נמצאו מוצדקות )ירידה של כ52%-ונות )כתל 92 .4
 

 
 

                                                           
 .724..2016המשרד בתאריך  להנהלתהופץ כמכתב   15
 .תלונות 977,14  16
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משרד כבשנים שקדמו לה אחוז התלונות המוצדקות על ה 2015גם בשנת 

 .נו הגבוה ביותר בהשוואה למשרדי ממשלה אחריםיה
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 2014נוהל טיפול בתלונות ציבור, נוסח מעודכן  :2נספח 

 
 כללי .1

  .2004דצמבר  –נוהל לטיפול בתלונות מאת הציבור נוהל זה בא במקום הוראת  .1.1

תלונות  במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים מתקבלות תלונות מהציבור, בהן מועלים נושאים הנוגעים לפעילותו. .1.2

שמשות כלי להפקת לקחים לצורך מטופלות באגף הביקורת או באחת מהיחידות המקצועיות במשרד לפי סיווגן, ומ

ממצאים העולים מבדיקות התלונות משמשים אמצעי ניהולי להפקת תים הניתנים לציבור. שיפור איכות השירו

 לקחים ולקביעת מדיניות. 

אמון על  האגף. אגף הביקורת ותלונות הציבור במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים כפוף לשר ולמנכ"ל המשרד .1.3

כי "מבקר פנימי לא , הקובע )א( ייחוד פעולות8, סעיף 1992 -חוק הביקורת הפנימית, התשנ"בתלונות מתוקף ב טיפול

ימלא בגוף שבו הוא משמש מבקר, תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית, זולת תפקיד הממונה על תלונות הציבור". 

תלותו ואת ראייתו המערכתית של המבקר  -את אישילוב התפקידים מקנה לממונה על הטיפול בתלונות הציבור 

 הפנימי, ומאפשר בירור תלונה באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי.

היחידות ככלל, תלונות נבדקות באגף הביקורת, רק לאחר שהאזרח מיצה את האפשרויות העומדות בפניו מול   .1.4

 במשרד. המקצועיות

 . הציבור עבור היחידות המקצועיות במשרדתלונות ב לטיפולתובת להכוונה מקצועית משמש כהאגף  .1.5

פניות מופנות ללשכת השר, לשכת המנכ"ל וליחידות המקצועיות השונות במשרד, אגף הביקורת לא מטפל בפניות.  .1.6

 ומטופלות בהתאם.

בהתאם לחוק הביקורת מטעם המשרד, זאת  רשאי לקבל כל מסמך אגף הביקורת ותלונות הציבור במשרד התחבורה, .1.7

 ".]ה[: "המצאת מסמכים וקבלת מידע 9(, סעיף 1992 -תשנ"בהפנימית )ה

 בכל מקום בו מופיעה לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה. .1.8

 מטרות הנוהל .2

 . הביקורת ותלונות הציבורבאגף  להסדיר את תהליכי העבודה בטיפול בתלונות מאת הציבור .2.1

לבין היחידות  הציבור ותלונות קורתהבי בין אגף הציבור מאת בתלונות בטיפול העבודה תהליכי את להסדיר .2.2

 המקצועיות במשרד. 

 .להבטיח טיפול יסודי, ענייני, ממצה ואיכותי ובזמן סביר בתלונות מאת הציבור .2.3

 והמקצועי לטיפול בתלונות הציבורהבסיס החוקי  .3

 1992 -"בחוק הביקורת הפנימית, התשנ .3.1

 1958 –חוק לתיקון סדרי המינהל )החלטות והנמקות( תשי"ט  .3.2

 61.36טיפול בתלונות, סעיף  - 61הוראות התקשי"ר, פרק  .3.3

 חוק או תקנה בעניין.כדי לסתור כל נוהל זה אין ב .3.4

 הגדרות .4

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. - המשרד .4.1

 אגף הביקורת ותלונות הציבור במשרד.  - האגף .4.2

 "(.המבקר הפנימי" –)להלן  מנהל אגף הביקורת ותלונות הציבור במשרד -מנהל האגף .4.3

לרכז את הטיפול בתלונות מאת הציבור ולהנחות שבהגדרת תפקידו מוסמך מי  - ת באגףהממונה על טיפול בתלונו .4.4

 .(הממונה –את הגורמים המקצועיים במשרד בנושא זה )להלן 

  עובד האגף האמון על בירור ובדיקת התלונה. - גורם מטפל .4.5

 הביקורת ותלונות הציבור. יחידה או אגף או מינהל או יחידת סמך במשרד התחבורה, שאינה אגף - יחידה מקצועית .4.6

http://www.nevo.co.il/Law_Word/law01/041_001.doc
http://www.nevo.co.il/Law_Word/law01/041_001.doc
http://www.datafax.co.il/datafaxweb/Maagar/ShowHok.asp?Doc=26466&FromLink=1
http://www.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=535
http://www.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=535
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עובד המשרד המשמש כגורם המברר תלונות ציבור המגיעות ומופנות ליחידה המקצועית.  ממונה על ידי  - רפרנט .4.7

 מנהל היחידה המקצועית ונתון לאחריותו. 

אדם, עסק או חברה המקבל מימון מתקציב משרד התחבורה או המצוי בפיקוח המשרד או יחידה  -גורם מפוקח  .4.8

 מפעילי תחבורה ציבורית, יבואני רכב, מוסכים, חברות תעופה, רכבת ישראל(.  –ועית במשרד )לדוגמה מקצ

 הוראות נוהל זה אינן חלות על פניות. בקשה למידע, סיוע, המלצה, רעיון או הצעה בנושאי מדיניות המשרד.  - פנייה .4.9

עובדיו בגין מעשה או מחדל בעניינים או יו על המשרד, על אחת מיחידות שהוגשה בכתב  תרעומתטענה או  - תלונה .4.10

 שלהלן: 

 ללא סמכות חוקית. הפעולה בניגוד לחוק או פעולה שבוצע .4.10.1

 .פעולה בניגוד למחויבות המשרד, או בניגוד לנוהל המשרד, או בניגוד למנהל תקין .4.10.2

 .צדק בולט-פעולה שיש בה משום 'טרטור', נוקשות יתירה או אי .4.10.3

 .תלונה על כשל בפעילות המשרד .4.10.4

 .תלונה שלא טופלה כראוי או שלא טופלה כלל על ידי היחידה המקצועית .4.10.5

   .תלונה על היעדר תגובת היחידה המקצועית במועד סביר .4.10.6

 תלונה שלא ניתן לזהות בה בוודאות את זהות המתלונן. -תלונה אנונימית .4.11

. אם תועבר י"ר, בהתאם להוראות התקשמכתב למתלונן המאשר את קבלת מכתב תלונתו במשרד -אישור קבלה .4.12

 יצוין העניין באישור הקבלה. –התלונה לבדיקה שלא באגף הביקורת 

 תוצאות הבדיקה ומסקנותיה בהיבט הפרטני או המערכתי. ותמכתב למתלונן בו מפורט -תשובה מסכמת .4.13

ון ישלח למתלונן אם לא נשלחה תשובה מסכמת, תוך צי .מכתב למתלונן בדבר מצב הטיפול בתלונתו -עדכון ביניים .4.14

 . זמן משוער למתן תשובה עניינית

 שביעות רצון של המתלונן מהתשובה המסכמת.-אי -ערעור/הסתייגות .4.15

כשל או עניין שעלול לפגוע בפעילות המשרד או שיש בו סכנה לחיי אדם או שהוא חוזר ועולה  -ליקוי מערכתי .4.16

 בתלונות שונות. 

 סמכויות ותחומי אחריות .5

 סמכויות ואחריות האגף .5.1

לטיפול מיטבי בתלונות המתקבלות באגף כמוגדר בהוראה זו באמצעות מי  אחראי -מנהל האגף .5.1.1

נושאים שעל סדר היום כתוצאה מבדיקת , בכתב, בפני מנכ"ל המשרדמטעמו. בנוסף, עליו להעלות 

 התלונות.   

 בקרה ופיקוח על תהליך הטיפול בתלונות, ניהול מקצועי שלאחראי ל -הממונה על תלונות הציבור באגף .5.1.2

הגורמים המטפלים, סיווג התלונות, ריכוז הממצאים העולים מהן ועדכון שוטף של מנהל האגף, קביעת 

  תוצאות בדיקת התלונה והחלטה על סגירת תיק התלונה. 

אחראי לבדיקת התלונה כמפורט בהוראות נוהל זה, ניסוח המכתבים למתלונן ומתן  -הגורם המטפל .5.1.3

מעקב אחר הטיפול בתיקי התלונות שבתחום אחריותו ודיווח כמו כן אחראי על ה ,תשובה למתלונן

 .שוטף לממונה

על קבלת התלונה, תיעודה וסריקתה למערכת הממוחשבת, הזנת נתוניה  אחראית -מזכירת האגף .5.1.4

וכן  על מתן מענה טלפוני איתאחר ,המלאים במערכת הממוחשבת והפצת המכתבים לכלל הנמענים

 .אחראית על התיוק והטיפול בארכיב

  סמכויות ואחריות היחידות המקצועיות .5.2

אחראי על הטיפול, הביצוע והמעקב אחר התלונות המגיעות ישירות ליחידתו,  -מנהל היחידה המקצועית .5.2.1

ואספקת מידע לאגף אודות תלונות בנושאים במועד  תשובות ענייניותבאמצעות מי מטעמו, אחראי למתן 

מנהל תיקון ליקוי שהתגלה ביחידתו תוך יידוע האגף. הנמצאים תחת סמכותו, אחראי לקביעת הצעדים ל

היחידה המקצועית אחראי למנות רפרנטים לטיפול בתלונות ציבור ביחידתו, ולהודיע על כך בכתב למנהל 

 אגף הביקורת.
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אחראי לעדכון האגף באמצעות המערכת הממוחשבת, העברת נתונים וכל מידע שיידרש לאגף על  -רפרנט .5.2.2

 ו, אחראי לדווח בפני מנהל היחידה אודות הטיפול בתלונות ביחידה.מנת לבצע את תפקיד

 אופן הגשת תלונה לאגף .6

 . 17מטעמוידי נציג -כל אדם רשאי להגיש תלונה לאגף במישרין או על .6.1

 .18ניתן להגיש תלונה בגין פעילות הנוגעת למשרד, או נגד נושא משרה או עובד המשרד .6.2

 בצירוף הפרטים האלה: ל או בפקס או בטופס המקוון באתר המשרדתלונה תוגש בכתב )בלבד( בדואר או בדוא" .6.3

 שם, שם משפחה, תעודת זהות, כתובת למשלוח מענה, דרכי התקשרות )טלפון או דוא"ל(. -פרטי המתלונן  .6.3.1

 נושא התלונה, תאריך ושעת האירוע, מקום האירוע וכל פרט אחר רלוונטי.  -פרטים בנוגע לתלונה  .6.3.2

 .מות בנושא )אם היו(העתקים מהתכתבויות קוד .6.3.3

המתלונן יקפיד על כתיבה ברורה ועניינית תוך שמירה על כבודם של עובדי המשרד והציבור, ללא שימוש  .6.3.4

 בשפה בלתי הולמת או פגיעה בעובד ציבור.

 

 סוגי התלונות ואופן הטיפול בהן .7

 כפוף לשיקול דעת הממונה. אופן סיווג התלונות 

ף והוא מכותב ראשי, המעלה ליקוי ברמה מערכתית או מצביעה על תפקוד תלונה שהתקבלה באג - תלונה לטיפול .7.1

 בנוהל זה.  8התלונה תטופל בהתאם לסעיף  .לקוי באופן הטיפול בתלונה ביחידה המקצועית

תלונה שהתקבלה באגף והוא מכותב ראשי, טרם פניית המתלונן ליחידה המקצועית שהעניין הוא  - תלונה ראשונה .7.2

. בהתאםיעביר את התלונה למנהל היחידה המקצועית הרלוונטית ויעדכן את המתלונן  ממונההבתחום אחריותה. 

היחידה המקצועית תבדוק את התלונה ותשיב  .הממונה באגף רשאי לבקש העתק מתשובת היחידה המקצועית

 (.לאגףמהתשובה העתק )אם תתבקש, תישלח  למתלונן

)בהעתק( ומסיבות מקצועיות הממונה מבקש כותב משני הינו מכאשר האגף תלונה שהתקבלה באגף  - תלונה למעקב .7.3

למכותב הראשי ויבקש העתק מתשובת היחידה המקצועית יעביר את התלונה  לעקוב אחר הטיפול בתלונה. הממונה

 .לאגףמהתשובה העתק ותשלח  היחידה המקצועית תשיב למתלונן. למתלונן

. תלונה לידיעה תירשם באגף )בהעתק(כותב משני ינו מכאשר האגף התלונה שהתקבלה באגף  - תלונה לידיעה .7.4

  , לצורך תיעוד.ברשימה נפרדת במערכת הממוחשבת

 :אלא לפי שיקול דעת הממונה - תלונה שלא תיבדק .7.5

 תלונה בע"פ.  .7.5.1

תלונה בעניינים התלויים והעומדים בבית משפט או בבית דין, או שבית המשפט או שבית הדין הכריעו  .7.5.2

 בהם.

 ידי משרד מבקר המדינה, אלא אם כן, פנה מבקר המדינה וביקש אחרת.-על תלונה, הנבדקת .7.5.3

 תלונה אשר הוגשה כעבור שנה מיום האירוע. .7.5.4

 תלונה אנונימית. .7.5.5

תלונת עובד: תלונה שהגיש עובד במשרד נגד עובד אחר במשרד, או תלונה שהגיש עובד במשרד בעניין  .7.5.6

 .19הנוגע לזכויותיו

 בגין נזיקין.דרישה לקבלת פיצוי  .7.5.7

 בנוהל זה.    6תלונה שאינה בהתאם להנחיות סעיף  .7.5.8

 תהליך הטיפול ובדיקת התלונות באגף .8

 רישום התלונה וניתובה .8.1

                                                           
 , עורכי דיןשונות, עמותות כגון: נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, משרדים ממשלתיים אחרים, ועדות כנסת 17
 לעיל, על האזרח למצות את הטיפול מול היחידה המקצועית טרם פנייתו לאגף. 1.4אמור בסעיף בהתאם ל 18
 בי אנוש במשרד.תלונה מסוג זה תועבר לטיפול סמנכ"ל למינהל ולמשא 19
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בהוראות נוהל  7מזכירת האגף תסרוק למערכת הממוחשבת את התלונות המתקבלות בו בהתאם לסעיף  .8.1.1

 זה, ובכל מקרה בהתאם להנחיות הממונה. 

 תיק שימוספר באופן אוטומטי. המזכירה תזין את פרטי התלונה ותפתח  .8.1.2

כל מכתב או מסמך נוסף שיתקבל או שישלח הקשור לתלונה, יסרק על ידי מזכירת האגף וישויך לתיק  .8.1.3

 התלונה בהתאם למספרו.

הממונה על הטיפול בתלונות באגף יסווג את התלונות בהתאם לתוכנן ויעבירן לבדיקת הגורם המטפל  .8.1.4

 באגף, בהתאם לשיקול דעתו. 

 תלונהבדיקת ה .8.2

האגף יטפל בכל תלונה באופן יסודי ואובייקטיבי, תוך שמירה על כבודו של המתלונן ויספק לו  -כללי  .8.2.1

 .תשובה ממצה ועניינית ככל הניתן

הטיפול בתלונות יעשה בהתאם לסדר הגעתן, בהתאם לרמת דחיפותן ובהתאם לשיקול דעתו של הממונה  .8.2.2

 עדיפות בטיפול: בהתייעצות עם מנהל האגף. להלן נושאים שיקבלו

 נושא שעלול לסכן חיי אדם. .8.2.2.1

 נושא המשפיע על אוכלוסייה רחבה. .8.2.2.2

 נושא הפוגע באוכלוסיות מוחלשות )נכים, קשישים וכו'(. .8.2.2.3

 נושא המצביע על פעולה בניגוד לחוק, לנהלים או למינהל לא תקין. .8.2.2.4

 ידי עובד המשרד. -תלונה על שירות בלתי הולם שניתן על .8.2.2.5

 ה באמצעים האלה: הגורם המטפל יבדוק תלונ .8.2.3

 .נהלים פנימייםהתקנות, החוק, בחינת ה .8.2.3.1

  .איתור המסמכים הרלוונטיים ובדיקתם .8.2.3.2

 .פגישות ושיחות בירור עם הגורמים הרלוונטיים .8.2.3.3

הגורם המטפל יציג לממונה ממצאים שעלו מבדיקת התלונה. אם לדעת הממונה ניתן לגבש תגובה מלאה  .8.2.4

 –בדיקת ותגובת הגורם המקצועי ב יש צורךאם לדעת הממונה ועניינית תנוסח התגובה ותשלח למתלונן. ו

 התלונה לתגובת היחידה המקצועית הרלוונטית. את  יעביר האגף

 לאחר קבלת תגובת היחידה המקצועית, הגורם המטפל יבדוק האם התגובה הינה שלמה ועניינית.  .8.2.5

 י בדיקת התלונה. מתלונן תשובה מסכמת בהתאם לממצאהאגף לבמידה והתגובה עניינית, ישלח  .8.2.6

שאינה עונה על כלל במידה והגורם המטפל בהתייעצות עם הממונה יקבעו כי התגובה אינה עניינית או  .8.2.7

 היחידה המקצועית, ולמתלונן יישלח מכתב עדכון ביניים. לתגובתתוחזר התלונה  השאלות שהעלה האגף

 מענה למתלונן .8.3

 תשובה למתלונן תשלח בכתב. .8.3.1

ימי עבודה, אחד מן המכתבים הבאים: אישור קבלה או מכתב  14ן בתוך הגורם המטפל ישלח למתלונ .8.3.2

 ביניים או תשובה מסכמת.

 ימי עבודה, ישלח הגורם המטפל למתלונן עדכון ביניים.    45אם למתלונן לא נשלחה תשובה מסכמת בתוך  .8.3.3

ו לפגוע מנהל האגף רשאי להחליט שלא לציין את תוצאות הבדיקה ונימוקיהן כאשר הן עלולות לדעת .8.3.4

 במתלונן עצמו או בזולתו, או אם עולה בהן מידע העלול לפגוע בעובד או במשרד עצמו.

 בדיקה המגלה ליקוי מערכתי .8.4

יפנה מנהל האגף בכתב למנהל היחידה  –תלונה שנבדקה ועולה ממנה כי מדובר בליקוי מערכתי  .8.4.1

 "ל המשרד. המקצועית ויצביע על הצורך בתיקון הליקוי. העתק יועבר גם לידיעת מנכ

מנהל יחידה מקצועית שקיבל מידע על ליקוי שנמצא בתחום אחריותו ישיב למנהל האגף על הצעדים  .8.4.2

שנקט לתיקון הליקוי. לא עשה כן, או שהתשובה אינה מניחה את דעת מנהל האגף, יעביר מנהל האגף את 

 העניין לטיפול מנכ"ל המשרד. 
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ים שעלו על סדר היום בעקבות בדיקת התלונות במטרה מנהל האגף יעלה לדיון בפני מנכ"ל המשרד נושא .8.4.3

 להביא לשיפור איכות השירות והניהול במשרד. 

 – "עבירות משמעת" -40.2עלה מבדיקת התלונה חשד שבוצעה עבירת משמעת כהגדרתה בתקשי"ר סעיף  .8.4.4

 . יעביר מנהל האגף את התלונה לטיפולו של הסמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש במשרד

 וסגירת התיקת בדיקת התלונה תוצאקביעת  .8.5

הממונה יקבע את תוצאת בדיקת התלונה וירשום אותה בהתאם לשדות החובה שבמערכת הממוחשבת,  .8.5.1

 לפי סוגי התוצאות שלהלן: –בצירוף נימוק לקביעתו 

תלונה שהתקבלה באגף וממנה עולה ליקוי ברמה מערכתית או שהיא  -תלונה מוצדקת .8.5.1.1

יפול בתלונה ביחידה המקצועית וכן לפחות אחת מצביעה על תפקוד לקוי באופן הט

מטענות המתלונן תימצא נכונה עובדתית, ובפרט אם ממצאי הבדיקה מצביעים על אחד 

 מאלה:

  .כשל בפעילות המשרד 

  .פעולה שהינה בניגוד לחוק, לתקנות או לנהלי המשרד 

  .פעולה שהינה בניגוד למינהל תקין 

  צדק בולט-ת יתרה או איפעולה שיש בה משום "טרטור", נוקשו. 

  או זכתה לתגובה, או שלא נתקלה בדחייה היחידה המקצועיתפניית המתלונן אל ,

 .המקצועית על ידי היחידה שלא טופלה כיאות

   במועד סביר.על ידי היחידה המקצועית היעדר תשובה 

  הממונהפי החלטה מנומקת של -כל מקרה אחר, על.  

באגף ולאחר בדיקה נמצא כי הטענות המועלות  תלונה שהתקבלה -תלונה לא מוצדקת .8.5.1.2

בה אינן מבוססות וכי לא עולה מהן כשל או פגיעה או פעילות המנוגדת לחוקים, 

 לתקנים ולהוראות המקצועיות. 

תלונה שממצאי בדיקתה אינם מאפשרים קביעת עמדה חד משמעית  -לא נקבעה עמדה .8.5.1.3

במערכת "לא נקבעה עמדה", אם היא מוצדקת או לא מוצדקת, תירשם תוצאת הטיפול 

ידי המתלונן טרם -תוך ציון הנימוק לכך, למשל: חוסר בפרטים, ביטול התלונה על

מיצוי בדיקתה, נושא שאינו בפיקוח משרד התחבורה וכדומה )במקרה בו נמסרו לאגף 

גרסאות סותרות לגבי אירוע בגינו הוגשה תלונה תירשם תוצאת הטיפול: לא נקבעה 

 ותרות(.גרסאות ס -עמדה 

לאחר שבדיקת התלונה הושלמה ונקבעו תוצאותיה, הממונה יסווג את תיק התלונה במערכת הממוחשבת  .8.5.2

 כ"סגור". 

 מזכירת האגף תתייק את מסמכי תיק התלונה בארכיב האגף.  .8.5.3

 טיפול בהסתייגות/ערעור .8.6

 כל מכתב הסתייגות יזכה למענה. .8.6.1

על תוצאות הטיפול, תיבדק התלונה פעם  העלה המתלונן עובדות או טענות חדשות העשויות להשפיע .8.6.2

נוספת, תוך מתן עדיפות להעברת הטיפול בתלונה לגורם אשר לא היה מעורב בבדיקת התלונה הראשונית 

 ידי המתלונן. -שהוגשה על

: "תהליך הטיפול ובדיקת 8הטיפול בערעור יעשה בהתאם להנחיות המופיעות בהוראות נוהל זה, סעיף  .8.6.3

 התלונות באגף".  

קרה בו אין בתוכן הערעור מידע חדש, או כאשר המתלונן חוזר על הטיעונים שהועלו בתלונתו, הערעור במ .8.6.4

 יידע על כך את המתלונן בכתב.  הממונהלא יטופל. 

 תלונות המגיעות ישירות ליחידות המקצועיות .9
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המקצועיות במשרד, הינם הטיפול, הביצוע, המעקב ומתן תשובה עניינית למתלונן בתלונות המגיעות ישירות ליחידות  .9.1

 באחריות המנהלים וראשי היחידות באמצעות הרפרנטים ביחידות, בשקיפות מלאה לאגף.

באחריות כל מנהל יחידה במשרד למנות רפרנט אחד או יותר שירכז את הטיפול בתלונות הציבור ויהיה בקשר עם  .9.2

 האגף. העתק כתב המינוי ודרכי ההתקשרות עם הרפרנט יימסרו לאגף.

חריות מנהל היחידה המקצועית לנהל מעקב ובקרה אחר הטיפול בתלונות ומתן התשובות בהתאם ללוחות בא .9.3

"טיפול בפניות בכתב אל  1958התשי"ט  -"טיפול בתלונות", בחוק סדרי מנהל תקין -61הזמנים הקבועים בתקשי"ר 

 "מענה למתלונן". 8.3עובדי ציבור" ובהוראות נוהל זה סעיף 

: "שימוש 13.3המעקב בעזרת המערכת הממוחשבת לניהול התלונות במשרד בהתאם לסעיף  הרפרנט ינהל את .9.4

 במערכת הממוחשבת", בהוראות נוהל זה.

, יעדכן הרפרנט המטפל בתלונה את מנהל היחידה במכתב וישלח ליקוי ברמה המערכתיתעלה מבדיקת התלונה  .9.5

 העתק לאגף.  

של היחידה, יעבירה הרפרנט אל הגורם ביחידה המקצועית  להאיננה בתחום טיפועלה מבדיקת התלונה כי היא  .9.6

 הרלוונטית ויידע את המתלונן על כך.

את מנהל היחידה המקצועית ואת  בכתב בכל התכתבות עם נציבות תלונות הציבור של מבקר המדינה יעדכן הרפרנט .9.7

 האגף. 

תלונות שנתקבלו ישירות ביחידתו. הדוח רפרנט לאגף דיווח בכתב על כל ההיעביר  ביוני, 30תאריך  אחת לשנה ועד .9.8

מספר התלונות שהתקבלו, חתך נושאים עיקריים, מספר התלונות שהטיפול בהן הסתיים לעומת  נתונים לגבייכלול 

וכל עניין אחר מספר התלונות בהן הטיפול עדיין לא הסתיים, ניתוח תוצאות הטיפול בתלונות שבדיקתן הסתיימה 

קצועית. הנתונים שיתקבלו מהיחידות המקצועיות ישולבו בדוח תלונות הציבור השנתי לפי שיקול דעת היחידה המ

 שמפרסם האגף.

 תלונות ציבור המופנות ישירות ללשכת שר/ מנכ"ל .10

האחריות לטיפול בתלונות שהתקבלו בלשכת שר/ מנכ"ל מוטלת על הממונה על הטיפול בתלונות הציבור בלשכת  .10.1

 השר או המנכ"ל בהתאם.

רפרנט בלשכת שר/מנכ"ל לנהל מעקב ובקרה אחר הטיפול בתלונות ומתן התשובות בהתאם ללוחות באחריות ה .10.2

"טיפול בפניות בכתב אל  1958התשי"ט  -"טיפול בתלונות", בחוק סדרי מנהל תקין -61הזמנים הקבועים בתקשי"ר 

 "מענה למתלונן". 8.3עובדי ציבור" ובהוראות נוהל זה סעיף 

 ת בלשכת דובר המשרדתלונות ציבור המתקבלו .11

תלונות המתקבלות באגף באמצעות אנשי תקשורת )רדיו, טלוויזיה וכיו"ב( יועברו לטיפול דובר המשרד ועדכון הפונה  .11.1

 בהתאם. 

ידי הדובר לאגף או ליחידות -ינותבו עלשלא באמצעות אנשי תקשורת, תלונות המתקבלות בלשכת הדובר,  .11.2

 המקצועיות בהתאם להוראות נוהל זה. 

 חותדו .12

כל שנה, בחודש ספטמבר, מנהל האגף יפרסם דוח המסכם את נתוני הטיפול בתלונות  - דוח שנתי לתלונות הציבור .12.1

חידות המקצועיות בשנה שקדמה למועד הדיווח; הדוח יכלול עקרונות וכללים לטיפול בתלונות יציבור באגף וב

ציבור שבגינן נערכו ביקורות פנימיות, נתונים  ציבור, נושאים שעלו על סדר היום בעקבות תלונות ציבור, תלונות

ניתוח מגמות )טבלאות ורישומים(, דוגמאות לטיפול בתלונות; הדוח יוגש לשר התחבורה והבטיחות  -סטטיסטיים

 , ויפורסם באתר האינטרנט של המשרד.בדרכים, למנכ"ל המשרד, להנהלת משרד התחבורה

 הנחיות למטפל בתלונות הציבור .13

המטפל בתלונות הציבור מחויב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו, לא לעשות בה  - חובת סודיות .13.1

שימוש ולא לגלותה לאף גורם אחר, אלא לשם ביצוע תפקידיו כמטפל בתלונות ו/או כעובד אגף הביקורת, זולת אם 

 הגילוי נדרש על פי דין. 

 מתן מענה בכתב למתלונן .13.2

 . התלונה כל סעיפי את יבדוק המטפל בתלונות הציבור .13.2.1
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מכתב למתלונן )אישור קבלה, עדכון ביניים, מכתב מסכם וכל תגובה אחרת( ינוסח בצורה רהוטה  .13.2.2

ומכובדת, יכלול תגובה מלאה ככל שניתן לנשוא התלונה, ללא הטלת דופי באחרים, תוך הימנעות 

 ככל שניתן משימוש במונחים מקצועיים הידועים בעיקר לעובדי המשרד.

בכתב ישלח לגורם הפונה בין אם מדובר במתלונן עצמו או בגורם המייצג אותו, כל זאת  מענה .13.2.3

 .במידה ובמכתב התלונה לא צוינה בקשה אחרת

 שימוש במערכת הממוחשבת  .13.3

הטיפול בתלונות ציבור במשרד מבוצע באמצעות מערכת ממוחשבת ייעודית לניהול הידע.  .13.3.1

ור ידע, מעקב אחר רציפות הטיפול ובקרה אחר תיעוד, ניהול, שקיפות, שיממערכת מאפשרת ה

רוחבית על כלל התלונות המתקבלות בקרה ולגבי תלונות נקודתיות פרטנית )בקרה  תלונות ציבור

. השימוש במערכת הממוחשבת אחיד לכל היחידות המקצועיות ונעשה בשקיפות מלאה (במשרד

 לאגף. 

ות, תוצאות הטיפול( על ידי כל גורם )סריקה, תיעוד מכתבים, שיח בטיפול בתלונות כל שלב .13.3.2

 יבוצע במערכת הממוחשבת בלבד.  –)המטפל, הממונה, האגף, הרפרנט( 

רפרנטים ביחידות המקצועית, יחוברו לתוכנת המחשב המשותפת הבאגף ו יםהמטפל מיםהגור .13.3.3

 . ףידי האג-ויפעלו אחר ההוראות שיפורסמו מעת לעת על

ים למערכת הממוחשבת. ההחלטה והנימוק לה יועברו האגף רשאי להחליט שלא לחבר עובד מסו .13.3.4

 לידיעת הממונה על העובד.   

יעברו הדרכה טרם תחילת  והרפרנטים ביחידת לוודא כיבאחריות מנהל היחידה המקצועית  .13.3.5

העבודה במערכת הממוחשבת. הדרכה זו מהווה חלק בלתי נפרד מתהליך מתן ההרשאה לשימוש 

ההדרכה תרוכז על ידי הממונה ל הרפרנט את אישור האגף. במערכת הממוחשבת ורק בסופה יקב

 ותנוהל בהתאם להנחיות המקצועיות של האגף.

באחריות מנהל היחידה המקצועית לוודא שהרפרנטים ביחידה מטפלים בתלונות באמצעות  .13.3.6

 לעיל(. 13.3.4המערכת הממוחשבת )אלא אם הוחלט שלא לחברם למערכת, כאמור בסעיף 

 מענה טלפוני .14

המידע לגבי שעות פעילות המענה הטלפוני יפורסם  יפעיל שירות מענה טלפוני בשעות ייעודיות לפי שיקול דעתו. האגף .14.1

 באתר האינטרנט של המשרד.

 :האגף יספק מענה תוך הקפדה על אדיבות, נימוס וייתן את המידע המפורט להלן .14.2

 . בנוהל זה 6אופן הגשת תלונה כמפורט בסעיף  .14.2.1

 רשמה במערכת. מצב הטיפול בתלונה שנ .14.2.2

 . שליחת מסמכים נוספים או הגשת ערעור על תוצאות טיפול בתיק תלונה קייםאופן  .14.2.3

 בהוראות נוהל זה(. 6.3לא תתאפשר הגשת תלונה טלפונית )כאמור בסעיף  .14.3

 

 אישור הנוהל .15

 נוהל זה אושר על ידי מנכ"ל המשרד ומבקרת המשרד. .15.1
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