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    הבטיחות דרכיםשר התחבורה ו                                              

 

 דבר השר
 

ר לחזק את הקשר עם הציבור ולקבל חוות דעת על תפקוד המשרד הינה דרך פניות הדרך הטובה ביות

שנים האחרונות, הדרך הזו התייעלה ואנו יכולים להתגאות בתוצאות  8-הציבור ומתן מענה לתלונות. ב

ובמשובים החיובים שהמשרד מקבל. המשרד עבר מספר רפורמות חשובות בכל הנוגע לשירות לאזרח, 

 ור, מורגשות בשטח.והתוצאות כאמ

התחבורה הוא בין המשרדים העסוקים ביותר ונמצא בקשר יומיומי עם האזרחים בכל מישור  משרד

אפשרי, ואנו משתדלים להיות נגישים בכל פלטפורמה תקשורתית, על מנת לספק את מגוון השירותים ואת 

, והמשרד עובד קשה בכדי כל שביכולתנו לעזור. ההקפדה על תודעת שירות גבוהה היא לא דבר מה בכך

 לשמור על איכות תודעת השירות המשרדית. 

עם כניסתי לתפקיד לפני כשמונה שנים, העלתי לראש סדר העדיפויות את נושא מתן המענה לאזרח.  

 באופן הטוב ביותרקיבלנו על עצמנו את משימת שיפור חיי האזרח במדינת ישראל ונמשיך לעשות זאת 

 שניתן.

וני שיש לאזרחים וללא ספק מהווים את חוד החנית של המשרד בכל הקשור להקלות אתם המענה הראש

 ובעזרתה ניתן ביותר אמינההעל הציבור עם הנטל הביורוקרטי. יכולת האזרח להעביר ביקורת הינה הדרך 

 והיכן צריך לתקן.  לסייע אפשרלדעת כיצד 

משרד התחבורה במקום גבוה, לו הוא המשרד, הצלחנו להציב את  הודות לצוות המסור ובראשה מבקרת

 בהחלט ראוי.  אנו מתחייבים לשמור על הקו הנוכחי.

 בזכותכם אנו מעמידים את המשרד כנותן השירות היעיל והמהיר ביותר.

 .תודה ובהצלחה

                                 
              

   

 
 ישראל כ"ץ          

 שר התחבורה והמודיעין       
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 משרד התחבורה

 והבטיחות בדרכים

 לשכת המנהלת הכללית
   

 
    

 תדבר המנכ"לי

 
הרכב פעילותו של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים חולשת על תחומים רבים הקשורים בנושאי 

 ביבשה באוויר ובים. -והתחבורה 

הציבור, המשרד מקיים  יומית על כלל-במסגרת זו, והיות שלתחומי פעילות המשרד ישנה השפעה יום

 ממשקים רבים ותכופים עם אזרחי המדינה.

הנהלת המשרד שמה בראש סדר העדיפויות את נושא שיפור השירות הניתן לאזרחים, וזאת באמצעות 

 הולם לכל מי שנזקק לשירותינו. מענההפחתת בירוקרטיה ומתן 

 גיית שיפור השירות לאזרח, תוךתחתיו את סו , שירכזלקוחות שירותבכיר  אף מונה סמנכ"ללאחרונה 

 ייעול תהליכי השירות, מיפוי צרכי האזרחים וגיבוש תכניות עבודה לשם מתן שירות מהמעלה הראשונה.

מספק לכלל בעלי התפקידים במשרד, באופן , קיומו של מעקב איכותי ויעיל על הטיפול בתלונות הציבור

ידום מטרותיו ומילוי תפקידיו השונים על הצד שוטף, משוב חיוני לשיפור תפקודו של המשרד לטובת ק

כך, אופן ואיכות הטיפול הניתן כמענה לפניות הראשוניות לאגפי המשרד השונים, יימנעו את  הטוב ביותר.

 הצורך של האזרח בהגשת תלונה מלכתחילה.

ן תיקושהוכן על ידי אגף הביקורת, יועבר לידיעת גורמי המשרד שיפעלו ל, 2016דוח תלונות הציבור 

 .י המדינהשיפור מתן השירות לאזרחכנדרש ולהפקת מסקנות ולקחים, והכל לצורך  הליקויים

אגף הביקורת הפנימית על עבודתם המבורכת במאמץ לשפר את אני מודה למבקרת המשרד ולעובדי 

 ידי המשרד.-השירות הניתן על

 

 

 אייל-קרן טרנר        
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 פתח דבר
 

 כללי

שערך אגף הביקורת הפנימית במשרד  2016לשנת  20ג את דוח תלונות הציבור מס' מתכבדת להציאני 

 התחבורה. 

דוח שהיה חלוץ בקרב  –השנים מאז פורסם הדוח הראשון  20-תמורות רבות עבר משרד התחבורה ב

משרדי הממשלה בכל הקשור לשקיפות המידע ולשיתוף האזרח בפעילות המשרד בתחום השירות לציבור. 

ולמרות חלוף השנים והשינויים הרבים, מדיניות אגף הביקורת בתחום הטיפול בתלונות הציבור  עם זאת

לפעול ללא ליאות בתוך המשרד ויחידותיו לשיפור השירות לציבור כאשר טובת  –הייתה ונותרה ללא שינוי 

 הציבור היא שעומדת לנגד עינינו. 

בחוק  8ה על תלונות הציבור )בהתאם לסעיף במסגרת איחוד התפקידים של הביקורת הפנימית והממונ

( מדיניות הביקורת היא לטפל בתלונות מערכתיות כ'ערכאה עליונה' 1992הביקורת הפנימית התשנ"ב 

לאחר שהמתלונן פנה תחילה אל היחידה המקצועית הרלוונטית במשרד וניסה ללא הצלחה לדעתו למצות 

ת באופן אובייקטיבי, מקצועי ובלתי תלוי בכלי הביקורת את עניינו מולה. התלונות המתקבלות באגף נבחנו

 .לנושא ביקורתשא תלונה יכול וישמש גם כמקור והפנימית; כאשר לעיתים נ

לצורך ייעול הטיפול בתלונות מאת הציבור ומאחר ששיתוף הפעולה הפנים משרדי הוא נדבך חשוב לשיפור 

עודית לטיפול בתלונות מאת הציבור. לאחרונה השירות לאזרח, יזמה הביקורת הקמת מערכת ממוחשבת יי

הוחלפה המערכת במערכת משופרת ומתקדמת וזו הוטמעה כבר בחלק מיחידות המשרד והאגף מתכנן 

חלק ביחידות המשרד היא מערכת ממחושבת ההטמעת פעילות בנושא להטמיעה גם ביחידות נוספות. 

ימי יפול בתלונות הציבור. בכלל זאת עריכת ממכלול פעולות שמובילה הביקורת באופן תדיר לשיפור הט

 ליווי וייעוץ מקצועי לעוסקים בתחום הטיפול בתלונות ציבור במשרד.ועיון ומפגשים 

 על הדוח ותכניו

נתונים ומגמות; והשני,  –הראשון, תלונות שהתקבלו באגף הביקורת  –פרקים עיקריים  2בדוח זה 

 ן בין היתר עלו גם נושאים מערכתיים. דוגמאות לתלונות שטופלו באגף הביקורת ומה

מהפרק הראשון ניתן ללמוד כי גם השנה כבשנים קודמות, נתח נכבד מכמות התלונות שטופלו באגף 

הביקורת מצוי בנושאים שבתחום אגף בכיר רישוי. עם זאת חלה ירידה ניכרת בכמות התלונות שהתקבלו 

ניתן לזקוף המתקבלות באגף הביקורת ות התלונות . מגמה זו של ירידה בכמ2015ביחס לשנת  2016בשנת 

להנחיית מנהל אגף בכיר רישוי על פתיחת ערוצי תקשורת מקוונים ופתיחת אפשרות לשליחת תלונות 

  בעבר. אפשרות שלא הייתה קיימת, שבתחום אחריות אגף הרישוי ישירות לאגף הרישוי

שהתקבלו באגף הביקורת בנושאים הקשורים  עוד בפרק הראשון פירוט על נתונים ומגמות ביחס לתלונות

ליחידות המשרד אך גם תשומת לב לעניינים העוסקים בגופים וחברות שבפיקוח השר. ככלל, תלונות 

המתקבלות באגף בנושאים הקשורים לחברות הממשלתיות מועברות לטיפולן הישיר עם זאת אגף 

 מתלונן לגורמים  אלו.  עוקב שהתלונה תגיע ליעדה ומגשר לא פעם בין ה – הביקורת
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המתלונן, והסתיימו  –בפרק הדוגמאות לתלונות, מבחר נושאים בהם טיפל האגף שהחלו מטיפול בפרט 

במסקנות רוחביות ובפעולות מעשיות שיש בהם כדי להשפיע על כלל הציבור. בעניינים אלו באה לידי ביטוי 

עשה באופן מקצועי בכלי הביקורת הפנימית. מדיניות אגף הביקורת לטפל בעניינים רוחביים כשהטיפול נ

 על נושאים שונים ותוצאות הטיפול ניתן לקרוא בהרחבה בגוף הדוח. 

 נספחים:  2לדוח מצורפים 

גם השנה כבשנים קודמות פעלה  – 2016)מבקר המדינה( לשנת  43נספח דוח נציב תלונות הציבור מס'  -

 לתשומת לב הנהלת המשרד. –ב תלונות הציבור הביקורת לפרסם במשרד את הנתונים שעלו בדוח נצי

באגף  ת תהליכי העבודה בטיפול בתלונות מאת הציבורמסדיר א –נספח נוהל טיפול בתלונות ציבור  -

להבטיח טיפול יסודי, ענייני, ממצה ואיכותי במטרה יחידות המקצועיות במשרד ובין האגף להביקורת 

 .2018-וצפוי להתעדכן שוב ב 2014-כן ב. הנוהל עודובזמן סביר בתלונות מאת הציבור

 זרקורים

, מראה 2016אל מול הדוח הנוכחי לשנת  1996שפורסם בנובמבר  1עיון בדוח תלונות ציבור השנתי מס' 

ובתחום  שאז כמו היום רוב התלונות שטופלו באגף הביקורת עסקו בנושאים שבאחריות אגף בכיר רישוי

 .יתאחריות הרשות הארצית לתחבורה ציבור

בשנים האחרונות.  חשובבתחום הטיפול בתלונות ציבור ברשות הארצית לתחבורה ציבורית, חל שיפור 

הרשות מטפלת בתלונות המתקבלות אצלה באופן מקוון ושאינו מקוון, ומרכזת את הנתונים לגביהן 

ות בעניינים באמצעות מערכת ממוחשבת. לאגף הביקורת מופנות תלונות בגין אי שביעות רצון מטיפול הרש

חל שינוי בתחום הטיפול בתלונות  מערכתיים. גם באגף הרישויהמעלות עניינים נקודתיים, וכן תלונות 

בייעול הטיפול כאמור עם כניסתן של טכנולוגיות מקוונות ויישומן ניכרת מגמה של שינוי חיובי ציבור. 

את מאמציו לייעול ושיפור השירות להמשיך ולהגביר  האגףעם זאת על  בתלונות המתקבלות באגף הרישוי,

  במקום שבו החיכוך עם הציבור הוא גבוה באופן יוצא דופן.

ניתוח שיעור התלונות המוצדקות שטופלו באגף הביקורת מעלה מגמה של ירידה בכמות התלונות 

המוצדקות. ככל שהמשרד ישכיל לפרסם מידע שיהיה שקוף ונגיש יותר לציבור יקל הדבר על המשתמשים 

 שירותי המשרד לבחון אם יש בסיס לתלונתם. ב

)א( בחוק שוויון זכויות האישה, קובע: "גוף ציבורי העורך דרך קבע איסוף ועיבוד של מידע הנוגע 3ג6סעיף 

ליחידים, ומפרסמו לציבור במסגרת פרסום כללי שנועד לשמש גם למטרות סטטיסטיות, יכלול בפעולותיו 

אגף הביקורת מפרסם נתונים בנושא בדוח השנתי. פילוח  2012שנת כאמור התייחסות למין". בהתאם מ

 2012התלונות לפי מין, מעלה כי הפער בין אחוז הגברים והנשים המתלוננים צומצם לאורך השנים: בשנת 

מהתלונות על ידי נשים. מגמה חיובית  40.1%הוגשו  2016מהתלונות על ידי נשים; בשנת  31.5%הוגשו 

על מודעות הולכת וגוברת גם של הנשים מקרב ציבור המתלוננים לאפשרות להעלות ומבורכת המצביעה 

 נושאים לסדר היום, באמצעות תלונות ציבור.
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 עם הפנים קדימה 

בכיר בהזדמנות זו חשוב לציין כי לראשונה, סמוך למועד פרסום דוח זה, מונה במשרד התחבורה סמנכ"ל 

לאזרח, באמצעות ייעול הליכים ביורוקרטיים בכל יחידות לשירות לקוחות שיפעל לשיפור השירות 

צעד חשוב ומשמעותי שיביא לאיחוד תחום  –המשרד, הנגשת מידע לציבור והטמעת טכנולוגיות מתקדמות 

 שירות הלקוחות המבוזר כיום בערוצים שונים במשרד ויתרום לשיפור השירות לציבור.

 תודות 

אך לא  ,ות שלעיתים קשה לעקוב אחריה נדמה כי היא חזות הכולבעידן שבו הטכנולוגיה משתכללת בתדיר

אלו המקבלים שירות ואלו  –המתחיל באנשים ומסתיים באנשים  –כך הוא. כאשר מדובר בשירות לציבור 

 הטכנולוגיה היא כלי עזר אך אינה תחליף לטיפול  האישי. –הנותנים שירות 

לפעול לטובת הציבור ההקשבה והנכונות יקורת, על להנהלת המשרד על שיתוף הפעולה עם אגף הב התוד

  לציבור.שירות שפר את איכות הועל המאמצים להמשיך ול

על נכונותם ומאמציהם שעוסקים ביום יום בטיפול בתלונות הציבור, אבקש להודות לעובדי אגף הביקורת 

המקרה הפרטי לא שר הבלתי נלאים לפעול לטובת הציבור הן במקרים פרטניים וגם במקרים רוחביים כא

  ת הציבור. טובלשיפור תהליכי העבודה בתוך המשרד ולגם תשובה פעם מעלה נושאים שיש בהם 

סרמן, מנהלת תחום ביקורת פנימית, על כישוריה ומקצועיותה וו-ותודה מיוחדת, לגב' חגית חיימי

סום דוח זה גם השנה ועל מאמציה להביא לפרבניהול תחום פעילות התלונות באגף הביקורת הייחודיים 

 כמו בשנים קודמות. 

 

 בברכת שנה טובה,             

 

 

 אורית קרופ     
 מבקרת המשרד
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תלונות שהתקבלו באגף הביקורת   

 נתונים ומגמות
 

 



 

 
 

   12 
 

 



 

 
 

13 
 

 

 

  כלליתלונות שהתקבלו באגף הביקורת: 

 
 1תלונות. 2,216התקבלו באגף הביקורת  2016בשנת 

 
 

 
 

 

 

  אופן הטיפול בתלונות

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

כי  עולה ממנהמתקבלת באגף תלונה  אם בכל זאתבמשרד. הרלוונטי לאחר שפנה לגורם המקצועי 

תוך  זהגורם לטיפול  , התלונה מועברתבמשרד עניינו מול  הגורם המקצועי בדק אתהמתלונן טרם 

 בהתאם.המתלונן עדכון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
הורה מנהל אגף הרישוי הנכנס על פתיחת ערוצי  2016בשנת . 0152במספר התלונות לעומת שנת  %5.63של  רידהי 1

כתוצאה מכך, תלונות ראשונות בנושאי רישוי תקשורת מקוונים ואפשרות לשליחת תלונות ישירות לאגף הרשוי. 
שהיו מתקבלות באגף הביקורת החלו להתקבל ישירות באגף ברישוי, באופן התואם להנחיות "נוהל טיפול 

 .(2" )ראה נספח 2014בתלונות הציבור נוסח מעודכן 
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  באגף הביקורת תחומי התלונות שטופלו
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 2016לשנת  2015שנת השוואה בין  :באגף הביקורת תחומי התלונות שטופלו
 

 תחומי התלונות
2015 2016 

 אחוזים מספרים אחוזים מספרים

 58.7% 406 64.7% 888 שוי ריאגף בכיר 

 20.2% 140 15.9% 218 הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

 6.5% 45 7.1% 97 אגף בכיר רכב ושירותי תחזוקה

 3.6% 25 0.2% 3 תכנון תעבורתי ותשתיות

 1.6% 11 1.1% 15 האזרחית תעופהרשות ה

 1.4% 10 1.3% 18 רשות הספנות והנמלים 

 4.2% 29 6.3% 86 2חברות ממשלתיות

 3.8% 26 3.4% 50 אחר

 100% 692 100% 1,373 סה"כ
 

 

 

, כמו בשנים הקודמות, מרבית התלונות שטופלו באגף הביקורת היו בנושאים שבתחום 2016בשנת 

  בורית.יאחריות אגף בכיר רישוי ובתחום אחריות הרשות הארצית לתחבורה צ

אלה מול הציבור, יחידות קי העבודה שיש למהנפח הרב של ממש , בין היתר,היקף התלונות נובע

 .  יחידות המשרד האחרותלעומת 

                                                           
ת נגד חברת "נתיבי תלונו 14תלונות נגד חברות ממשלתיות, מהן  29סה"כ  2016באגף הביקורת התקבלו בשנת  2

התקבלו באגף  2015תלונות נגד חברת "רכבת ישראל". בשנת  3-תלונות נגד חברת "חוצה ישראל" ו 12ישראל", 
תלונות נגד חברת  16תלונות נגד חברת "נתיבי ישראל",  22תלונות נגד חברות ממשלתיות, מהן  86הביקורת סה"כ 
 ראל". תלונות נגד חברת "רכבת יש 48-"חוצה ישראל" ו
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 4הסתיימהבדיקתם ו םשטופלו לגופ 3נושאיםתוצאות הטיפול ב
 

 
, נמצאו מוצדקיםו ידי אגף הביקורתבנושאים שנבדקו לגופם בשיעור ה 17.8%-חלה ירידה של כ 2016שנת ב

ה במספר התלונות שהתקבלו בנושא תגי חניה לנכים ואגרת . ניתן לייחס זאת ליריד2015זאת לעומת שנת 

הרי שירידה תלולה  6מידי שנה מוצדקות ונות בנושא תגי חניה לנכים נמצאומכיוון שמרבית התל 5נכה.

 . לירידה בשיעור התלונות שנמצאו מוצדקות הביאהבנושא,  2016במספר התלונות שהתקבלו בשנת 
 

 

                                                           
מספר התלונות לפי נושאים אינו תואם בהכרח לסך התלונות שהתקבלו, שכן ישנן תלונות הנוגעות לכמה נושאים  3

 .שונה -בכל נושא  ןבדיקת שתוצאתו
( תוצאות התלונות שטופלו על ידי אגף 2" )ראה נספח 2014בהתאם ל"נוהל טיפול בתלונות הציבור נוסח מעודכן  4

להכריע תלונה שממצאי בדיקתה אינם מאפשרים כתלונה מוצדקת, תלונה לא מוצדקת או הביקורת מסווגות  
, ביטול התלונה מצד המתלונן חוסר בפרטיםלדוג' במקרים של אם היא מוצדקת או לא מוצדקת,  באופן חד משמעי

 .הינו בפיקוח משרד התחבורה וכדומאבדיעבד מסתבר כי ידי המתלונן טרם מיצוי בדיקתה, נושא ש-על
-תלונות שהתקבלו בנושאים אלה ב 486תלונות בנושא תגי חניה לנכים ואגרות נכה, לעומת  144התקבלו  2016בשנת   5

 .בפרק "אגף בכיר רישוי"ראה פירוט נוסף, . 70%-ירידה של כ – 2015
מן  %61 נמצאו 2016מהתלונות בנושאי תגי חניה לנכים ואגרות נכה מוצדקות, בשנת  %88נמצאו  2015בשנת  6

 התלונות בנושאי תגי חניה לנכים ואגרות נכה מוצדקות.
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 מיןילוח תלונות לפי פ

קובע: "גוף ציבורי העורך דרך קבע איסוף ועיבוד  1951-בחוק שוויון זכויות האישה, התשי"א )א( 3ג6סעיף 

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

 יכלול בפעולותיו כאמור התייחסות למין".
 

 

 
 

 

 

 
 

 

, והפער בין בשיעור התלונות שהוגשו לאגף הביקורת על ידי נשים 8.6%חלה עליה של  2016-2012בשנים 

 שיעור הגברים המתלוננים לשיעור הנשים המתלוננות הולך ומצטמצם.



 

 
 

  18 
 

 

 7המשרד חידותי

 תנועההמנהל 

 רישויבכיר אגף 

 ברישוי הקשורים הנושאים בכל התחבורה משרד מדיניות ביצוע על ואחראי מופקדאגף בכיר רישוי 

והדרכה של  הכשרה ,ומקצועיים בריאותיים תקנות ונהלים, קביעת קריטריונים תיקון - כבור נהגים

 רישיונות הרישוי )הנפקת שירותי על נהגים חדשים וותיקים, ביצוע בחינות מעשיות ועיוניות, אחריות

 תיקון ופסילות למיניהן, אישור תגי חניה ורכב(, מעקב אחר נהגים מועדים ונקיטה באמצעי נהיגה

 מיומנות רמת את לשפר במגמהלנכים, פיקוח, הדרכה ובקרה בתחום קציני בטיחות בתעבורה, וכל זאת 

 .הנהג
 

 
 

לעומת מספר התלונות  49.3%-ירידה של כ -תלונות בנושא שירותי אגף הרישוי  756התקבלו  2016בשנת 

 תלונות(.  1,492) 2015שהתקבלו בנושא בשנת 

קבל תלונות באמצעות טופס מקוון, שהקל על המתלוננים לפנות ישירות החל אגף הרישוי ל 2016שנת ב

 8 .לאגף הרישוי. לפיכך, פחתה כמות התלונות שנשלחו לאגף הביקורת טרם מיצוי הבדיקה ע"י אגף הרישוי

                                                           
הנתונים מתייחסים לתלונות הציבור שהתקבלו באגף הביקורת, ואינם כוללים תלונות שהתקבלו ישירות ביחידות  7

 המשרד.
 נתונים ומגמות". -ראה פרק "תלונות שהתקבלו באגף הביקורת   8
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  שטופלו באגף הביקורת נושאי התלונות

 
  62019בשנת  שטופלו בתחום הרישוי נושאי התלונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ההשוואה בגרף ואילו  2016 -י התלונות בתחום הרישוי שטופלו באגף בתייחסת לכלל נושאמ ההשוואה בטבלה  9

 .תלונות 10שאים בגינם התקבלו מעל היא בין נו" 2016, תלונות 10נושאים לגביהם התקבלו מעל  -אגף הרישוי "
  בהתאם לתקנות התעבורה, נכה בעל תג חניה לנכה, זכאי בתנאים מסויימים לפטור מתשלום אגרת רכב. הבקשה 10

 לקבלת פטור זה מטופלת במקביל לטיפול בבקשה לקבלת תג חניה לנכה ולכן שני נושאים אלה כרוכים זה בזה.  
, הנפקת רישיון נהיגה קבוע, עדכון כתובת, טיעון טענות)נושאים שלגביהם התקבל מספר נמוך יותר של תלונות  11

 יון לרכב ציבורי וכיו"ב(.ריש

 םאחוזי מספרים נושא

 35.5% 144 10בקשה לתגי חניה לנכה / אגרת נכה

 10.3% 42 טיפול בטופס בדיקות רפואיות

 7.1% 29 השירות בסניפי הרישוי והתנהגות העובדים

 5.9% 24 החזרי אגרות רכב

 5.7% 23 אי מענה למכתבי אזרחים

 3.2% 13 מבחני נהיגה ובוחני נהיגה

 3.0% 12 חידוש רישיונות נהיגה

 3.0% 12 היגה נכונה / קורס רענון נהיגהקורס נ

 1.7% 7 המרת רישיונות

 1.7% 7 קול"-"רישוי

 22.9% 93 11אחר

 100% 406 סה"כ
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 השוואה בין שנתית –שטופלו בתחום הרישוי  העיקריים נושאי התלונותשיעור 

 

 

 

בתחום הרישוי בנושא תגי חניה שהתקבלו באגף הביקורת בית התלונות עסקו מר 2016-2012בשנים 

שירות סניפי נוסף גם נושא  2014-2016בשנים  12,של נהגים לנכים וטיפול בטופס בדיקות רפואיות

 , כנושא דומיננטי. עובדיםהרישוי והתנהגות ה
 

                                                           
ונהגים ותיקים, נדרשים בביצוע בדיקות רפואיות כתנאי לאישור בקשתם. טפסי מבקשי רישיונות נהיגה חדשים  12

הבדיקות הרפואיות ממולאים ונחתמים על ידי רופא המשפחה של מבקש רישיון הנהיגה, ומועברים )ידנית או 
 בדואר, בהתאם לדרישות המשרד( לגורם הממונה. באגף הביקורת מתקבלות תלונות נגד עיכוב בטיפול בטפסים

  הרפואיים ונגד החלטות המשרד לגבי כשירות נהג.

2012 2013 2014 2015 2016 

קורס נהיגה 
נכונה / רענון 

 (17.8%נהיגה )

 כה / תגי חניה לנ
  אגרת נכה

(40.5%) 

 כה / תג חניה לנ
  אגרת נכה

(43.7.5%) 

 כה / תג חניה לנ
  אגרת נכה

(54.4%) 

 כה / תג חניה לנ
  אגרת נכה

(35.5%) 

 כה / תג חניה לנ
  אגרת נכה

(16.4%) 

קורס נהיגה 
נכונה / רענון 

 (12.3%נהיגה )

טיפול בטופס 
בדיקות 

 (6.6%רפואיות )

בטופס  טיפול
בדיקות 

 (6.6%רפואיות )

טיפול בטופס 
בדיקות 
רפואיות 

(10.3%) 

טיפול בטופס 
בדיקות 

 (9.2%רפואיות )

טיפול בטופס 
בדיקות 

 (6.9%רפואיות )

שירות סניפי 
רישוי ה

והתנהגות 
 עובדיםה
(6.5%) 

מבחני ובוחני 
 (4.6%) נהיגה

שירות סניפי 
רישוי ה

והתנהגות 
 עובדיםה
(7.1%) 

ונות חידוש רישי
 (5.8%נהיגה )

חידוש רישיונות 
 (6.4%רכב )

מבחני ובוחני 
 (3.5%נהיגה )

שירות סניפי 
רישוי ה

והתנהגות 
 עובדיםה
(3.6%) 

החזרי אגרות 
 (5.9%) רכב
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 בנושא תגי חניה לנכים תלונות

מכלל התלונות  35.3%תגי חניה לנכה/ אגרת נכה, אשר היוו תלונות בנושא  144התקבלו  2016בשנת 

  13שטופלו באגף הביקורת בתחום הרישוי.

 
 

/  תגי חניה לנכיםבמספר התלונות שהתקבלו באגף הביקורת בנושא  70%-ירידה של כחלה  2016בשנת 

מבין כלל התלונות שטופלו ור התלונות בנושא זה בשיע 19.1%ירידה של , ו2015לעומת שנת  אגרת נכה

 .2015ת בתחום הרישוי, לעומת שנת באגף הביקור
 

 ם הסתיימהתוצאות הטיפול בנושאים שטופלו לגופם ובדיקת
 

 

                                                           
כאמור, כלל תלונות שהטיפול בהן טרם מוצה על ידי המתלונן מול היחידה המקצועית, אינן אמורות להיות  13

מטופלות על ידי אגף הביקורת, אלא מועברות לטיפול היחידה המקצועית, מול המתלונן. עם זאת, הואיל ולעיתים 
מוחלשות, המתקשות לפעול מול מערכות בירוקרטיות, אגף הביקורת מטפל בתלונות בנושאי  מדובר באוכלוסיות

 תגי חניה, גם אם המתלונן טרם פנה להנהלת אגף הרישוי בבקשה לבחון עניינו.
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. הדבר 2015בשיעור נושאי התלונות שנמצאו מוצדקים, לעומת שנת  28.4%-ה של כחלה יריד 2016בשנת 

 2016)בשנת  נובע מירידה במספר התלונות שטופלו בנושא תגי חניה לנכים, שברובן נמצאות מוצדקות

 . מן מהתלונות בנושא זה מוצדקות( 61%נמצאו 

 נמצאו מוצדקות בתחום הרישוי עדיין גבוה, ויש לשאוף לצמצמו.עם זאת, שיעור התלונות ש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  23 
 

 

 רכב ושירותי תחזוקה בכיר אגף

, יבואומנועי ) לרכב הקשורים בנושאים התחבורה משרד מדיניות ויישום ביצוע על אחראי הרכב אגף

 ועוד(. הרכב בארץ יכל תמערכות תחזוק, טכניות דרישות, יצורו

 ונות בנושאי רכב ושירותי תחזוקה.תל 100קבלו הת 2016בשנת 

 
 

תלונות  55-, באגף בכיר רכב ושירותי תחזוקההתלונות שהתקבלו באגף הביקורת בתחום  100מבין 

גורם המקצועי. תלונות אלה הועברו לטיפול מול ה מיצה את הטיפול בעניינוטרם כי המתלונן  עלה

 טופלו באגף הביקורת. גף בכיר רכב ושירותי תחזוקהאתלונות בתחום  45 אגף הרכב מול המתלונן.

 

 תחומי התלונות

  

 

 

 

 

 

 

גורמים  היו נגדתלונות  19, רכב ושירותי תחזוקה בתחום התלונות שטופלו באגף הביקורת 45מבין 

המפוקחים על ידי אגף הרכב )יבואני רכב, מוסכים, מכוני רישוי ועוד(, ואלה טופלו על ידי אגף 

 אופן פעילות אגף הרכב.ל התייחסותלונות  26 הביקורת מול אגף הרכב.

 

 

 

 

 

 אחוזים מספרים תחום

 57.8% 26 אגף הרכבפעילות  עלתלונות 
 

 24.4% 11 מוסכיםגורמים מפוקחים בתחום ה

 17.8% 8 גורמים מפוקחים בתחום הרכב

 100% 45 סה"כ
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 אגף הרכבפעילות  על התלונות נושאי

 2016 נושא

 9 תבי אזרחיםאי מענה למכ

 8 עיכוב בטיפול בבקשה לשירות

 3 התנהגות עובד

 2 אי מענה טלפוני

 2 טיפול לקוי בתלונה

 2 מדיניות אגף הרכב ושירותי תחזוקה

 26 סה"כ

 

 שטופלו לגופם ובדיקתם הסתיימהפעילות אגף הרכב,  עלתוצאות הטיפול בנושאים 
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 חבורה ציבוריתתלהארצית הרשות 

יישום מדיניות התחבורה על  יתוהיא אחרא 2014צית לתחבורה ציבורית הוקמה בשנת הרשות האר

, כולל פיקוח הציבורית התחבורה שרותי על חוקיופוהיבשתית בישראל, זאת באמצעות תכנון  הציבורית

וכן היסעים פרטיים ומוניות הרשות על  אחראיתכמו כן  .בההמשתמשים  הניתנת לציבור השירות רמת על

 בישראל. הובלההירותי שעל 

 

 לתחבורה ציבוריתהארצית הרשות נות בנושאים שבאחריות תלו 963באגף הביקורת  התקבלו 2016בשנת 

 .ההגורמים המפוקחים על ידשל ו

 
 

 823, ציבורית בנושאים שבאחריות הרשות הארצית לתחבורה 2016בשנת התלונות שהתקבלו  963מבין 

  14.תלונות 140 טופלובאגף הביקורת ואילו מול המתלונן הרשות לטיפול ישיר של תלונות הועברו 

להסדרת  ניתן לייחס ציבורית בנושאים שבאחריות הרשות הארצית לתחבורה תלונותהאת הירידה במספר 

תלונות ציבור מטופלות על ידי הרשות תוך שימוש , לפיהם 2016שנעשתה בשנת  ברשותנהלי עבודה 

בתלונות מטופלים על ידי  ים מערכתיים ותלונות נגד אופן טיפול הרשותבמערכת ממוחשבת, ואילו נושא

 אגף הביקורת.

 הנתונים שלהלן מתייחסים לתלונות שטופלו באגף הביקורת. 

 

                                                           
 ."מגמותותלונות שהתקבלו באגף הביקורת: נתונים ראה פרק: " 14



 

 
 

  26 
 

 

 
שהתקבלו בנושאים שבפיקוח הרשות הארצית לתחבורה ציבורית נגעו  (66.7%)מרבית התלונות  ,2016בשנת 

 -אי מענה למכתבי אזרחים וטיפול לקוי בתלונה. עליה של כ – שלחו אליהלאופן הטיפול של הרשות בתלונות שנ

 מן התלונות היו בנושא זה. 61.0%בה  2015לעומת שנת  5.7%

 

 תוצאות הטיפול בתלונות

 
 

בשנת שטופלו באגף הביקורת  מן התלונות שבנושאים שבאחריות הרשות הארצית לתחבורה ציבורית 37.5%

 מתלונות אלה מוצדקות. 61.4%בה נמצאו  2015לעומת שנת  23.9%-רידה של כנמצאו מוצדקות. י  2016
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 רשות התעופה האזרחית

 ינ"להב ולאמנות לתקינה ,לחוק בהתאם האזרחית התעופה בהסדרת עוסקת האזרחית התעופה רשות

 ופההתע בנושאי התחבורה שרהמותווית ע"י  הממשלה מדיניות של יישוםול צד להן היא ישראל שמדינת

 האזרחית.

 

 .תלונות בנושאים הקשורים לרשות התעופה האזרחית ולגורמים המפוקחים על ידה 11התקבלו  2016בשנת 

 
 

 תחומי התלונות בנושא תעופה
 

 

 2016 2015 תחומי  התלונה

 10 14 חברות תעופה

 1 1 רשות התעופה האזרחית

 11 15 סה"כ
 

 

 

 תוצאות טיפול

אל על, ישראייר, ארקיע, חברות תעופה ף הביקורת הלינו נגד חברות תעופה )מרבית המתלוננים שפנו לאג

וביקשו כי משרד : איחורי טיסות, ביטולי טיסות, כבודה( הבסוגיות הנוגעות לשירות לנוסע )לדוגמ (זרות

הואיל ומשרד התחבורה אינו מוסמך  .התחבורה יתערב בעניינם ויחייב את חברות התעופה לפצותם

האגף לא הכריע מהי תוצאת גיות אלה ואינו יכול להורות לגורם כלשהו לפצות לקוח/נוסע, להתערב בסו

 .הטיפול בתלונות אלה

, נבדקה מול רשות מטוסי חיל האווירתלונה אחת אשר עניינה מפגעי רעש שנגרמים לכאורה על ידי 

חבורה כי אם בסמכות הטיפול בתלונה אינו מצוי בתחומי אחריות משרד הת, ונמצא כי התעופה האזרחית

 .חיל האוויר
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 רשות הספנות והנמלים

ט. השיי כליהמסחריים ועל  והנמלים על המעגנות ,הימית על התעבורה מפקחת והנמלים הספנות רשות

 .ומשיטים ימאים של הסמכהעל ו שייט כלי ורישום רישוי אישורהרשות אחראית על 

 

 .ידה גורמים המפוקחים עללרשות הספנות והנמלים ולים הקשורים תלונות בנושא 10התקבלו  2016בשנת 

 
היו נגד  רשות הספנות והנמליםל הנוגעים יםבנושאהתלונות שהתקבלו  לכ ,2015, כמו בשנת 2016בשנת 

  כלי שייט קטנים ומשיטים. אגף ה שלעבודהאופן 
 

 ומשיטים כלי שייט קטנים בתחום התלונות נושאי
 

 2016 2015 נושא

 4 6 ני / למכתבי אזרחיםאי מענה טלפו

 2 7 אי קבלת רישיון משיט קבועאופן טיפול האגף במקרה של 

 2 2 הליך הפקת רישיון משיט

 2 2 מבחן תיאוריה לקראת קבלת רישיון משיט

 2 0 התנהגות עובד

 0 1 אחר

 1215 18 סה"כ

 

 תוצאות טיפול

נושאים נמצאו לא  3-נמצאו מוצדקים ונושאים  8 -בתחום הספנות   2016מבין הנושאים שטופלו בשנת 

  מוצדקים.

                                                           
 ישנן תלונות שעסקו בכמה נושאים.מספר הנושאים אינו תואם לסך התלונות שהתקבלו, שכן  15
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  יבשתי תחבורתי ותיאום תשתיות מינהל

 יבשתיתה התחבורה תשתית אחראי על ההיבטים הביצועיים של יבשתי תחבורתי ותיאום תשתיות מינהל

. כמו כן מטפל המינהל הציבורית( התחבורה כבישים עירוניים, כבישים בינעירוניים ותשתיתבארץ )

 .המקומיות ברשויות תחבורהה תשתיתפרויקטים בתחום  ועבביצ
 

 .מינהל תשתיות ותיאום תחבורתי יבשתיים הקשורים לתלונות בנושא 25התקבלו  2016בשנת 

 
, התשתיותנהל יחלה עליה משמעותית במספר התלונות שהתקבלו באגף הביקורת בתחום מ 2016בשנת 

 לעומת השנים הקודמות. 

 

  התלונות נושאי
 

 2016 2015 ושאנ

 8 0 אי מענה למכתבי אזרחים

 8 2 מפגעים תחבורתיים

 7 1 מרורית

 2 0 אחר

 25 3 סה"כ

 

 תוצאות טיפול

רם טרם מיצוי עניינם מול הגו עשו זאתמרבית המתלוננים שפנו לאגף הביקורת בתחום התשתיות 

נו המתלוננים לגורמים המצויים בסמכות הרשות המקומית. במקרים אלה הופהמקצועי או בנושאים 

 הרלוונטיים לשם המשך טיפול בעניינם. 

 5נושאים נמצאו מוצדקים,  8 -בתחום התשתיות   2016הנושאים שטופלו באגף הביקורת בשנת  12מבין 

  נושאים נמצאו לא מוצדקים.
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 בפיקוח שר התחבורה גופים

 

 

בתחומי ממשלתיות חברות תאגידים ומספר של  עבודתם מפקח שר התחבורה עלבמסגרת תפקידו, 

 2התקבלו באגף הביקורת תלונות לגבי נושאים שבתחומי אחריותן של  2016בשנת  התחבורה השונים.

כמו כן, התקבלו באגף תלונות בודדות  16."כביש חוצה ישראל" ו"נתיבי ישראל" –חברות ממשלתיות 

"נתיבי של ו כבת ישראל", של חברת "ררשות שדות התעופהשל אחריות הבנושאים המצויים בתחומי 

 17.)נת"ע( תחבורה עירוניים"

 

ומתוקף שורה של חוקים  1975-חוק החברות הממשלתיות, תשל"ההחברות הממשלתיות פועלות בהתאם ל

לגבי פעילות תלונות המתקבלות באגף הואיל וכך, . ה של כל אחת מהחברותייחודיים המסדירים את פעולת

ן הישיר )וכפועל יוצא, בתלונות אלה לא נקבעות תוצאות טיפול למועברות לטיפו ,חברות הממשלתיותה

 .למהות העניין(

 

 

 

 

                                                           
הרשות הארצית מועברות לטיפול  הביקורת המתקבלות באגף תלונות נגד חברת "רכבת ישראל" 2016החל משנת  16

בנושא נבדקות על ידי האגף )וזאת בהתאם לתחבורה ציבורית, ונבדקות על ידי אגף בכיר רכבות, תלונות אחרות 
 .לשיקול דעת האגף(

תלונות בתחום אחריות  3תלונות בתחומי אחריות של רשות שדות התעופה,  3תקבלו באגף הביקורת , ה2016בשנת  17
"רכבת ישראל" ותלונה אחת נגד נת"ע. בשל מספרן המועט של התלונות בתחומים אלה, לא מוצג פילוח סטטיסטי 

 לגביהן.
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 נתיבי ישראלחברת 

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

ינה, שקמה על פי היא חברה ממשלתית, בבעלות מלאה של המד מע"צ(  -מחלקת עבודות ציבוריות ולפני כן 

 מימוש מדיניות הממשלה בכל הנוגע לדרכים בינעירוניות אחראית עלהחברה  .779 'החלטת ממשלה מס

 באחזקת ופיתוח רשת הכבישים הבינעירונית בישראל ופיתוח מסילות רכבת.ועוסקת 

 

 נתיבי ישראל.חברת האחריות של  מיתחוהנוגעות לתלונות  14התקבלו  2016בשנת 
 

  
 

 י התלונותנושא
 

 2016 נושא

 5 עירונייםנשיבושים בכבישים בי

 3 ביצוע פרויקטאופן 

 2 שילוט ותמרור

 2 רמזורים

 1 אי מענה למכתבי אזרחים

 1 תאורה לקויה

 14 סה"כ
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 חברת כביש חוצה ישראל

. בדרכים והבטיחות התחבורה למשרד הכפופהחברת "כביש חוצה ישראל בע"מ" היא חברה ממשלתית 

במטרה לסלול את כביש חוצה ישראל. עם בחירת חברת  1993הוקמה בידי ממשלת ישראל במרץ  החברה

"דרך ארץ" כזכיינית הכביש, הפכה חברת כביש חוצה ישראל לרשות ממונה מטעם המדינה שתפקידה לפקח 

ים החברה משמשת רשות ממונה בשני פרויקט על הזכיין בתחומי הפעילות הקשורים לכביש האגרה.

 . תחבורתיים נוספים: הנתיב המהיר לתל אביב ומנהרות הכרמל

 

 .כבישי אגרהם הקשורים לבנושאיתלונות  12התקבלו  2016בשנת 

 
 

 תחומי התלונות

 2016 תחום

 5 6כביש 

 3 מנהרות הכרמל

 2 הנתיב המהיר

 2 כללי

 12 סה"כ

 

 התלונות נושאי

 2016 נושא

 10 וקנסות תשלום אגרות

 1 ה למכתבי אזרחיםאי מענ

 1 טיפול לקוי בתלונה

 12 סה"כ
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  שטופלו באגף הביקורתתלונות דוגמאות ל

 /מערכתייםוהעלו נושאים עקרוניים
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 (7239316) אוטובוס תחנות קביעת אופן

 רקע

צומת יהוד מערב. רעננה( למקום עבודתו הסמוך ל-)ירושלים 425ר' תושב ירושלים, נוסע מידי יום בקו 

מכיוון שתחנת האוטובוס בצומת לא הופיעה ברישיון הקו כתחנת הורדה, נאלץ ר' לרדת בתחנה מרוחקת 

ממקום עבודתו. ר' פנה לחברת אפיקים, המפעילה את הקו, וביקש הוספת תחנת עצירה, שתאפשר לו 

 להגיע מביתו שבירושלים ישירות למקום עבודתו.

למשרד התחבורה, שלטענתה הוא הגוף האמון על הוספת תחנות איסוף  חברת אפיקים הפנתה את ר'

 פי והורדת נוסעים לרישיונות הקווים. אך כאשר פנה ר' לרשות הארצית לתחבורה ציבורית נענה כי על

 והליך במיקום המבוקש התחנות הצבת תחנה וכי המדובר בצומת אין התחבורה משרד של הרישוי מערכת

 ר' התבקש, לכך בהתאם. מקומית תמרור כרשות המתפקדת, ישראל" "נתיבי חברת בשיתוף נקבע אישורן

 .בצומת תחנה הצבת ולבקש" ישראל נתיבי" לחברת לפנות

 הארצית לתחבורה ציבורית  ר', שידע טרם פנייתו כי בצומת קיימות תחנות אוטובוס, פנה שוב לרשות

 ניתן לא ולכן משרד התחבורה ידי על מאושרות אינן תחנות אלה כי לו נמסר, וצירף תמונותיהן. בתגובה

 התחנות הצבת מיקומי את להעביר" ישראל נתיבי"חברת  על וכי להוסיף בהן תחנות עצירה לקו

 .התחבורה למשרד להקמתן הנדרשים והאישורים

 משרד לאישור בהתאם אוטובוס תחנת מציבה החברה כי נענה אך" ישראל נתיבי"חברת ל ר' פנה, לפיכך

 .ורההתחב

פנה ר' לאגף בתוך המשרד ומחוץ למשרד לאחר שמיצה את הטיפול בעניינו מול הגורמים המקצועיים 

הביקורת, הלין נגד טרטורו בין הגורמים השונים, וביקש ביצוע הפעולות הנדרשות לאישור התחנות 

 ולהוספתן לרישיון הקו.

 ממצאי הבדיקה

 505 תמרור תמרורים של משרד התחבורה, הצבת וההנחיות להצבת על פי תקנות התעבורה והתקנות

 בלבד.  התחבורה משרד בסמכות הינה( ציבוריים אוטובוסים תחנת)

בנושא לגורמים המקצועיים נערכה פניה בעקבות תלונת ר' ותלונות דומות שהתקבלו באגף הביקורת, 

 ועדת אישור לאחר ,יחדיו מתבצעות והתמרור התחנה הצבת ברשות הארצית לתחבורה ציבורית שמסרו כי

 וההורדה האיסוף בתחנות או הקווים במסלולי נדרשים שינויים על הוחלט המקומית ובטרם התמרור

 לרשות מיקומה לגבי התמרור המקומית פרטים רשות מעבירה התחנה הצבת אישור לאחר. שלהם

 במקום ונקבע תחנה שהוצבה לאחר  ורק, התחנות למאגר מתווספת והתחנה, לתחבורה ציבורית הארצית

 .החלטתו את ומגבש האוטובוס לקווי התחנה הוספת היתכנות את המחוזי הממונה בוחן -תמרור מתאים 

 לצורך בדיקות" 01.03.03-01מס'  מבדיקה שערך אגף הביקורת עלה כי הליך זה מנוגד לכאורה לנוהל

 חדשה תחנה הוספת על החלטה קבלת בעת כי , הקובע"הרישיון בנספחי השינוי אישור על החלטה קבלת

 מיקום ברשות הארצית לתחבורה ציבורית בשיקולי המחוזי הממונה יתחשב, פיסית קיימת שאינה

 הבקשה את לאשר המחוזי הממונה החליט שבו במקרה"הקו וכי  וסוג כיסוי ובאזור, בסביבתה, התחנה

 קבלת לצורך וונטיתהרל המקומית ולרשות המחוזי התעבורה על למפקח יפנה הוא, לקו תחנה להוספת

 ".הפיסית התחנה להקמת אישור
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תחנות עצירה למסלול קו  ונוספו לרשות הארצית לתחבורה ציבורית, אושרובעקבות פניית אגף הביקורת 

 התווספו תחנות אלה למסלול הקו. 20/11/2016בצומת יהוד מערב, והחל מתאריך  425

"נתיבי ישראל" וחידדו את חברת בורה ציבורית לבמקביל, פנו הגורמים המקצועיים ברשות הארצית לתח

מיקומה  את מראש יש להעביר תחנה מיקום שינוי או חדשה תחנה הקמת של מקרה בכל ההוראות לפיהן

ם. כמו כן, לצורך עדכון בסיסי הנתונים ומערכות המידע ולטיוב רישיונות הקוויהחדש של התחנה לרשות 

של הרשות  העבודה כניתות במסגרת וסים הוכנס לטיפולאוטוב תחנות לקביעת הנדרש נושא ההליך

 . 2017הארצית לתחבורה ציבורית לשנת 

 הטיפול בנושא ואחר תיקון הנהלים. אגף הביקורת ממשיך לעקוב אחר
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 (7085716)  שיון נהיגהימשך ביצוע הליך המרת ר

 רקע

לרישיון  ים טרם עלייתו לארץ()בו החזיק כשנתי ח' ביקש להמיר את רישיון הנהיגה האמריקאי שברשותו

תוך ביצוע שני מבחנים לכל היותר בפרק  18ישראלי, ולשם כך נדרש על ידי אגף הרישוי לעבור מבחן שליטה

 זמן של למטה משנה. 

לאחר שנכשל במבחן אחד, ביקש ח' להאריך את תוקף ההיתר שניתן לו במסגרת הליך המרת רישיון 

בעקבות זאת, פנה ח' לאגף  ימוקיו לבקשה זו, אך נענה בשלילה.לביצוע מבחן השליטה הנוסף ופירט נ

 הביקורת.

 ממצאי הבדיקה

באגף הרישוי אשר העבירו התייחסותם לנסיבות  מקצועייםהגורמים ה מול התלונה אגף הביקורת בדק את

 ביצוע תוקף להארכת המתלונן נימוקי כי עלה סירוב בקשתו של ח' להארכת תוקף ההיתר. מתגובתם

 .מספקים אינם חןהמב

 רק את מגדיר הנוהל כי העלתה "ישראלי נהיגה לרישיון זר נהיגה רישיון המרת"עם זאת, בדיקת נוהל 

  .השליטה מבחן את לבצע יש בה התקופה זר, ולא את רישיון להמרת בקשה להגיש ניתן בה התקופה

 ,לפיכך .השליטה מבחן את בצעל יש בה התקופה לגבי בכתב הנחיה כל בנמצא בירור נוסף העלה כי אף אין

 הזמן את פרק בו ולהגדיר הקיים הנוהל את לתקן באשר לצורך לגורמים המקצועיים נערכה פניה נוספת

 לרישיון הזר רישיונו להמיר המבקש לכל לאשרהמבחן. עד לתיקון הנוהל המליץ אגף הביקורת  לביצוע

 .אם לנוהל הנוכחי, וזאת בהתזמן הגבלת ללא שליטהה מבחני את לבצע יישראל

רישוי אושרה לח' ארכה מיוחדת לביצוע מבחן השליטה. ח' בכיר אגף  הנהלתבעקבות פניית הביקורת ל

 עבר את המבחן בהצלחה והונפק לו רישיון נהיגה ישראלי.  

אגף הרישוי את הליך המרת רישיונות הנהיגה ותיקן תקנות חדשות על פיהן בעלי שינה  2017בחודש יולי 

שנים או יותר ביום הגשת הבקשה, אינם  5ות זרים לאופנוע או לרכב פרטי אשר היו בתוקף במשך רישיונ

נדרשים בביצוע מבחן שליטה לשם קבלת רישיון ישראלי. עם זאת, ההליך החדש אינו נותן מענה מספק 

 שנים 5 הנוגעת לבעלי רישיונות זרים שלא היו בתוקף במשךלבעיה העקרונית שעלתה מתלונתו של ח', 

 בנושא. המקצועיים. לפיכך, אגף הביקורת ממשיך לפעול מול הגורמים ביום הגשת הבקשה

                                                           
 שליטה ברכב והתנהגות נכונה בכביש. לבדיקת בחן נהיגה מעשי קצרמ 18
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 (7291216) לנכים נגישות מוניות

 רקע

לגלות כי מבין שמונה תחנות אליהן והופתע ביקש להזמין מונית נגישה לנכים בפתח תקווה נוסע נכה, י', 

 לו שירות.התקשר לא נמצאה ולו מונית נגישה אחת אשר תספק 

י' פנה לאגף הביקורת, והלין נגד העדר מוניות נגישות לנכים באזור פתח תקווה. כמו כן טען י' כי לאחר 

שמשרד התחבורה אפשר לתאגידי המוניות שיפעילו מוניות מיוחדות המותאמות לנכים על כיסא גלגלים 

המוניות את המוניות הנגישות בהנחה משמעותית, מכרו תאגידי  תולהפעלת מונילקבל זכויות ציבוריות 

 והותירו אזורים נרחבים ללא שירות מוניות מונגש לנכים. 

 ממצאי הבדיקה

תאגידי המוניות "יחויבו לתת  הודעה לתקשורת, לפיה פרסם משרד התחבורה 2015בחודש אוקטובר 

עוד נכתב שירות לנכים ולאנשים עם מוגבלות, בפריסה ארצית שתיתן מענה לכל ציבור הנכים בארץ". 

בהודעה כי "מפת השירות הארצית של המוניות המיוחדות תפורסם לציבור", כי התאגידים יפעילו מוקד 

שעות ביממה וכי "הרשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה יוזמת תכנית  24שירות טלפוני 

 להכשרת רכזי נגישות בכל תאגיד מוניות, בשיתוף עם עמותת נגישות ישראל".  

פנה אגף ', ינוכח הפערים בין המידע שנמסר בהודעת משרד התחבורה לטענות שעלו מתלונתו של ל

 הבהרות בנושא.הביקורת להנהלת הרשות הארצית לתחבורה ציבורית וביקש 

ניתנת הכי משרד התחבורה קבע הנחה על אגרת רישיון להפעלת מונית נגישה  מתשובת הרשות עלה

 50ניות נגישות בהסעה מיוחדת בכפוף לעמידתם במספר הנחיות: החזקת לתאגידים המבקשים להפעיל מו

שעות ביממה, מתן מענה  24טלפוני הזמינים מוקד מוניות נגישות לפחות, הפעלת מוקד שירות מחשובי ו

 בטווח של עד חצי שעה באזורי השירות שהוגדרו להם על ידי משרד התחבורה.

מוניות נגישות לפחות לכל  50ההנחיה להחזקת  יישום אתבחנה הרשות הארצית לתחבורה ציבורית 

התקיימו שימועים לתאגידים שלא עמדו בדרישה זו. כמו כן, ביצעה  2016דצמבר -תאגיד, ובמהלך נובמבר

הרשות שיחות יזומות עם חברות המוניות, על מנת לבחון כי השירות הניתן והתעריף המוצע עומדים 

 בדרישות משרד התחבורה.

כה הרשות הארצית לתחבורה ציבורית מיפוי של התאגידים המפעילים מוניות נגישות ופריסת בנוסף, ער

מיקומם ובחנה נתונים אלה אל מול נתוני הביטוח הלאומי לגבי אחוז מקבלי קצבת ניידות באזורים 

 השונים וזמן הנסיעה המשוער ליעדים שונים ממיקום תחנת התאגיד.

 

מבדיקה שערכו בנושא נמצא כי יבורית לאגף הביקורת נמסר כי בתשובת הרשות הארצית לתחבורה צ

 50, במקום מוניות נגישות בלבד 10הפעיל מונגש לנכים בפתח תקווה המפעיל שירות מוניות התאגיד 

 מוניות נגישות הנדרשות כתנאי לקבלת ההנחה עבור אגרות הרישיון.

החזיר למשרד את כל הרישיונות שקיבל ועדת שימועים להורות לתאגיד ל בעקבות ממצאים אלה החליטה

לאחר ערעורו, ניתנה לתאגיד ארכה לעמוד בדרישות התקנות  , אךבמסגרת ההקצאה למוניות נגישות

 מוניות נגישות(. 50)כלומר, הפעלת 
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בחינה מקיפה של השירות הניתן בכלל הארץ,  , לאחר מכן,הרשות הארצית לתחבורה ציבורית אף ערכה

מהתאגידים שרכשו זכויות להפעלת מוניות נגישות אינם מפעילים את מספר המוניות לה כי רבים ממנה ע

תאגידים שלא עמדו בדרישות התקנות, להשלים לפיכך, דרשה הרשות מהמהווה תנאי למתן הנחה מאגרה. 

זכויות שנרכשו החליטה כי ו ,את התשלום עד חצי אגרת הזכות הציבורית לגבי כל זכות שרכשו בהנחה

 לא הופעלו, יבוטלו.בהנחה ו

הומלץ לתקן את התקנות ולהקל בתנאי קבלת ההנחה כך  לאגף הביקורת ה הרשותריעבשהבדוח הבדיקה 

מוניות נגישות בלבד )אם כי בשיעור נמוך מההנחה שניתנה עד  20שזו תתאפשר גם לתאגידים שבבעלותם 

 היום(, בכפוף לבדיקת כדאיות כלכלית.

נותן תאגיד ההאם  כמו כן האגף ממשיך לבדוק בנושא ברשות. הטיפולר אגף הביקורת ממשיך לעקוב אח

 .לוהשלים את מכסת המוניות המוגדרת תקוה -השירות בפתח
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 (7275816) פיקוח ובקרה על רמת השירות בתחבורה הציבורית במהלך החגים המוסלמים

 רקע

 ההסכמים ממערך ורהלכא חריגות על המצביעות תלונות בודקת ציבורית לתחבורה הארצית הרשות

)כגון איחורים, אי ביצוע  התחבורה משרד הציבורית מול התחבורה שירות מפעילי של וההתחייבויות

 השירות מפעילי עשויים בסיומו, מנהלית אכיפה הליך נסיעות ואי עצירה בתחנות איסוף( באמצעות

 תחבורה קווי להפעיל וייובסיכ יפגע אשר שלילי ניקוד ובמתן התחבורה למשרד מוסכם בפיצוי להיקנס

 .נוספים ציבורית

 והתלונן על לאגף הביקורת, טען כי כאשר פנה לרשות שפנו נוספים מתלוננים רביםלמרות זאת, צ', כ

פיטר, נענה כי -אל חודש הרמדאן ובעיד במהלך של קווי תחבורה ציבורית נסיעות ביצועי איחורים ואי

 בנהגים מחסור היה, הרמדאן צום בשל כי, מצאה אך "הוועדההמנהלית,  האכיפה לוועדת תלונתו הועברה

 בוצעה" ובהתאם לכך המליצה שלא להטיל קנס על המפעיל. לא הנסיעה כן ועל

בלוחות  כאשר פנה לרשות והלין על כי שינויים א', מתלונן שפנה לאגף הביקורת בתלונה דומה, טען גם כי

 מספק, נענה כי חלק באופן הציבור לידיעת הובאו טר לאן ובעיד אל פיאבמהלך חודש הרמד הנסיעות זמני

 .מראש הציבור את ולעדכן במועד אליהם להיערך היה ניתן ולא צפויים בלתי היו שנגרמו מהשיבושים

 ממצאי הבדיקה

 התחבורה קווי בתנועת לשיבושים ציבורית לתחבורה הארצית הרשות אגף הביקורת בדק את היערכות

ואת  החג טרם הרחב לציבור השינויים פרסום את אופן, פיטר-אל והעיד ןאדהרמ שבחוד שנגרמו הציבורית

 על האמונים המקצועיים הגורמים החג, מול במהלך שנגרמו בשיבושים העוסקות תלונות בדיקת אופן

הציבורית. ממצאי הבדיקה העלו כי החברות נדרשו לאשר  בתחבורה השירות רמת על והבקרה הפיקוח

תדירות הקווים ולפרסמם באתרי האינטרנט, אך למרות זאת בתקופת החגים המוסלמים מראש שינויים ב

 לא בוצעה בקרה על מפעילי התחבורה הציבורית ולא הועברו תלונות ציבור להליך אכיפה מנהלית.

 התחבורה הרשות הארצית לתחבורה ציבורית והדגיש כי מפעיליהנהלת לנוכח זאת, פנה אגף הביקורת ל

 ימות כל לאורך התחבורה עם משרד וההסכמים ההפעלה רישיונות, החוק בתנאי לעמוד דרשיםנ הציבורית

 בתנאים עומדים אכן המפעילים כי נועדו לוודא המנהלית האכיפה והליך והבקרה הפיקוח ומערך השנה

, הנושא ממנהל הרשות בחינת, וביקש שירותיהם בהם מופעלים עת בכל לציבור בשירות פגיעה ולמנוע אלה

 .לציבור בשירות פגיעה ובמינימום המיטבי באופן הפקת לקחים והיערכות לשנים הבאות

ם, נאלצה הרשות הארצית לתחבורה ציבורית מחסור בנהגי אוטובוסים במהלך החגים המוסלמיבשל 

באופן שיבטיח פגיעה מינימאלית ככל , אך תדירות הנסיעות ברחבי הארץצמצום ב 2017לאשר גם בשנת 

עם זאת, בעקבות  במקרה של מחסור בנהגים(. 5%)במהלך חג הקורבן אושר צמצום של עד  ציבורהניתן ב

 ןאהרמד חודש בתקופת גם לציבור ראוי שירות להבטיח מנת הוחלט כי על 2016הליקויים שהתגלו בשנת 

בורה הבקרה התפעולית תתבצע ללא שינוי, כמו ביתר ימי השנה, על מנת לוודא שמפעילי התח 2017 בשנת

 .הציבורית עומדים בתנאי הרישיון

 הזמנים בלוחות שינויים לפרסם המפעילים כלל את ציבורית לתחבורה הארצית הרשות כמו כן, הנחתה

 .שונים באמצעים, הרשות ידי על שיאושרו
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 (7213216בדואר ) התקבל שלא משיט רישיון עבור נוספת אגרה גביית

 רקע

וש רישיון המשיט שברשותו, על גבי הרישיון הזמני )מנייר(. לאחר עבור חיד ₪ 106א' שילם אגרה בסך 

קיבל אותו, פנה א' לרשות לת רישיון הקבע )מפלסטיק( בדואר מבלי ששהמתין במשך כחודשיים לקב

 כי עליו לשלם אגרה נוספת זהה כתנאי לשליחה נוספת של הרישיון אליו. והספנות. בתשובה, נמסר ל

 שפנו לאגף הביקורת בנושא, הלין נגד הדרישה לתשלום נוסף. א', כמו מתלוננים נוספים

 ממצאי הבדיקה

 משרד עבור רישיונות הנהיגה גם את המנפיק זכיין חיצוני באמצעות מתבצעת המשיט רישיונות הנפקת

 .התחבורה

( ₪ 29בתוספת הראשונה )חלק א'( בתקנות התעבורה קובע את גובה האגרה המופחתת )בסך  9סעיף 

 או נגנבה, נפגמה, רכב, במקרים בהם התעודה אבדה רישיון או נהיגה רישיון הפקת כפל עבורהנגבית 

 )א(. 12לכך, וזאת בהתאם לתקנה  שהוסמכה רשות בידי מבעליה נלקחה

 הנפקת עבור הנוסף התשלום דרישת את המעגנות בבדיקה שערך אגף הביקורת לא נמצאו תקנות דומות

אגרה הנגבית במקרים של אובדן או נזק לתעודה זהה לסכום האגרה הנגבית משיט, וכי סכום ה רישיון כפל

( ימאים) הספנות לתקנות 29ולתקנה ( ב)17 , בהתאם לתקנה"חידושה או קבועה משיט תעודת מתן"עבור 

 .1998-ח"התשנ(, קטנים שיט כלי משיטי)

 שיצור באופן התקנות לעדכון האפשרות בחינת וביקש אגף הביקורת פנה לגורמים האחראיים במשרד

 בין אבחנה תוך וכן, משיט רישיון של חוזרת הפקה בגין אגרה לגובה, ראשונית אגרה גובה בין הפרדה

 תשלום לאחר, בעליו אצל התקבל לא כלל הרישיון בהם למקרים לרישיון שנגרמו נזק או אבדן של מקרים

 .עבורו האגרה

הגורמים מול  בעת הפקת כפל רישיון משיט אגרותת הגביימדיניות אגף הביקורת מוסיף לבחון את נושא 

 במשרד.  המקצועיים
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 (17769) אימות רישיונות נהיגה

 רקע

פ', אזרח ישראלי המתגורר באירופה, ביקש להמיר את רישיונו הישראלי לרישיון נהיגה במדינת מגוריו. 

לת טופס אימות רישיון במסגרת זו פנתה שגרירות המדינה בה מתגורר פ' למשרד התחבורה בבקשה לקב

נהיגה, אך לא נענתה. לפיכך, פנה פ' בכתב להנהלת אגף הרישוי בבקשה לקבלת מידע בנושא הליך אימות 

 אימות רישיון.מסמכי רישיון נהיגה ישראלי אך נענה בתשובה קצרה, לפיה אגף הרישוי אינו מפיק עוד 

בה הוא מתגורר במשך זמן רב ועל התשובה  פ' פנה לאגף הביקורת והלין על אי המענה לשגרירות המדינה

 שניתנה לו, המסכמת את הטיפול בפנייתו במשפט אחד.

מתלוננים נוספים שפנו לאגף הביקורת העלו בעיה זהה: כאשר ביקשו להנפיק רישיון נהיגה בארצות זרות 

הנהיגה בהתבסס על רישיונם הישראלי נדרשו להציג מסמך רשמי מאת אגף הרישוי המאמת את רישיון 

אימות מסמכי הישראלי שברשותם, אך פניותיהם לאגף הרישוי נענו בתשובה לפיה האגף אינו מפיק 

 רישיון.  

 ממצאי הבדיקה

שאומצה בעולם,  לתקינה האירופית מיםנהיגה המתאי נותשיוימשרד התחבורה להנפיק רהחל  2007בשנת 

על פי הגורמים האחראיים במשרד,  לתקינה זו.והליך הוצאת הרישיון )מבחן עיוני ומעשי( מעודכן אף הוא 

הדדית של מדינות רבות בעולם,  הכרהל ההתאמות שבוצעו ברישיון הנהיגה הישראלי אמורות היו להביא

הפסיק אגף הרישוי להנפיק  2013בשנת  ועל כן, כמסמך הרשמי של ישראל לנושא הנהיגהולאפשר הצגתו 

 ד החוץ.רישיון ועדכן בנושא את משר מסמכי אימות

עליהם לפנות  במקרים בהם פנו נהגים שביקשו אימות רישיון נהיגה, נמסר להם על ידי אגף הרישוי כי

 .לבקש מסמך אישור אימות בעברית ולתרגמו עצמאיתה באגף, למחלקת עדכון ובקר

לק אימות רישיון מבחינת ח קביל כמסמךרישיון הנהיגה הישראלי אינו טענות המתלוננים, לפיהן לנוכח 

 אגף הביקורתפנה ולנוכח תלונות נגד אי קיום מידע זמין לגבי אופן ביצוע ההליך, , באירופה מהמדינות

ולפעול לקידום האפשרות  2013להנהלת אגף הרישוי וביקש לשקול שינוי במדיניות שנקבעה בשנת 

נהלי את  וובדילרענן בקרב ע. כמו כן התבקש האגף בשפה האנגליתלהמצאת מסמך אימות רישיון נהיגה, 

, ולעדכן את המידע בנושא באתר האינטרנט העבודה לגבי אופן הטיפול בבקשות לאימות רישיונות נהיגה

 של המשרד.

פרסם אגף הרישוי הודעה לציבור, המבהירה את הליך אימות רישיון הנהיגה לשוהים  2017בחודש יולי 

טונות המקומיים או מוסדות המדינה השל דייל נדרש עאשר אזרח ישראלי המצוי בחו"ל בחו"ל: על 

לאימות רישיון נהיגה לפנות באופן רשמי למשרד החוץ הישראלי, המחלקה הקונסולרית ולצרף בקשה 

 אישית מטעם המבקש החתומה על ידו ומצוינים בה פרטי תעודת הזהות, מס' רישיון נהיגה ושם המבקש.

 נפיק את האישור המותאם לפימבורה ואת המידע מול רשות הרישוי במשרד התח מאמתמשרד החוץ 

 האמנות הבינלאומיות הקיימות בשירות החוץ הישראלי מול מדינות העולם.

 המידע האמור לעיל, פורסם באתר האינטרנט של המשרד, לנוחות ציבור הנהגים.
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 (6744315תוקף רישיון נהיגה ישראלי לתיירים ותושבים ארעיים )

 רקע

ם לנהוג בארץ עם רישיון נהיגה זר בתוקף במשך שנה מיום הכניסה לארץ, רשאי יםארעי יםתושבו יםתייר

לאחר תקופה זו נדרשו תיירים ותושבים  ברכב המתאים לדרגת הרישיון, ובתנאי שהגיעו לגיל הנדרש.

לששה  )מנייר( בלבד אשר תקףמני ארעיים להמיר את רישיון הנהיגה הזר שברשותם לרישיון ישראלי ז

היה ניתן . את הרישיון (מביניהם)המוקדם  אשרת השהייה שברשותםאריך פקיעת תוקף חודשים, או עד ת

אשרת דרכון ו יגהרישוי ולהצ ימשרדאחד מל אך לשם כך נדרש המבקש להגיע ,לחדש שוב מיד בסיומו

 בתוקף. שהייה

ותושבים בור תיירים עלרישיון ישראלי זר  נהיגהשיון יהמרת רנגד תנאי בטענה לאגף הביקורת ג' פנה 

לדעת מדוע אין באפשרותם לקבל רישיון נהיגה קבוע )מפלסטיק( שתוקפו יהיה זהה לתוקף  ארעיים וביקש

 אשרת שהייתם בארץ.

 ממצאי הבדיקה

איננו רשום במרשם האוכלוסין, יחודש לתקופה ל אדם ששלתקנות התעבורה קבעה כי רישיונו  173תקנה 

 נתיים.עד של ש

המקצועיים וללשכה המשפטית במשרד התחבורה וביקש לדעת מדוע, לנוכח  אגף הביקורת פנה לגורמים

תקנה זו, לא מתאפשרת הנפקת רישיון קבוע )מפלסטיק( שתוקפו זהה לתקופת אשרת השהייה של תיירים 

 ותושבים ארעיים, אך לא יותר משנתיים.

בין היתר בעקבות בקשת  נקבעה יםרישיון קבוע ממצאי הבדיקה העלו כי מדיניות המשרד לפיה לא יונפקו

עם  רישיון נהיגה קבוע משמש כאמצעי זיהוי.עמדת גופים אלה הינה כי  .משרד הפנים ומשטרת ישראל

זאת, הגורמים המקצועיים החלו לבחון אפשרות לסנכרון המידע לגבי אשרות השהייה בין משרד הפנים 

קפם יהיה זהה לתוקף אשרת למשרד התחבורה באופן ממוחשב, ובהתאם לכך להנפקת רישיונות שתו

 השהייה.

תוקנה, וכיום ניתן לחדש רישיונו של אדם שאיננו רשום במרשם האוכלוסין לתקופה של עד  173תקנה 

 שלוש שנים.

, פותח ממשק מחשובי חדש בין משרד הפנים למשרד התחבורה שמאפשר למשרד התחבורה לאתר במקביל

ונות נהיגה בהתאם למשך זמן האשרה שניתנה להם, מידע על בעלי אשרת שהייה בארץ ולהנפיק רישי

 לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים. 
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 (1663העדר חניוני תחבורה ציבורית והשפעתו על תפקוד נהגי האוטובוסים )

 רקע

ע' פנתה לאגף הביקורת ולרשות הארצית לתחבורה ציבורית בתלונה נגד התנהלות חברת האוטובוסים 

ופירטה מספר דוגמאות: חניית אוטובוסים  מגוריה רה הציבורית בעירהמפעילה את שירותי התחבו

עושים צרכיהם ה, נהגים ובצדי הרחוב הראשי ללא כיבוי המנוע במפרצי תחנות האיסוף וההורדה

 .התחשבות במשתמשי הדרך האחרים ללא, ונהיגה לא זהירה של נהגי החברה במקומות ציבוריים

 ממצאי הבדיקה

באגף הביקורת וברשות הארצית לתחבורה  שהתקבלו, כמו גם תלונות אחרות בדיקת תלונתה של ע'

, העלתה כי בעוד טענות המתלוננים מופנות כלפי נהגי האוטובוסים )ובמרבית המקרים אף בנושא ציבורית

מטופלות ברשות הארצית לתחבורה ציבורית כתלונות על התנהלות נהגים(, ברבים מהמקרים התנהלות 

מתשתיות תחבורה ציבורית לא מספקות ומהעדר חניונים תפעוליים ומסופי תחבורה הנהגים נובעת 

 ציבורית, המשמשים להחניית האוטובוסים ומאפשרים התרעננות לנהגים בין נסיעות הקווים.

בהעדר מסופים, נאלצים הנהגים להחנות רכביהם ולנוח בין נסיעות הקווים בתחנות האיסוף וההורדה. 

שיון הקו נאלצים לעצור מחוץ ים אשר מבצעים איסוף והורדה בתחנות אלה על פי רכתוצאה מכך, קווי

לתחנה באופן שאינו מאפשר עליה וירידה מונגשות מהאוטובוס, מסכן את ציבור הנוסעים ומהווה הפרעה 

לתנועה בכביש. כמו כן, בהעדר מסופים נאלצים הנהגים לא פעם לעשות את צרכיהם במרחב הציבורי. 

השפעות ישירות אלה, לא מן הנמנע כי העדר המסופים מהווה גורם נוסף לקוצר רוח, לתסכול בנוסף ל

 ולעייפות בקרב נהגים, אשר אינם יכולים להתרענן באופן מספק בין נסיעותיהם.

את התייחסות הרשות לנושא ואת וביקש  ,למנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית פנהאגף הביקורת 

בכל הנוגע לתנאי העבודה של נהגי האוטובוס ולמזעור בכללותו, ובפרט פור המצב לשי תמידיפעילותה ה

 .הפגיעה ביכולתם להתרענן באופן מספק בין נסיעות ולעשות את צרכיהם

תכנית עבודה לטיפול מערכתי בתחום מתקני תשתיות  הכינהעדכנה כי הרשות הארצית לתחבורה ציבורית 

. במסגרת זו, הושלם מיפוי מצב התשתיות הקיימות ם התפעולייםובכלל זה במסופי התחבורה הציבורית

את מאפייניהם ואת  תחבורה ציבורית,המיועדים לתפעול ם את סוגי המתקניוגובשו הנחיות המפרטות  

 הם, ובימים אלה פועלת הרשות לאיתור שטחים להשלמת הפערים.המרכיבים המשלימים שיש לשלב ב

תקציבים ייעודים להקמת  הופנועל מנת לספק פתרונות מהירים יותר, נמסר על ידי הרשות כי במקביל, 

תקציבים קיימים ממכרזי  ובמקרים בהם הדבר התאפשר, נוצלו קצההחדרי מנוחה ושירותים במסופי 

 .תחבורה ציבורית לטובת שיפור מתקני התשתית לנהגים

לשם  הפעולת הר וביקשלחברה המפעילה את התחבורה הציבורית באזופנתה הרשות  בנושא התלונה

  מזעור הליקויים ככל שיתאפשר בהעדר מסוף תחבורה ציבורית מספק.

 אגף הביקורת ממשיך לעקוב אחר הטיפול בנושא.
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 (1673182) שמירת מידע רפואי בעת הגשת טפסים בסניפי הרישוי

 רקע

ישיון נהיגה )רש"ל למשרד רישוי ולהציג טופס בקשה לר לפנותאדם המבקש להוציא רישיון נהיגה נדרש 

הטופס מכיל הצהרה בריאותית של מבקש  עיוני )תיאוריה(.נהיגה מבחן , וזאת כתנאי טרם ביצוע (18

רופא המשפחה או רופא הרישיון ושאלון רפואי לגבי ממצאיו הרפואיים של המבקש אותו נדרש למלא 

  .של המבקשהרפואי  והמכיר את עבר

מילא את הטופס  אשראם לכך פנתה לרופא המשפחה המטפל בה א' ביקשה לגשת למבחן תיאוריה ובהת

 בעיה רפואית ממנה סבלה.וציין בו פרטי 

א' פנתה לאגף הביקורת בטענה כי כאשר הגיעה לסניף הרישוי והציגה בפני הפקידה את הטופס, קראה 

את  הפקידה את חוות הדעת הרפואית והחלה לשאול אותה שאלות לגבי בעייתה הרפואית. א' שאלה

הפקידה מדוע מסמכיה הרפואיים חשופים ואינם מועברים ישירות לרופא אגף הרישוי, ונענתה כי אלו 

 הנהלים.

פקיד ימנעו מהבמכתבה לאגף הביקורת, הלינה א' על הפגיעה בפרטיותה וביקשה שינוי הנהלים כך ש

 המעיין בבקשות לרישיון נהיגה להיחשף לעברו הרפואי של המבקש.

 ממצאי הבדיקה

 אגף הרישוי, אשר התבקש לבחון את הנושא.  הנהלתהתלונה לאגף הביקורת העביר את 

מנהל אגף הרישוי עדכן כי אגף הרישוי החל בעבודת מטה לגיבוש נהלים שיאפשרו בדיקה מהימנה 

ומקצועית של הבקשות אך ימזערו את החשיפה לעברו הרפואי של המבקש ויאפשרו שמירה על חסיון 

 פרטים אלה.

ד נמסר לאגף הביקורת, כי אגף הרישוי החליט, בשיתוף אגף תקשוב במשרד, על ביצוע פיתוח טכנולוגי עו

שיאפשר לרופאי קופות החולים למלא את הטפסים באופן מקוון, מבלי שהמידע הרפואי יירשם על גבי 

 הטופס המוגש לפקידי הרישוי. 

בית ספר שם מורה והשם אפשר גם הזנת לאגף הביקורת נמסר כי בשל מורכבות הפיתוח, שבסיומו תת

 .2018הנהיגה, נדחה ביצועו לשנת תלמיד בהליך מקוון על ידי לנהיגה 

 אגף הביקורת ממשיך לעקוב אחר הטיפול בנושא.
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 (7204716) בקשות מאזרחים לקבלת מידע ממצלמות האבטחה לשם טיפול בתלונותיהם

 רקע

יע עם זוג עולים חדשים אותם ייצג לאחד מסניפי הרישוי הגעו"ד כ' פנה לאגף הביקורת וטען כי כאשר 

הפגינה חוסר , השיבה פקידת הרישוי לשאלותיו בקצרה ולהמיר את רישיון הנהיגה הזר שברשותםוביקש 

, כי פקידת הרישוי סירבה לאפשר לו המתלונןבקיאות בנהלי המשרד ובתקינה הקשורה לנושא. עוד טען 

את קולה ואף קראה  ו, הרימה עלילו את שמה המלאלמסור לבקשתו ירבה ס וכן להיפגש עם מנהל הסניף,

 ממשרדה. ולאנשי הביטחון להוציא

, תלונות ראשונות נגד התנהגות עובדי סניפי רישוי מועברות לטיפול מנהל 19נוהל תלונות הציבורלבהתאם 

עלה כי פקידת הרישוי  מנהל אגף הרישוי דאז, מתגובת. אגף הרישוי, לבדיקתו ולתשובתו לאגף הביקורת

 לבירור הנושא. אליוהופנה  פגוש את מנהל הסניףל עו"ד כ' שביקשכטענה כי ו הטענות נגדהכחישה את ה

 לעיכוב בקבלת הקהל הסדירה בסניף ולכן םירב לפנות את האשנב וגרס המתלונן כיהפקידה בנוסף, טענה 

 בים.מחוץ לאזור האשנ ולקרוא לאנשי האבטחה על מנת ללוות החליט

לאגף הביקורת פעם נוספת ומחה על אופן בדיקת ך הנ"ל פנה לידיעת עו"ד כ', אממצאי הבדיקה הועברו 

ידי  לעשות שימוש בחומרים שהוקלטו על במסגרת בדיקת התלונה מן הראוי היהלטענתו  .התלונה

נופפת ניתן היה לראות את הפקידה קמה בכעס מכיסאה ומ המצלמות המותקנות במקום, בהם לדבריו

 בידיה לעברו באופן אינו משתמע לשתי פנים.

 ממצאי הבדיקה

( שימוש במצלמות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן) 4/2012ת רשם מאגרי מידע מס' יהנחי

 תכלית שהוגדרה להן, וכי יש ליידע אתאך ורק על פי צורך ברור ורק לקובעת כי ניתן להשתמש במצלמות 

 הצילומים לפרק זמן מינימלי לשם השגת מטרתם, לשמור את צלמת מעקבהציבור על הצבת מ

 מינימום מצלמות אשר יחשפו מינימום מידע מזוהה.ולהפעיל 

כי סוגיית השימוש במצלמות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות  נמצא שערך אגף הביקורתבבדיקה 

בכל הקשור לאופן מימוש זכות קיימות הנחיות סותרות לכאורה כי הנקלטות בהן לא הוסדרה במשרד ו

וביקש פעולתו,  אגף הרישוי הנהלתלפיכך, פנה אגף הביקורת ל העיון במידע הדיגיטלי האגור במשרד.

לקביעת מדיניות  ,שיתוף הלשכה המשפטית, אגף בכיר חירום בטחון, מידע וסייבר ואגף בכיר תקשובב

י הפעלתן, קריטריונים לצפייה במידע המשרד בנדון ובכלל זה תכלית הצבת המצלמות, מיקומן, זמנ

 .המצולם וכיו"ב

סוגיית השימוש במצלמות כולל הלשכה המשפטית, ו, הנושא נבדק על ידי הגורמים המקצועיים במשרד

שמירה על , המיועדות ל: מצלמות אבטחההוסדרה אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן

תוך התקנת שילוט בריכוזי קהל יוצבו  ,יעוד אירועים פלילייםביטחון העובדים והציבור בסניפי הרישוי ולת

נעשה לצורך אבטחה בלבד. החומרים שהוקלטו יישמרו במאגר במצלמות  סניף הרישויצילום  המבהיר כי

בלבד, והרשאות לשימוש במידע המצולם יינתנו רק במקרים של צו בית משפט או החלטת לשלושה ימים 

 ודתי.מנהל אגף ביטחון באירוע נק
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 (17229) כלי שייט קטנים -מבחן עיוני  תה בתוצאויגביית אגרה עבור צפי

 רקע

עבור בהצלחה מבחן עיוני . לשם כך, נדרש על ידי רשות הספנות למשיט אופנוע יםת' ביקש להוציא רישיון 

 פעמיים.בו , אך נכשל 'ימאות א

באופן תוצאות הבחינה נמסרו לו לא , למרות פניותיו לרשות הספנותטען ת' כי ף הביקורת במכתבו לאג

ת' ציין כי אינו מתנגד לשלם עבור הגשת ערר  .את התשובות השגויות והתשובות הנכונות במבחניושכלל 

 בגין תוצאות מבחנו, אך מבקש לצפות בתוצאות טרם קבלת החלטה אם ברצונו להגיש ערר.

 ממצאי הבדיקה

 הגשת ערר על בחינה עיונית, עבור 1998-קטנים(, תשנ"ח )משיטי כלי שיטעל פי תקנות הספנות )ימאים( 

 . ₪ 85נדרשים הנבחנים לשלם אגרה על סך 

על הנושא ברשות הספנות והנמלים עלה כי הרשות  ניםהאמו מיםמבדיקה שערך אגף הביקורת מול הגור

על גבי טפסי בשל מגבלות הנובעות מביצוע הבחינה באופן ידני זאת אינה מפרסמת את השגיאות לכל נבחן 

 . בחינה

לשינוי הבחינה והפיכתה לממוחשבת, על מנת לאפשר, בין היתר, הפקת פלט פועלת  עוד נמסר כי הרשות

עד להפיכתם של מבחני הימאות למבחנים ממוחשבים, . עם זאת הכולל גם את השגיאות במבחןתוצאה 

 הם, ובהתאם לכך יועבר אליגרה()שכאמור, כרוך בתשלום א להגיש ערר נדרשים הנכשלים בבחינה העיונית

 פירוט התשובות השגויות בבחינה.

לדעת מה הצפי לתחילת ביצוע המבחנים  לגורמים המקצועיים ברשות הספנות וביקשפנה אגף הביקורת 

 . באופן ממוחשב

קיים תאריך יעד  לאוכי  השקת המערכת הממוחשבת מתעכבת בשל סיבות שונותעלה כי  הרשות מתשובת

לפטור  אפשרות לבחון נתבקשהרשות הספנות  ,לנוכח הפגיעה בציבור הנבחניםו ,. לפיכךינוילביצוע הש

טרם הגשת ערר על זאת  ,המתלונן( מתשלום עבור צפייה בטופס בחינתם כוללמתשלום את הפונים )

 עיונית.הבחינה תוצאות ה

 אגף הביקורת ממשיך לעקוב אחר הטיפול בנושא.
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 201620)מבקר המדינה( לשנת  43דוח נציב תלונות הציבור מס'  :1נספח 

 43הניח מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור על שולחן הכנסת את הדוח השנתי מס'  2017בחודש יולי 

ונות בדוח זה סקירה של תל (.43להלן: דוח ) של נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה 2016לשנת 

 שהתקבלו בנציבות, תיאור הטיפול במבחר תלונות ונתונים סטטיסטיים השוואתיים. 
 

חלה ירידה במספר התלונות נגד המשרד כמו גם ירידה באחוז  2016-עולה בין היתר כי ב 43מנתוני דוח 

התלונות המוצדקות נגד המשרד. עם זאת, בהשוואה בין משרדית נותר משרד התחבורה בראש המשרדים 

 הממשלתיים בכל הקשור לאחוז התלונות המוצדקות. 
  

 בנוגע למשרד התחבורה:  43להלן נתונים עיקריים המתפרסמים בדוח 

שהתקבלו במשרד מבקר  21מכלל התלונות %2.9-תלונות נגד המשרד שהן כ 366התקבלו  2016בשנת  .1

 .2015ד בשנת בהשוואה למספר התלונות שהתקבלו נגד המשר 21%המדינה בשנה זו. ירידה של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (.2016תלונות על המשרד הוכרעו לגופו של עניין )כולל תלונות שנתקבלו לפני שנת  240 .2

 ( מכלל התלונות נגד המשרד היו בנושאים שבאחריות מנהל התנועה.33%-תלונות )כ 120 .3

 (. 2015לעומת שנת  6.6%-( נמצאו מוצדקות )ירידה של כ45.4%-תלונות )כ 109 .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .72..2017המשרד בתאריך  להנהלתהופץ כמכתב   20
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52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כבשנים קודמות אחוז התלונות המוצדקות על המשרד הוא הגבוה ביותר בהשוואה למשרדי  2016גם בשנת 

 הממשלה אחרים. 

 

 עוד בדוח דוגמאות לטיפול נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה בתלונות נגד משרד התחבורה:

 לא בצדק.תלונות נגד דחיית בקשות לתגי חניה לנכים, ש 

 סגירת תיק חקירה נגד נהג תחבורה ציבורית, ללא עדכון המתלונן על זכאותו לערער על ההחלטה. 

 .אי מתן זכות עיון בטופס תוצאות מבחן נהיגה עיוני 

  תקלות בהליך חידוש רישיונות נהיגה )התניית חידוש בביצוע מבחני נהיגה שלמעשה לא היה צורך

 ללא ידוע המתלונן מראש(.בהם, ודרישה לתשלום אגרת פקיד 
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 2014נוהל טיפול בתלונות ציבור, נוסח מעודכן  :2נספח 

 
 כללי .1

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

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

ת באגף הביקורת או באחת מהיחידות המקצועיות במשרד לפי סיווגן, מטופלותלונות  לפעילותו.

ממצאים העולים שמשות כלי להפקת לקחים לצורך שיפור איכות השירותים הניתנים לציבור. ומ

 מבדיקות התלונות משמשים אמצעי ניהולי להפקת לקחים ולקביעת מדיניות. 

 . האגףבדרכים כפוף לשר ולמנכ"ל המשרד אגף הביקורת ותלונות הציבור במשרד התחבורה והבטיחות .1.3

, הקובע )א( ייחוד פעולות8, סעיף 1992 -חוק הביקורת הפנימית, התשנ"בתלונות מתוקף ב טיפולאמון על 

הביקורת הפנימית, זולת תפקיד  כי "מבקר פנימי לא ימלא בגוף שבו הוא משמש מבקר, תפקיד נוסף על

תלותו  -הממונה על תלונות הציבור". שילוב התפקידים מקנה לממונה על הטיפול בתלונות הציבור את אי

 ואת ראייתו המערכתית של המבקר הפנימי, ומאפשר בירור תלונה באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי.

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

 במשרד. היחידות המקצועיות

 . תלונות הציבור עבור היחידות המקצועיות במשרדב לטיפולתובת להכוונה מקצועית משמש כהאגף  .1.5

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

 .השונות במשרד, ומטופלות בהתאם

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

 ".]ה[: "המצאת מסמכים וקבלת מידע 9(, סעיף 1992 -לחוק הביקורת הפנימית )התשנ"ב

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

 מטרות הנוהל .2

 . הביקורת ותלונות הציבורבאגף  ונות מאת הציבורלהסדיר את תהליכי העבודה בטיפול בתל .2.1

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

 היחידות המקצועיות במשרד. 

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

 ל בתלונות הציבורהבסיס החוקי והמקצועי לטיפו .3

 1992 -חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב .3.1

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

 ור במשרד. אגף הביקורת ותלונות הציב - האגף .4.2

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

לרכז את הטיפול בתלונות מאת הציבור שבהגדרת תפקידו מוסמך מי  - הממונה על טיפול בתלונות באגף .4.4

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

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

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

 ותלונות הציבור.

עובד המשרד המשמש כגורם המברר תלונות ציבור המגיעות ומופנות ליחידה המקצועית.   - רפרנט .4.7

 לאחריותו. ממונה על ידי מנהל היחידה המקצועית ונתון 

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

מפעילי תחבורה ציבורית, יבואני רכב, מוסכים, חברות תעופה,  –או יחידה מקצועית במשרד )לדוגמה 

 רכבת ישראל(. 

הוראות נוהל זה אינן חלות יות המשרד. בקשה למידע, סיוע, המלצה, רעיון או הצעה בנושאי מדינ - פנייה .4.9

 על פניות. 

עובדיו בגין מעשה או או על המשרד, על אחת מיחידותיו  שהוגשה בכתב  תרעומתטענה או  - תלונה .4.10

 מחדל בעניינים שלהלן: 

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

 ., או בניגוד למנהל תקיןפעולה בניגוד למחויבות המשרד, או בניגוד לנוהל המשרד .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

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

. , בהתאם להוראות התקשי"רמכתב למתלונן המאשר את קבלת מכתב תלונתו במשרד -אישור קבלה .4.12

 יצוין העניין באישור הקבלה. –אם תועבר התלונה לבדיקה שלא באגף הביקורת 

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

ישלח למתלונן אם לא נשלחה תשובה  .מכתב למתלונן בדבר מצב הטיפול בתלונתו -עדכון ביניים .4.14

 . מסכמת, תוך ציון זמן משוער למתן תשובה עניינית

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

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

 ועולה בתלונות שונות. 

 סמכויות ותחומי אחריות .5

 סמכויות ואחריות האגף .5.1

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

נושאים שעל סדר היום כתוצאה , בכתב, בפני מנכ"ל המשרדמי מטעמו. בנוסף, עליו להעלות 

 בדיקת התלונות.   מ

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

מקצועי של 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  -פלהגורם המט .5.1.3

כמו כן אחראי על המעקב אחר הטיפול בתיקי התלונות  ,למתלונן ומתן תשובה למתלונן

 .שבתחום אחריותו ודיווח שוטף לממונה

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

על מתן  איתאחר ,ים במערכת הממוחשבת והפצת המכתבים לכלל הנמעניםנתוניה המלא

 וכן אחראית על התיוק והטיפול בארכיב. מענה טלפוני
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  סמכויות ואחריות היחידות המקצועיות .5.2

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

ואספקת מידע במועד  תשובות ענייניותלמתן  ישירות ליחידתו, באמצעות מי מטעמו, אחראי

לאגף אודות תלונות בנושאים הנמצאים תחת סמכותו, אחראי לקביעת הצעדים לתיקון ליקוי 

מנהל היחידה המקצועית אחראי למנות רפרנטים לטיפול שהתגלה ביחידתו תוך יידוע האגף. 

 ת.בתלונות ציבור ביחידתו, ולהודיע על כך בכתב למנהל אגף הביקור

אחראי לעדכון האגף באמצעות המערכת הממוחשבת, העברת נתונים וכל מידע  -רפרנט .5.2.2

שיידרש לאגף על מנת לבצע את תפקידו, אחראי לדווח בפני מנהל היחידה אודות הטיפול 

 בתלונות ביחידה.

 אופן הגשת תלונה לאגף .6

 . 22מטעמוידי נציג -כל אדם רשאי להגיש תלונה לאגף במישרין או על .6.1

 .23הגיש תלונה בגין פעילות הנוגעת למשרד, או נגד נושא משרה או עובד המשרדניתן ל .6.2

בצירוף הפרטים  תלונה תוגש בכתב )בלבד( בדואר או בדוא"ל או בפקס או בטופס המקוון באתר המשרד .6.3

 האלה:

שם, שם משפחה, תעודת זהות, כתובת למשלוח מענה, דרכי התקשרות )טלפון  -פרטי המתלונן  .6.3.1

 או דוא"ל(.

נושא התלונה, תאריך ושעת האירוע, מקום האירוע וכל פרט אחר  -רטים בנוגע לתלונה פ .6.3.2

 רלוונטי. 

 .העתקים מהתכתבויות קודמות בנושא )אם היו( .6.3.3

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

 ללא שימוש בשפה בלתי הולמת או פגיעה בעובד ציבור.

 

 סוגי התלונות ואופן הטיפול בהן .7

 כפוף לשיקול דעת הממונה. אופן סיווג התלונות 

תלונה שהתקבלה באגף והוא מכותב ראשי, המעלה ליקוי ברמה מערכתית או מצביעה  - תלונה לטיפול .7.1

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

תלונה שהתקבלה באגף והוא מכותב ראשי, טרם פניית המתלונן ליחידה המקצועית  - ראשונהתלונה  .7.2

יעביר את התלונה למנהל היחידה המקצועית הרלוונטית ויעדכן  הממונהשהעניין הוא בתחום אחריותה. 

היחידה  .הממונה באגף רשאי לבקש העתק מתשובת היחידה המקצועית. בהתאםאת המתלונן 

 (.לאגףמהתשובה העתק )אם תתבקש, תישלח  וק את התלונה ותשיב למתלונןהמקצועית תבד

)בהעתק( ומסיבות מקצועיות כותב משני כאשר האגף הינו מתלונה שהתקבלה באגף  - תלונה למעקב .7.3

למכותב הראשי ויבקש העתק יעביר את התלונה  הממונה מבקש לעקוב אחר הטיפול בתלונה. הממונה

 .לאגףמהתשובה העתק ותשלח  היחידה המקצועית תשיב למתלונן. מתלונןלמתשובת היחידה המקצועית 

. תלונה לידיעה תירשם )בהעתק(כותב משני כאשר האגף הינו מתלונה שהתקבלה באגף  - תלונה לידיעה .7.4

  , לצורך תיעוד.באגף ברשימה נפרדת במערכת הממוחשבת

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

 תלונה בע"פ.  .7.5.1

                                                           
 , עורכי דיןשונות, עמותות כגון: נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, משרדים ממשלתיים אחרים, ועדות כנסת 22
 האזרח למצות את הטיפול מול היחידה המקצועית טרם פנייתו לאגף.לעיל, על  1.4בהתאם לאמור בסעיף  23
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תלונה בעניינים התלויים והעומדים בבית משפט או בבית דין, או שבית המשפט או שבית הדין  .7.5.2

 הכריעו בהם.

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

 תלונה אשר הוגשה כעבור שנה מיום האירוע. .7.5.4

 תלונה אנונימית. .7.5.5

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

 .24בעניין הנוגע 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

 7קבלות בו בהתאם לסעיף מזכירת האגף תסרוק למערכת הממוחשבת את התלונות המת .8.1.1

 בהוראות נוהל זה, ובכל מקרה בהתאם להנחיות הממונה. 

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

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

 וישויך לתיק התלונה בהתאם למספרו.

פול בתלונות באגף יסווג את התלונות בהתאם לתוכנן ויעבירן לבדיקת הגורם הממונה על הטי .8.1.4

 המטפל באגף, בהתאם לשיקול דעתו. 

 בדיקת התלונה .8.2

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

 .ויספק לו תשובה ממצה ועניינית ככל הניתן

התאם לסדר הגעתן, בהתאם לרמת דחיפותן ובהתאם לשיקול דעתו הטיפול בתלונות יעשה ב .8.2.2

 של הממונה בהתייעצות עם מנהל האגף. להלן נושאים שיקבלו עדיפות בטיפול:

 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

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

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

 הגורם המטפל יבדוק תלונה באמצעים האלה:  .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

ממונה ממצאים שעלו מבדיקת התלונה. אם לדעת הממונה ניתן לגבש הגורם המטפל יציג ל .8.2.4

בדיקת ב יש צורךתגובה מלאה ועניינית תנוסח התגובה ותשלח למתלונן. ואם לדעת הממונה 

 התלונה לתגובת היחידה המקצועית הרלוונטית. את  יעביר האגף –ותגובת הגורם המקצועי 

מטפל יבדוק האם התגובה הינה שלמה לאחר קבלת תגובת היחידה המקצועית, הגורם ה .8.2.5

 ועניינית. 

                                                           
 בי אנוש במשרד.תלונה מסוג זה תועבר לטיפול סמנכ"ל למינהל ולמשא 24
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מתלונן תשובה מסכמת בהתאם לממצאי בדיקת האגף לבמידה והתגובה עניינית, ישלח  .8.2.6

 התלונה. 

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

ה המקצועית, ולמתלונן יישלח היחיד לתגובתתוחזר התלונה  על כלל השאלות שהעלה האגף

 מכתב עדכון ביניים.

 מענה למתלונן .8.3

 תשובה למתלונן תשלח בכתב. .8.3.1

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

 מכתב ביניים או תשובה מסכמת.

טפל למתלונן ימי עבודה, ישלח הגורם המ 45אם למתלונן לא נשלחה תשובה מסכמת בתוך  .8.3.3

 עדכון ביניים.   

מנהל האגף רשאי להחליט שלא לציין את תוצאות הבדיקה ונימוקיהן כאשר הן עלולות לדעתו  .8.3.4

 לפגוע 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  –מערכתי  תלונה שנבדקה ועולה ממנה כי מדובר בליקוי .8.4.1

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

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

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

 יעביר מנהל האגף את העניין לטיפול מנכ"ל המשרד. 

מנהל האגף יעלה לדיון בפני מנכ"ל המשרד נושאים שעלו על סדר היום בעקבות בדיקת  .8.4.3

 התלונות במטרה להביא לשיפור איכות השירות והניהול במשרד. 

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

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

 וסגירת התיקתוצאת בדיקת התלונה קביעת  .8.5

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

 שלהלן:לפי סוגי התוצאות  –הממוחשבת, בצירוף נימוק לקביעתו 

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

או שהיא מצביעה על תפקוד לקוי באופן הטיפול בתלונה ביחידה המקצועית 

וכן לפחות אחת מטענות המתלונן תימצא נכונה עובדתית, ובפרט אם ממצאי 

 הבדיקה מצביעים על אחד מאלה:

  .כשל בפעילות המשרד 

  הינה בניגוד לחוק, לתקנות או לנהלי המשרד.פעולה ש 

  .פעולה שהינה בניגוד למינהל תקין 

  צדק בולט-פעולה שיש בה משום "טרטור", נוקשות יתרה או אי. 

  זכתה , או שלא נתקלה בדחייה היחידה המקצועיתפניית המתלונן אל

 .המקצועית על ידי היחידה , או שלא טופלה כיאותלתגובה

   במועד סביר.ידי היחידה המקצועית על היעדר תשובה 

  הממונהפי החלטה מנומקת של -כל מקרה אחר, על.  
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תלונה שהתקבלה באגף ולאחר בדיקה נמצא כי הטענות  -תלונה לא מוצדקת .8.5.1.2

המועלות 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  -עמדהלא נקבעה  .8.5.1.3

משמעית אם היא מוצדקת או לא מוצדקת, תירשם תוצאת הטיפול במערכת 

"לא נקבעה עמדה", תוך ציון הנימוק לכך, למשל: חוסר בפרטים, ביטול 

ידי המתלונן טרם מיצוי בדיקתה, נושא שאינו בפיקוח משרד -התלונה על

במקרה בו נמסרו לאגף גרסאות סותרות לגבי אירוע בגינו התחבורה וכדומה )

 גרסאות סותרות(. -הוגשה תלונה תירשם תוצאת הטיפול: לא נקבעה עמדה 

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

 הממוחשבת כ"סגור". 

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

 טיפול בהסתייגות/ערעור .8.6

 כל מכתב הסתייגות יזכה למענה. .8.6.1

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

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

 ידי המתלונן. -התלונה הראשונית שהוגשה על

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

 ובדיקת התלונות באגף".  

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

 יידע על כך את המתלונן בכתב.  הממונהבתלונתו, הערעור לא יטופל. 

 ת ישירות ליחידות המקצועיותתלונות המגיעו .9

הטיפול, הביצוע, המעקב ומתן תשובה עניינית למתלונן בתלונות המגיעות ישירות ליחידות המקצועיות  .9.1

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

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

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

באחריות מנהל היחידה המקצועית לנהל מעקב ובקרה אחר הטיפול בתלונות ומתן התשובות בהתאם  .9.3

 1958התשי"ט  -ין"טיפול בתלונות", בחוק סדרי מנהל תק -61ללוחות הזמנים הקבועים בתקשי"ר 

 "מענה למתלונן". 8.3"טיפול בפניות בכתב אל עובדי ציבור" ובהוראות נוהל זה סעיף 

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

 "שימוש במערכת הממוחשבת", בהוראות נוהל זה.

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

 וישלח העתק לאגף.  

של היחידה, יעבירה הרפרנט אל הגורם ביחידה  איננה בתחום טיפולהעלה מבדיקת התלונה כי היא  .9.6

 המקצועית הרלוונטית ויידע את המתלונן על כך.

את מנהל היחידה  בכתב טבכל התכתבות עם נציבות תלונות הציבור של מבקר המדינה יעדכן הרפרנ .9.7

 המקצועית ואת האגף. 

רפרנט לאגף דיווח בכתב על כל התלונות שנתקבלו ישירות היעביר  ביוני, 30תאריך  אחת לשנה ועד .9.8

מספר התלונות שהתקבלו, חתך נושאים עיקריים, מספר התלונות  נתונים לגביביחידתו. הדוח יכלול 

ן הטיפול עדיין לא הסתיים, ניתוח תוצאות הטיפול שהטיפול בהן הסתיים לעומת מספר התלונות בה
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וכל עניין אחר לפי שיקול דעת היחידה המקצועית. הנתונים שיתקבלו בתלונות שבדיקתן הסתיימה 

 מהיחידות המקצועיות ישולבו בדוח תלונות הציבור השנתי שמפרסם האגף.

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

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

 בלשכת השר או המנכ"ל בהתאם.

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

 1958שי"ט הת -"טיפול בתלונות", בחוק סדרי מנהל תקין -61ללוחות הזמנים הקבועים בתקשי"ר 

 "מענה למתלונן". 8.3"טיפול בפניות בכתב אל עובדי ציבור" ובהוראות נוהל זה סעיף 

 תלונות ציבור המתקבלות בלשכת דובר המשרד .11

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

 ועדכון הפונה בהתאם. 

ידי הדובר לאגף או -ינותבו עלשלא באמצעות אנשי תקשורת, כת הדובר, תלונות המתקבלות בלש .11.2

 ליחידות המקצועיות בהתאם להוראות נוהל זה. 

 דוחות .12

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

הדיווח; הדוח יכלול עקרונות וכללים חידות המקצועיות בשנה שקדמה למועד יבתלונות ציבור באגף וב

לטיפול בתלונות ציבור, נושאים שעלו על סדר היום בעקבות תלונות ציבור, תלונות ציבור שבגינן נערכו 

ניתוח מגמות )טבלאות ורישומים(, דוגמאות לטיפול בתלונות;  -ביקורות פנימיות, נתונים סטטיסטיים

למנכ"ל המשרד, להנהלת משרד התחבורה, ויפורסם באתר הדוח יוגש לשר התחבורה והבטיחות בדרכים, 

 האינטרנט של המשרד.

 הנחיות למטפל בתלונות הציבור .13

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

ות ו/או כעובד אגף לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאף גורם אחר, אלא לשם ביצוע תפקידיו כמטפל בתלונ

 הביקורת, זולת אם הגילוי נדרש על פי דין. 

 מתן מענה בכתב למתלונן .13.2

 . התלונה כל סעיפי יבדוק את המטפל בתלונות הציבור .13.2.1

מכתב למתלונן )אישור קבלה, עדכון ביניים, מכתב מסכם וכל תגובה אחרת( ינוסח  .13.2.2

תלונה, ללא הטלת בצורה רהוטה ומכובדת, יכלול תגובה מלאה ככל שניתן לנשוא ה

דופי באחרים, תוך הימנעות ככל שניתן משימוש במונחים מקצועיים הידועים בעיקר 

 לעובדי המשרד.

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

 .כל זאת במידה ובמכתב התלונה לא צוינה בקשה אחרת

 שימוש במערכת הממוחשבת  .13.3

תלונות ציבור במשרד מבוצע באמצעות מערכת ממוחשבת ייעודית לניהול הטיפול ב .13.3.1

תיעוד, ניהול, שקיפות, שימור ידע, מעקב אחר רציפות מערכת מאפשרת ההידע. 

בקרה ולגבי תלונות נקודתיות פרטנית )בקרה  הטיפול ובקרה אחר תלונות ציבור

מוחשבת אחיד לכל . השימוש במערכת המ(רוחבית על כלל התלונות המתקבלות במשרד

 היחידות המקצועיות ונעשה בשקיפות מלאה לאגף. 

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

 יבוצע במערכת הממוחשבת בלבד.  –גורם )המטפל, הממונה, האגף, הרפרנט( 
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ו לתוכנת המחשב רפרנטים ביחידות המקצועית, יחוברהבאגף ו יםהמטפל מיםהגור .13.3.3

 . ףידי האג-המשותפת ויפעלו אחר ההוראות שיפורסמו מעת לעת על

האגף רשאי להחליט שלא לחבר עובד מסוים למערכת הממוחשבת. ההחלטה והנימוק  .13.3.4

 לה יועברו לידיעת הממונה על העובד.   

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

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

ההרשאה לשימוש במערכת הממוחשבת ורק בסופה יקבל הרפרנט את אישור האגף. 

 ההדרכה תרוכז על ידי הממונה ותנוהל בהתאם להנחיות המקצועיות של האגף.

בתלונות  באחריות מנהל היחידה המקצועית לוודא שהרפרנטים ביחידה מטפלים .13.3.6

באמצעות המערכת הממוחשבת )אלא אם הוחלט שלא לחברם למערכת, כאמור בסעיף 

 לעיל(. 13.3.4

 מענה טלפוני .14

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

 הטלפוני יפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

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

 . בנוהל זה 6אופן הגשת תלונה כמפורט בסעיף  .14.2.1

 מצב הטיפול בתלונה שנרשמה במערכת.  .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

 2014דצמבר  90תאריך:   

 [במקורחתימות: ]


