
לממשלההמשפטןהןועץלבןו

מבואא.

שלתלונותרוריב :נוטףתפקידכידועשיביקורתהמבצעהמדינהלמבקר

 ,למשל-השלטון!זרועותבידינפגעושזכויותיהםהטועניםהציבורבני

אםעלמטוכנתתעלהלהתהוותשגרמההיאהעירייהשלשלטוניתשרשלנות

העירייהנגדלפנותבמקום ,ונפגעלתוכהנפלהמתלונןשלהקטיןובנוהדר,ך

-םישנאףאו ,חודשיםלהימשךהעלולוארו,ךיקרהליך-המשפטלבית

הואהוצאות,וללאבייצוגצורךבלי ,פשוטה ,אחרתדרךהאזרחבפניפתוחה

המצויד ,בוריהצתלונותכנציבבתפקידוהמדינהמבקרבפנילהתלונןיכול

אתלתקןכיצד 2ולהמליץהרשויותנגדתלונותלרברבטמכויותהחוקמכוח

בחוקהבקיאומיומןנאמןצוותעומדהנציבלרשות ,למתלונןשנגרםהעוול

תוךניתנותהנציבהחלטות ,אלהותיהםיבעאתלמתלונניםלפתורומטוגל

מבוטללאמטפרנחטךגםבכך ,כטףאיןחינם ,וכאמור ,במיומנות ,טבירזמן

 ,המפורטמותמןהואעליהםהרובץשהעומטהמשפטימבתתיקיםשל

שיפוטיתלערכאהלפנותחופשיהוא ,טיפוקועלבאלאמתלונןאם ,ודוק

 ;התקייםלאכללהנציבאצלהבירורכאילו ,התיישנהלאהעילהעודכל

 ,שיהויחללאעודכל-לצדקהגבוההמשפטלביתבעתירהמדוברואם

נמצאותרובן , 3שנהמדימוגשותתלונותאלפיםכעשרתרק ,עקאדא

מיושמותהן- 4המלצותאךהיותןחרף-פחותלאשחשובמהמוצדקות,

איןטיפוקו,עלכללבדרךבאשהתלונןוהאזרח ,ביותר)נדירים(בחריגים

אישהמזהיותרהרבהגדולבנטללעמודיכולהשהנציבותטפקבלבי

יוכלו ,ליכולותיהמודעיםיהיואם ,אזרחיםיותרהרבהוכי ,בונושאת

אתיותרמשמעותיתבמידהלהפחיתגםובכך ,הטוביםבשירותיהלהיעזר

 ,המשפטיבבתהעומט

שלשהמכשירכדי ,להבהירההכרחשמןטוגיותכמהקיימותאולם

למטלולחלופיכמטלוליותרומקובליותריעיליהיה IIתלונותבירור"

מבקרביןהגומליןיחטיטוגייתהיאשבהןהחשובותאחת ,השיפוטי

היועץלבין ,מזהשלו)השני IIכובע II(ההציבורתלונותכנציבגם ,המדינה

מותיהקי ,הנגףאבנייוטרושאםמאמינהאני ,מזהלממשלההמשפטי

 ,יותרהרבהרחביםממדיםלנציבהפנייהתקבל ,זהבמישורילדעת

מרצונםשיבחרוהאזרחיםשלנחלתםהיתהמכךשתצמחוהתועלת

 , 5השיפוטיבמטלולבמקוםזהבמטלול

חוותהאם ) 1 ( :הןהרשימהתעטוקשבהןהעיקריותהשאלותשתי

מחייבתהבירורתוצאותעלהמשפיעהמשפטיתבשאלההיועץשלדעתו

הצימרתלונותונציבתהנהמזימבקרת ;מוס)(בזיהעליוןבית-המשפטלנשיאהמשנה

לאחיגסתוזהוהמועילות,יותניינהעהערותיועללוביןלאבינתונהתוזתי ;(בזימוס)

המאמר,בכתיבתסיועועלכהן-רז

 ,החובהעליומוטלתאףואולי ,טמכותלאחרוןיששמאאו ,ביהנצאת

חלוקיםוהיועץהנציבכאשר ) 2 ( ;העצמאית?עמדתוילפבענייןלהחליט

היאשהתלונההמבצעתהרשותתירשאהאם ,(כמתואר)משפטיתבשאלה

לפעולחייבתהיאשמאאו ,הנציבהחלטתאתליישם(הנילונה)נגדה

שלדברואתליישםלטרב-כלומרץ,היועשלהחולקתדעתוחוותלפי

(ואותההיאעמדתיכי ,עתהכבראציין ?ץליועכפיפותהבשלהנציב

לתתשכדיוכן, ,היועץפרשנותאתלקבלחייבנויאשהנציב ,לבטט)אבקש

החלטתאתליישםהנילוןלגוףלאפשרהכרחי ,תלונהלבירורמשמעות

 ,היועץשלזואתטותרתדעתואםגם ,הנציב

בירורישלהציבוריתעילותילנוגעותאדוןשבהןהשאלותששתימאחר

 /והמבקר(היועץמהםאחדכלשלמעמדועלטקירהבזהאביא ,הנציב

ביניהם,הגומליןיחטיאתשיבהירולדוגמההחלטותוכן ,הנציב)

ת Iקורת Iברה Iסק-והמבקרועץ Iהמעמדב.

(להלן:לממשלההמשפטיהיועץתפקידביןרבותחיכוךנקודותקיימות

II היועץII ( המוטלותדומותמחובותנובעותהןהמדינה,מבקרתפקידלבין

ומתוארהמשרתומטיבהנובעת ,חובהמוטלתועץיהעל :השנייםעל

כיצדזרועותיהואתהמבצעתהרשותאתךילהדר ,בחוק)מעוגנת(שאינה

שלהמוטמךלפרשןנחשבהוא , 6נכוןמשפטיבאפיקמדיניותןאתלנווט

המבקרעלואילו ;מחייבתפרשנותקבעלאהמשפטביתעודכלהדין

 oשל ] ..נ,הפעולותחוקיותאת"לבחון ,חוקתיתהוראהמכוח ,חובהמוטלת
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תלונות(כנציבהמבקרשלבסמכותו ,המזינהמבקרוק-יסו:דחל 4יסלשוןלפי

מפורטיסאלה '.ילפיואובחוקשייקבעכפיואנשיסגופיסעלייתלונותלרברהציבור)

כל ,)"המשולבהחוקיי(להלן,משולב][נוסח-1958ח"התשיהמזינה,מבקרבחוק

(לדעתיזהבחוקהמפורטיסהתנאיסאחרשממלאגוףוכלציבוריתמשרהבעלאזס

שמוגשתבתלונההנילוןלהיותויכולהמבקרשללביקורתוכפוףשופט)כולל ,האישית

אינטרסיששלמזינהגוףוכלממשלתיותחרבותוכוללתמאודרחבההקשתלנציב,

בו,כלכלי

 , 38ש"הלהלןראו ,זאתעסמשפט,מביתלהבזיל ,מחייבתהחלטהלתתלאאי

נציבלמשלראו-הציבורתלונותנציבותשמפרסמתהשנתייסחות"מהדועולהכי

שזרכיאף ,זאתהפתיחה;בזברי ,) 2008 ( 2007לשנת 34שנתיךו"חהציבורתלונות

יכולהשהפנייהואף ,וסגנוניתפרוצזורליתמבחינהמאוזגמישותלנציבותהפנייה

האינטרנטאתראוהפקס ,האלקטרוניהזוארבאמצעות ,פשוטותבזרכיסלהיעשות

 w\vw,mevaker,gov,il/serve/site/ntz_ombuds _הציבור,תלונותנציבותשל
complaint,asp , 

 , 38ש"הלהלןראו ,לפירוטלחריגיס,בכפוף

מספקתמוזעותחוסרהן,הנציבבפנילהתלונןהציבורמבניחלקלהימנעותנוספותסיבות

אתבהמשיראו ,זאתעסבלבז,המלצןתהןשהחלטותיווהעובזהלנציבהפנייהלאפשרות

שלו,ההחלטותכלכמעטמיושמותשבפועלהסרכיי

בפליליס,התביעהכראשהיועץשללתפקיזומתייחסתאינני
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תלונותיילברר- 8הציבורתלונותכנציבובתפקידו , 7 "המבוקריסהגופיס

בנושאיסכולל , 9 "לפיואובחוקשייקבעכפיואנשיסגופיסעלהציבורמאת

אתרכזבעיקר . lסמסמךאוחקיקהדברשלפרשנותשאלתבהסשכרוכה

בעת ,כנציבהמבקרשלבתפקידוהנוצרותהיועץעסהחיכוךבנקודות

הציבור.בנישלתלונותבירור

לעומת ,לממשלההמשפטיהיועץשלבמעמדוזוברשימההדיון

נועד ,דעותיהסביןההתנגשותובתוצאותהציבור,תלונותנציבשלמעמדו

המשפטיהיועץהחלטתלפילפעולנילוןלחייבשאיןמסקנותייאתלבסס

השונותעמדותיהסבעקבותאחרתהחליטהנציב/המבקרכאשרלממשלה

החוקתיתחובתואתלמלאלמבקiרהנציבלאפשריש .משפטיתבשאלה

להכפיפובלי IIהמבוקריסהגופיסשלפעולותיהסחוקיותאתלבדוק

 .היועץשלהשונהלדעתו

עמדתושבובמצבולמנהללתיאוסהשריסועדתדנה 1992בשנת

ואלה , 12היועץשלמזושונההיאמשפטיתפרשנותבשאלתהמבקרשל

דבריה:

היועץאתשמעהומנהל)לתיאוסהשריס(ועדתשהועדהלאחר"

כיהועדההחליטה ,הכלליהביטחוןשירותנציגיואת ,לממשלההמשפטי

מעמדבנושאאגרנטועזתובעקבותהישראליבמשפטהמקובלפיעל

ביןמשפטיתמחלוקתשלבמקרה , 1962משנתלממשלההמשפטיהיועץ

המחייבתהיא ,לממשלההמשפטיהיועץשלדעתוחוות ,המדינהרשויות

יחולזהכללהעליון.המשפטביתידיעל ,זובסוגיההכרעהקבלתעד

 ,המזינהמבקרוביןלממשלההמשפטיהיועץביןמחלוקתעלגם

מבקרתשלעמדתהעדיפהכי ,לדעהנטההשריסועדתר"יוכיאףזאת

 "האזרחזכויותעלההגנהמבחינתשס]שנדוןהקונקרטי[במקרההמדינה

 . 13 ).ב.מ-שלי(ההדגשות

במעמדולפגועכדיזובעמדהיש ,זורשימהלאורךשניווכחכפי

 ,לטעמימכ,ךיתרהתפקידיו.בשניהמדינהמבקרשלתפקודוובעצמאות

שלזועלהיועץשלדעתוהעדפתבנושאאגרנטועדתח"דועלההסתמכות

 . 14יסודהבטעות ,הנציב/המבקר

המשפטיסשרביןדעותחילוקיבעקבות-1962במונתהאגרנטועדת

שלהפיקוחמידתובענייןהעונשיןדיניבתחוססמכויותיובענייןליועץ

שלח"בדוכיחשובלענייננואלה.בסמכויותהשימושעלהמשפטיסשר

Iהוועדה S כיספקלהיותיכוללא ,אחרתהמשפטביתקבעלאעודשכלנאמר

חוותאתלראות"במזינההמבצעתלזרועהשייכותהרשויותשלמחובתן

 . 16ומשפט"חוקשלבשאלותכמדריכהלממשלההמשפטיהיועץשלדעתו

ועדתיי , 17במדינההמבצעתלזרועשייךאינוהמדינהשמבקרמאחראולס,

אינוכללשלהח"שהדומכאן, .עליוחלהזושחובהקבעהלאכלל "אגרנט

לשקוליכלהלאגסהוועדה . 18במבואשהצגנוהשאלותלשתירלוונטי

שכן ,הציבורתלונותנציבאתמחייבתהיועץשלמשפטיתדעתחוותאס

הוועדה.מינוילאחרשניסכעשר ,-191971ברקלמבקרהוענקזהתפקיד

סמכויותועלשקמוגופיסעלבחוקהנאמראתלהחיללעתיסניתן ,אכן

סבירמטעסוביןהאנלוגיהדרךעלבין-לתוקףכניסתולאחרשהוענקו

השייכותברשויותבמפורשדןח"הדובענייננו.המצבזהלאאך ,אחר

שייכותשוס ,כנציבבתפקידוכולללמבקר,איןוכאמור ,המבצעתלרשות

(ביןולפקחזורשותשלפעולותיהאתלבקרמונההוא ,אדרבהזו.לזרוע

חוקיותן.עלהיתר)

בשנתהוקמה ,אגרנטועדתח"דולאחרשניסוחמשמשלושיסלמעלה

המשפטיהיועץשלוהרצויהמצויבמעמדושובשדנה ,"שמגרועדתיי 1998

 :שהגישהח"בדוהכלוליסהבאיסהדבריסחשוביסלענייננו . 20לממשלה

וממההתפקידממהותכולוכלנובעהייעוץ][תחוסזהפעולהייתחוס

אצלנוהמקובלתהמסורתולפיכפשוטוהמשרהתוארלפיממנושמתבקש

 ,לממשלהמשפטיייעוץמגישהיועץ-המשפטיהאנגלו-אמריקאי.ובמקור

כלעל-ידישיתבקשיכולהייעוץאחרים.ממלכתייםולגורמיםלשריס

המשפטיהיועץעל-יזייזוםלהיותיכולגםהייעוץ .ממלכתיגורס

שלהנכונההמשפטיתהכוונתהלשםבכךצורךמוצאוהואבמידה

 • 21 ).מ.ב-שלי(ההדגשות "מסוימתממלכתיתפעולה

שלרקלאומשפטחוקשלבשאלותיועץהואהנראהככל ,משמע

כלפימעמדועל .הואבאשרממלכתימוסדכלשלגסאלא ,הממשלה

הגופיסוכלפיוהממלכתייסהממשלתייסבמשרדיסהמשפטייסהיועציס

 :לאמורהוועדהקובעת ,עצמסוהמוסדות

והנההייתה ,לממשלההמשפטיהיועץשלוהרצויההראויההמגמהיי

יהיוהאחריםהממלכתייםובגופיםהממשלהבמשרדיהיועציםכי

המקצועיתהסמכותאתבוויראוועצותיוהנחיותיועל-ידימחויבים

הםאשרוהמוסזותהגופיםכלפיפעולותיהםאתהמזריכההעליונה

שלי(ההדגשות "כיועציםלהםמשמשיםהםאשראו ,בהםמשרתים

 . 22 ).ב.מ _

הממשלהבמשרדיהיועציסשלדעתסחוותבמעמדהוועדהדנה ,כןכמו

וקובעת: ,אלהמשרדיסעובדיכלפיאחרותממשלתיותוביחידות

עובזיכלפימשרז]שלמשפטייועץשלחוות-זעתו[שלזינהיי

גורםכלכלפילממשלההמשפטיהיועץזעתחוותכזיןהמשרזאותו

המשפטיהיועץשלשונהדעתחוותניתנהלאעודכלוהואממלכתי,

יועץשלזועלגוברתהאחרוןזהשלהמקצועיתסמכותושהרי ,לממשלה

 . 23 ).ב.מ-שלי(ההדגשות "אחרתממשלתיתביחידהאובמשרד

משרדאתגסכנראהכללההיא ,הוועדהשלדעתהלסוףירדתיאס

 ,הממלכתייסהגורמיסשארבין , 24 "ממלכתיייגורסבהיותו ,המדינהמבקר

 ,למשרדוכיועץבובוחרשהמבקר ,המשפטיהיועץ ,כנראה) ,(שובולדעתה

שלבנעליוניצבכאילו ,חקיקהדברשלהמחייבפירושואתהקובעהוא

כלפיגסאלאהמשר,דעובדיכלפירקלאוזאת ,לממשלההמשפטיהיועץ

 ,יועצושלמזושונהומשפטחוקבשאלותהמבקרשלדעתואס . 2Sהמבקר

 ,אישורואתלקבלכדילממשלההמשפטיליועץלפנותאלאבררהלואין

מקווה(ואניהכוונהזואס .אותוהמחייבתהיאהאחרוןשלועמדתו

בחוקלהוראהחזיתיתבסתירההעומדתכפיפות ,לדעתי ,בזהנוצרת ,שלא)

(שלהוראותיופיעלורקאךלפעולחייביסהמבקרשעובדיהמדינהמבקר

מוחלטתבסתירהעומדתגסהיא .עובדיומחברחלקהסויועציו , 26המבקר)

אי-תלות ,לטעמי ,המחייבת , 27בממשלההמבקרשלהחוקתיתלאי-תלותו

 ,והעיקרלממשלה.המשפטיהיועץ-קרי ,המבצעתהזרועשלביועצהגס

לבחון ,חוקתיתהוראהפיעל ,המבקרשלחובתועסמתיישבתאינההיא

אחרענייןכלייואפילוהמבוקריסהגופיסשל )'(וכוהפעולותחוקיותאת

המשפט 4



בכפיפותולאעצמאיבאורחלמלאעליואלהחובות , 28צורך"בושיראה

כלשהי,חיצוניתלדעה

ביולכלוללעיל)(כמצויןהיאשמגרועדתשלהכוונהאםשוב,

לממשלההמשפטיהיועץשללדעתוהכפופיםהממלכתייםהגורמים

המשפטיהיועץאתהופכתהיאתפקידיו,בשניהמדינהמבקראתגם

מעניקהואפילוהמבקר,אתהמחייבתהפרשניתלטמכותלממשלה

איואחרון,כמעטפוטקשלמעמדהמבקרמשרדשלהמשפטיליועץ

לכהן 29הכנטתחבריקולותברובשנבחרהואהמדינהמבקרכילשכוח

המדינה,כמבקרלוהוענקוהיטודבחוקוהטמכויותתפקידיו,בשני

הr,ננהל,שלתקינותומשמרעללעמודהואהמדינהמבקרשלייעודו

לרשותהשייכותהזרועותעלביקורתלערוךפעילותו,חוקיותכולל

הציבורבנישלתלונותלברר(כנציב)וכונוטפים,גופיםועלהמבצעת

הםאלהכלמהו,נפגעואםהאמורות,הזרועותשלהתנהגותועל

המטלותקיומו,לעצםוהצידוקהמבקרתפקידישלתכליתםתמצית

והחלטותיודו"חותיועלחתוםהוא,ורקוהוא,אישית,עליוהוטלו

 ,אלהתפקידיומילוישבמטגרתלטעמי,ייתכן,לאלכו , 30וכנציבכמבקר

שמגר"ייועדתשלהעמדהגםלממשלה,המשפטיליועץכפוףיהיההוא

ביוהמדינהמבקרמשרדשלהמשפטיהיועץאתכוללתשהיאבהנחה-

היועץשלבנעליוומשפטחוקשלבשאלותשניצביםהמשפטייםהיועצים

שהמבקרהדעתעליעלהלאעליי,מקובלתאינה-לממשלההמשפטי

הואשאותומשרדו,יועץשלהמשפטיתעצתולפילנהוגמחויביהיה

בפניוהפתוחההיחידההדרךוכי- 3lמכרזללאאףהאישיכעוזרוממנה

ולנטותלממשלההמשפטיליועץלפנותתהאעצתו,לפילפעוללאכדי

דעתו,אתלשנותלשכנעו

אבידועו"דידיעלשהוכנהחוקהצעתעםאחדבקנהעולהעמדתי

בטמכויותעוטקתההצעהפרידמן,דניאלהמשפטיםשרעםבתיאוםיצחק,

 ,וועדותיההכנטת,ייכיבה,נקבע ) 1 ( 24בטעיףלממשלה,המשפטיהיועץ

שלדעתולחוותלהתייחטחייביםאינםהמזינהומבקרהכנטתראשיושב

 , 32 ),ב,מ-שלי(ההדגשההדיו"אתכמשקפתלממשלההמשפטיהיועץ

לאפשרישהחוקשינויללאגםכילשכנעזורשימהנועדהלכךבנוטף

מתבטטתהחלטתואםגםהציבור,תלונותנציבשלדברואתלקייםלנילוו

המשפטיהיועץעלמקובלתשאינהבדרךחקיקהדברפירושעל(למשל)

שהוציאבהנחיותכלולהיועץשלפירושואםאפילו-לדידילממשלה,

המבצעת,לרשות

החלטתלפילפעולמוכואינוהנילווכאשרהנוצרתהבעיהלהמחשת

משפטיתבשאלהלממשלההמשפטיהיועץשלשדעתומפניהנציב,

הבירוריםמביןדוגמאותכמהבהמשךאביאאחרת,היארלוונטית

מצדישירההתערבותשלמקרהגםלאלהאוטיף ,כהונתיבתקופת

מהואבהירהמבקר,שללטמכותוכולוכללדעתיהמטורבענייוהיועץ

הכפפתו,עםהשליםאילוולעצמאותולמעמדולהיגרםהיהשעלולהנזק

ביולשונהובעיקרלדומההלבתשומתאתאקדישכולקודםאולם

תלונותנציבשלוהמטלולמזה,השיפוטיהמטלולהמטלוליםשני

o מזה,הציבור

המשולב,לחוק )ז() I )(א( 10ט'גסראוהמזינה;מבקרלחוק-יטוז: )ב( 2ט'

התקבלה(אומטזטמו)הציבורתלונותנציבתפקיזאתימלאהמזינהשמבקרההחלטה

טייח ,-1971התשלייא ,) 5מט'(תיקווהמזינהמבקרחוקראו , 1971בטפטממ-22ב

הציבורתלונותנציבתולזותלפירוטהמזינהיי);מבקרלחוק 5ייתיקוו(להלו:א IIהתשל

 ) 2005עור,ןזמיר(יצחק 33-26המדינהמבקרחוק-יסוד:בו-פורתמריסראובישראל,

זמיר),יצחקבעריכתלחוקי-היטוזפירוש(במטגרת

המזינה,מבקרלחוק-יטו:ד 4ט'

המשפטיליועץמעביראלא ,עונשיובזיניעוטקאינותפקיזיו)(בשניהמבקרכיזוע, 10

המשולב,לחוק )ג( 14ט'ראופלילית,עמהשנעמהבושהתעוררחשזכללממשלה

הציבור,תלונותבבירורכנציבוהוהביקורתבמטגרתכמבקרהו 11

 ) 1993 ( 335 , 43שנתידו"חהמזינהבמבקרשנמתחההביקורתבעקבותהוקמההוועזה 12

ומשטרתהמשפטיסמשרזשנתנוהפרשנותעל ,) IIהמזינהמבקרשל 43ח IIזו II(להלו:

 ,-1981התשמייאהשביס,ותקנותהפליליהמרשסבחוקמטוימותלהוראותישראל

יט,בעמישס,המזינה,מבקרשל 43ח IIלזווהתכנווהכלכלהשרהערותראו 13

לגדזיכרווספר IIהעליווהמשפטביתופטיקתהמזינהמבקר IIבו-פורתמריסראו 14

נראההכבו,דכל"עס :) 1995עור,ןאנגלרז(יצחק 106 , 93אזרחיבמשפטמסותטדסקי:

כאמור,שכו,באי-זיוק;לוקהועזת-אגרנטמטקנותעלועזת-השריסשלשההטתמכות

מבקרלביולממשלההמשפטיהיועץביולמחלוקתבאשרזמקבעהולאזנהלאהוועזה

המזינה".

15 II זוII לממשלההמשפטיהיועץטמכויותבזמהמשפטניסועזתחII עלקלינגהופרספר

 ,) IIאגרנטועזתח IIזו II(להלו: ) 1993עור,ןזמיר(יצחק 421הציבוריהמשפט

שס, 16

 622 , 617 ) 4לח(ז IIפהתקשורת,שרנןבע"מתקשורתשירותיאיתורית 453/84בג"ץ 17

) 1985 ( 

 , 8ש IIהלעילבו-פורת,מריסראואגרנטועזתח IIלזוהפטוקהההלכהשליחטהלניתוח 18

 , 122-114בעמי

בתשריגיביוסלתוקפונכנט , 112ט"ח ,-1971א IIהתשל ,) 5מטן(תיקווהמזינהמבקרחוק 19

 ,) 1971בטפטממ 22 (ב IIהתשל

הקשוריסונושאיסלממשלההמשפטיהיועץשלהמינויזרכילבחינתהציבוריתהוועזה 20

 ,) IIשמגרועזת"זוייח(להלו: ) 1998 (הוועדהדו"חלכהונתו

 , 19בעמישס, 21

 , 20-19בעמישס, 22

שס, 23

 , 21היישלעילהוועזה,מזמיציטוטראו IIממלכתיגורס IIבמונחלשימוש 24

עובזישללכפיפותסרקשמתייחטפירושהכתובאתלפרשניתומילוליתמבחינהכיאס 25

במשרזיתרוצצואבטורזית:לתוצאהמובילהיהזהלטעמיאךהמבקר,להוציאהמשר,ד

מזה,המזינה,מבקרושלמזה,העובזיס,של-חקיקהזברלאותושוניספירושיסשני

המשולב,לחוק )א( 22טי 26

המזינה,מבקרלחוק-יטוז: 6ט' 27

 ,)ב( 2טישס, 28

אפרט,ולאהנוכחיס,רוב-לעתיס 29

להלו,זהבשסתת-פרקראוטמכויות,אצילתשלבנושאלזיוו 30

מעריכתושפוטריסישאישי,באמווהצורךעקבאךמכרז,עריכתזורשהחוקכרגיל, 31

ממילזרושהיאכזהממינויהמשתמעתהכוונההמזינה),מבקרהואבענייננו(והממנה

וטבעוטיבומעצסעומזכזהמינויאותו,הממנהעסאישייסאמוויחטיעללשמורשמונה

ועסאותו,הממנהשלמטמכותובמנותקשמונהלמיעצמאימעמזלהענקתבטתירה

הנאמראתגסוראויוצרו,עלשקסהגולסבבחינתזעתואתהממנהעללכפותאפשרות

אתלאצולהמבקר/הנציברצהשאפילוהמבהירטמכויות",אצילת IIהכותרתתחתלהלו

בזיקתלצורך IIבנעליולעמוז IIמשרזושלהמשפטיליועץמקצתו)או(כולוטמכויותיו

להתנעררשאיאינוהואכו,לעשותהיכולתלואיוהמבוקריס,הגופיספעולותשלחוקיותו

שחוק-יטוז:החובותמוטלותאישיתעליואלאמוטמכת",יירשותלהקיסאומטמכויותיו

עליו,הטילהמזינהמבקר

כהונהמינוי,טמכויות,(הפרזתהכלליוהתובעלממשלההמשפטיהיועץחוקתזכירראו 32

עקרונותמפורטיסשסהחוק,לתזכיר 3עמיגסראו ,-2008ח IIהתשט 48שונות),והוראות

במשרזוחקיקהייעוץמחלקתשהכינהחוקבתזכירמזומזהבשלבהחוק,הצעת

 \-V\Vw,justice,gov,iIINR/rdonlyres/52B8FF96ראו:החוקבתזכירלעיווהמשפטיס,
6BF2-45C3-B794-06BA8A5F3AF6/0/YOETZVEPRAKLIT,pdf , 

5 



לנציבותהמוגשותהתלונותמסלולג.
 33והדומההשונה-השיפוטילמסלולכחלופה

המשפטיליועץהציבורתלונותנציבאתלהכפיףשאיןלעמזתיבתמיכה

ועמזותיושזעותיומאחרזאת,שבכותרת.למסלוליסאתייחסלממשלה,

טיבושעלהנציבות,למסלולולאהשיפוטי,למסלולשייכותהיועץשל

להלן.אעמוזהשיפוטי)למסלול(בהשוואהוטבעו

כענייןהציבור,תלונותנציבעלהמחוקקהטילהמשולבבחוק

לביקורתוהכפופיסרביסגופיסנגזהציבורמאתתלונותלבררשבחובה,

לפיעתה,גלומהזוחובההנציבעלהמטילהההוראה . 34המזינהכמבקר

מבקרלחוק-יסוז: 4סעיף-חוקתיתבהוראהעליי,המקובלהפירוש

(ההזגשההציבור"מאתתלונותיבררהמזינהיימבקרכיהקובעהמזינה,

המשולבלחוקהוכנס 2001בשנתבהמש,ךכמוסבראולס, .).ב.מ-שלי

35מספרתיקוןהמזינה)מבקרלחוק-יסוז: 4לסעיףלא(אך המסמיך , 33

לבירורהמתאיסהגוףאינושהואסובייאסבתלונהלזוןלסרבהנציבאת

החוקתיתלחובהבסתירהעומזזהששינויזעתיאתעתהכבראביעהעניין".

ביסוזבשיקוליס .היוסעזשונתהולאהתיקון,בזמןקיימתכובשהייתה

עומזיסואףעליימקובליסהסאיןמזועואבהירבהמשךאזוןהשינוי

מיוחזתיחיזההקמתשלביסוזההמונחתלמטרהבסתירההבנתי,למיטב

תפקיזואתהמזינהמבקרממלאשבאמצעותההציבור,בתלונותלטיפול

המרחיבהפירושלפיהנציבשללתפקיזוהבאיסבזברייאתייחסכנציב.

 . 36עלייהמקובל

יצרכנציב,המבקרעלהציבורתלונותבירורשלהתפקיזאתבהטילו

חלופימסלולאלאשיפוטית,מעיןאושיפוטיתשאינהבירורזרךהמחוקק

שיפוטית,לביקורתהכפוףבנושאהיאהמוגשתהתלונהכאשרלשיפוטי.

בתילסמכות(הכפופהחוקיתהלאהפעולהיזיעלשנפגעלמיניתנת

בג"ץ),לסמכות(הכפופהמנהליתמבחינההלקויהאוה"רגיליס"),המשפט

המתאימה;השיפוטיתלערכאהפונההוא-רוצהמסלוליס:שניביןוברה

 . 37לנציבתלונהמגישהוא-רוצה

המסלוליס,שניביןזמיוןלזעתייוצרתלנפגעשהוענקההבררהעצס

השיפוטיבמסלולרקזאת,עסבעניין.להחליטיכולמהסאחזשכלבכך

כוחאיןלנציבואילולפיה,לפעולהצזזיסשניאתמחייבתההחלטה

החלטותיולמעשההלכהאולס , 38בלבזהמלצהבגזרהואזברוכפייה.

כךשנוהגמיועלנזיר,הואליישססירוב . 39מיושמותתמיזכמעט

זמיוןבזהלמצואלזעתיניתן . 40משקלכבזישיקוליסעללהישען

כי(אסהנפגעשלבעייתואתלפתורהמסלוליסשנישלביעילותס

שהתלונההעלההבירוראסועו,דזאתשונות).ונורמותאחרותבזרכיס

תיקונוזרךעל(ביןהמעוותאתלתקןכיצזהמליץוהנציבמוצזקת

תסשהענייןברוריושמה,וההחלטההולס)פיצויזרךעלוביןבפועל

בתביעהלפנותזהבמצביוכלשהנפגעהזעתעליעלהלאוהושלס:בזה

משל)(זרךשסולתבועשלו)לעילה(המתאימההשיפוטיתלערכאה

החלטתלפילושניתנולפיצוייסאוהמעוותלתיקוןבנוסףפיצוייס,

כךעלמצביעאךהמסלוליס,שניביןייזמיון"יוצראינוזההנציב.

יינפגשיס".הסשבהנקוזהגסישמקביליס,מסלוליסהיותסשחרף

אינהשהתלונההעלההבירוראסלאו.אתהשומעההןמכללבנוסף,

לערכאהולפנותמהתוצאהלהתעלסהזרךהמתלונןבפניפנויהמוצזקת,

 . 4Jהתקייסלאכללהבירורכאילוהשיפוטית,

בעתירהאובתביעהפונהשהואלפניבתלונהלפנותחייבאינוהנפגע

נפסקאמנסבעברשיפוטי.המעיןאוהשיפוטילמסלולהעניין)(לפי

ורקאליו,לפנותהעותרעלהנציב,שללבירורמתאיסהענייןשכאשר

אך , 4Zבפניופתוחותהמשפטביתזלתותיהיוסיפוקו,עליבואלאאס

אז),(כתוארוברקהנשיאמפיהפוכההלכהנקבעהאיתוריתבפרשת

אינההשיפוטי,למסלולייחלופי"מסלולהמהווהלנציב,הפנייהשלפיה

שלאמאחררקעתירהלזחותסמכותלשופטיסואיןחלופי,סעזמהווה

אתלאלץאיןכיהרצויה,ההלכהבעינייזו . 43לנציבפנייהלהקזמה

יוכלשלאגסמהשלו,היאבחוקכשהבררהמסויסלמסלוללפנותהנפגע

השיפוטי,בהליךלהשיגשניתןמהאתלנציבהפנייהבאמצעותלהשיג

ביצוע.בתמחייבתהכרעהכגון

בישראלגסבאנגליה,שכמוהזעה,משפטניסבקרברווחהגסבעבר

מעיןאושיפוטיבהליךלביקורתהכפוףבנושאלנציבתלונהלהגישאין

המחוקקוכי , 45יסוזהבטעותזוזעהכינקבעאיתוריתבפרשת . 44שיפוטי

לתתבחר- 46וניו-זילנזאנגליהכמוארצותלכמהבניגוז-הישראלי

שבהןרבותמבוססותזמוקרטיותבארצותכמורחבות,סמכויותלנציב

וכי , 47שיפוטיתלביקורתהכפופיסנושאיסגסמקיףהתלונותמסלול

לביןהנציבשלסמכותוביןחפיפהישנהענייניסשלארוכהבשורה

מוסמ,ךמשפטביתושל-(אוסיףלצזקהגבוההמשפטביתשלסמכותו

כיגסהוזגשאיתוריתבפרשתכאמור,הקיימת).לעילהבהתאסהכול

 . 48עצמו"למתלונןיינתונההמסלוליסשניביןהבחירה

מוסזותאלהביניהס.לערבבשאיןנפרזיסמסלוליסשניאפואבפנינו

בפרשתשנקבעכפיובעותה.נוגעתאחתמלכותואיןעצמאייס,ממלכתייס

הוא,שונהאלהגופיסשנישללפעולותיהסהנורמאטיביייהרקעאיתורית,

 . 49הס"שוניסותפקיזסמטרתסהס,שוניסלהסהניתניסוהכליסהכוחות

שונה.באופןפועליסהס

למטרהשהוקמהמיוחזתיחיזהבאמצעותתלונותמבררהנציב

מתמחהמהסאחזשכלמשפטניס,משישיסלמעלהמועסקיסשבהזו,

הנציבכסף.איןחינסוכמובןומהיריעילהואבתלונותהטיפולבתחומו.

החוקרהוא . 50לנכוןמוצאשהואזרךבכלשבפניוהתלונותאתמברר

העשוייס,ומסמךיזיעהכללולתתגוףאואזסמכללזרושהסמכותוביזו

אוזיןשבסזרלהוראותקשוראינוהואהתלונה.בבירורלעזורלזעתו,

אחראזסוכלהנילוןאתהמתלונן,אתלשמוערשאיהואראיות.בזיני

מובעתאיתוריתבפרשתכילהזכיראףראויבזבר".תועלתראהייאס

עשוייסהמשפט,לביתבהשוואההנציב,שביזיהשוניסהכליסכיהזעה

לנציב.הפנייהמסלוללשיפוטי,החלופיבמסלוללבחורמתלונןלעוזז

הצזזיסהאזברסרית.השיטהלפיפועלהמשפטביתזאת,לעומת

(ביןשנחקריסעזיהס,אתומזמיניסראיותיהסאתמביאיסהיריביס

טענהמתערב,אינוכרגילהשופטשכנגז.הצזיזיעלוערבשתיהיתר)

(למשל)אסהעלאתה.ייזוסלאהשופטכרגיל,קיימת.אינההועלתהשלא

בו,הוזינושלאמהייכלשלפיוסעיףההגנהבכתבכלללאהתובעכוחבא

במשפט.לזכותבסיכוייולשולחולעלותעלולהזברבזה",מוכחש
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באובפועלאך ,משפטולהיותחייבאינוכללכנציב)גם(ממילאהמבקר

כשופטיםשכיהנוכאלהגםבהם ,המשפטניםמעולםהמדינהמבקריכל

באמצעות ,כזכורפועלהואכנציבהמחוזי,אוהעליווהמשפטבבית

וההלכההחוקבידיעתשמתמקדיםרביםמשפטניםבהשמועסקיםיחידה

 ,התמחותםבתחוםהפסוקה

חותרהנציבואילו ,"המשפטיתאמת IIללהגיעחותרהמשפטבית

מפניצודקיימצאלאשהמתלונוייתכולאאצלו , IIהריאליתאמת IIללהגיע

ויבכוחותלבררהיאהנציבשלהמטלה ,אחרתאוזוטענהלטעווששכח

פעלהנילוואם ,פועלהואשבאמצעותםהיחידהמשפטניובסיוע ,הוא

אי-צדקשלבעילהלודימוסרי,אוחוקיליקויבפעולתושדבקאוכשורה

הנושאיםלאהרשימהשלזהבפרקאך , 5Jהתלונהלבירורכעילהבולט

הנציבשלזכותואלא ,מעיינייבראששיפוטיתלביקורתכפופיםשאינם

היועץשלמאלהגםוממילאשופט,שלמאלהאפילושונותראותלנקודות

משפטיותבשאלותוהבכירהמוסמךהפרשושהואלממשלה,המשפטי

הפנייה ,בצדקברקהנשיאשהתבטאכפי ,בהודולאעדייוהמשפטשבית

השיפוטי,המסלולמו IIושונהמקבילמסלול IIמהווההתלונותלנציב

 ,מצאתיהמסלוליםישניביוהזכרתישלאנוסףדמיווקייםהאם

שהנפגעמסלוליםיבשנשמדוברהעובדהבעצםמסויםדמיוו ,כזכור

שיפוטית,לביקורתהכפוףנושאאותובירורלשםביניהםלבחוררשאי

דמיוועלהצבעתיכוכמו , 52דומהלמטרהאלטרנטיבותבשתימדובר

לכלללהביאהמסלוליםמשניאחדכלשלשווהכמעטביעילותהמתבטא

יישוםשעםכךעלעמדתיכבר ,מכךיתרההנפגע,שלהבעיהאתהכרעה

מובוכדבר ,לדידי ,ננעלותמוצדקת,תלונהשמצאהנציבשלהחלטה

גםהתלונה,לנושאהנוגעבכלהנפגעבפניהמשפטביתדלתות ,מאליו

שקיווהמהלעומתחלקיהישגרקהנציבבהחלטתרואההמתלונואם

בלביספק , 53ידואתלהניחלאמזהוגםבזהלאחוזיכולהואאיו ,להשיג

המסלוליםישנביוהשקהנקודתאך ,לכאומתאים IIדומה IIהתיאוראם

למצואהשכלתילאלכ,ךפרטעיניי,ראותלפי ,קיימתאכוהמקבילים

 ,במטרותלא ,הבירורבדרךלא ,בהרכבלא ,המסלוליםשניביודמיוו

המשפטשביתמפירושלהתעלםלנציבלואל ,אכו ,הראותבנקודותולא

מולחלקפירושואתהופךהתקדיםשהרי ,חקיקהלדברנתוהעליוו

שהנציב-עלייוהמקובלליהידועככל-מניעהאיו ,זאתעםהדיו,

למתלונוייגרםהמקרהשלהמיוחדותשבנסיבותיולעתיםיחליט

II בולטאי-צדקII זושתהאאוII יתירהנוקשותII יינתולאמבוקשואם

ביתשלהמחייבומפירושועצמומהחוקמודעתיהיסטתוךגםוכך ,לו

מדוברשוב-לשכוחאיו , 54קיימיםמקריטריוניםאוהעליווהמשפט

השייך IIנילוו IIתמידניצבהנציבבפניכי-בדמיוומאשרבשונייותר

גבוהותהאזרחכלפימנילווהנדרשותהמוסרדרישותהציבור,לנאמני

למבקרמובהקשיקולזהו ,ברחובלאדםהמופנותמאלהניכרתבמידה

אפילולכולכבדו,כרגילוישראשבולהקלשאיו ,תפקידיובשנימדינה

או ,המסלוליםלשנימשותפיםהפסוקהוההלכההחוקשכיבודאמירה

ועיקר,כללמדויקתאינה ,השנייםביו "דמיוו"יוצרים

הציבורתלונותונציבות ,מזההשיפוטיתשהמערכתהרואותעינינו

 oהכפופיםלנושאיםהנוגעבכל ,היארגליהעלאחתכלניצבות ,מזה

הזומיננטי,המאפייןהואהשוניכילייזומה",ה"שונה"אתהקזמתי 33

בשנתלתוקפונכנסהמקורי(החוק 1958שנתמאזקייסלעיל,כמצויןהמשולב,החוק 34

נציבציווי][לשוןיפתחתלונה,יימשהוגשהלאמור,קובעהמשולבלחוק )א( 40סי ;) 1949

זו),ברשימהלפרטיהסאכנסשלאלתנאיס(בכפוףבבירורה"הציבורתלונות

לחוק 33ייתיקון(להלן, 174ס"ח ,-2001התשס"א ,) 33מסי(תיקוןהמזינהמבקרחוק 35

המזינה"),מבקר

השתנו),שלאמסוימיסלתנאיס(בכפוףנפגעשלתלונהכללרברהנציבחייבכאמור,לפיו, 36

יינציבקלינגהופרהייצחקגסראו ; 623-622עמי , 17ה"שלעילאיתורית,פרשתראו 37

 ,) 1972 ( 148זמשפטיםהציבור"תלונות

מעשיתקיניס"נהליספיועללבייבתוסחושףעובזאס )א(חריגיס,שנילכךקיימיס 38

שבאופיטוריסמפניעליולהגןהנציבמוסמךמועסק,הואשבוהמבוקרבגוףשחיתות

העובזאתמחייביסכזהעובזעללהגןכזימוציאשהנציבהצוויסזו,חשיפהעלבתגובה

תוקףיש )ב(המשולב);לחוקג(ז) 45סי(ראומשמעתערבתעורבוהמפרעליו,הממונהואת

המשולב);לחוק ) 2א( 45סי(ראופנימייסלמבקריסלהעניקמוסמךשהנציבלהגנהמחייב

לפיו ,) 1989 ( 781-780בעמי 777, ) 4מב(פ"זורביו, Iנשנקר 86/89בג"ץגסזהבענייןראו

לזוןלצזקהגבוההמשפטביתימהרלאולכןסטטוטורית,היאהנציבסמכותזהבנושא

החלטתכאשרהרגיל,לכללבניגוזזאת,הנציב,בפניועומזתלויהבירורעוזכלבעתירה

לביתלפנותהבירורשלשלבובכלעתבכליכולשהמתלונןגריזא,המלצהמהווההנציב

מאליו,נפסקהבירורואזמוסמ.ךזיןביתאומשפט,

יושמהשלאאחתהחלטהרקהייתה , 1998-1988כהונתי,שנותעשרשמשךלהעיזאוכל 39

אניהנציב;עמזתלביןהיועץעמזתביןלחיכוךמאותבזוגהעוסקבפרקלהלןאספרועליה

אחריי,שבאואלהושלקוזמייכלשלכהונתסבשנותגסהמצבהיהשזהלחשובנוטה

ברנזון,השופטשלבלשונו ,) 1971 ( 555 , 554 ) 2כה(פ"זהראל,נ'זוזאי , 304/71בג"ץ 40

לאלבטחאשרוהכנסת,בארץהקהלזעתלפניהזיןאתלתתיצטרךכךינהגשלאיימי

שישאותקין,מינהלשלזרכולפישאינסהנציביזיעלשנמצאונפסזיס,מעשיסתסבול

כזרישתו",יתוקנוולאבקלקלתסיישארובולטי,יאי-צזקאויתירהיינוקשותמשוסבהס

עירייתראש Iנצוקר 766/87בג"ץגסלמשל,ראו,המשפט,מערכתעלמקובלתזוגישה

שלביקורתוכימחייב,תקיןיימינהלכינקבעשס ,) 1988 ( 619 , 610 ) 2מב(פ"זא-יפו, IIת

מתהי.'אותתישארלאלביקורתוהנתוןגוףלגביהמזינהמבקר

ייפסקוהבירורשיפוטיתלערכאהלפנותהמתלונןיכולנמש.ךהבירורעוזכלגסכזכור, 41

מאליו,

 , 555בעמי , 40ה"שלעילזוזאי,פרשת 42

 , 625-624בעמי , 17ה"שלעילאיתורית,פרשת 43

 Peter Elman, The /srei Ombudsman: An Appraisal, 10 ISR, L ,שלמאמרוראו 44
) 1975 ( 293 REV , 

 , 625בעמי , 17ה"שלעילאיתורית,פרשת 45

 , 622בעמישס, 46

תחומיביזמתו,לזהות,חוקיתזכותרבותזמוקרטיותבמזינותלנציבהוענקהואפילו 47

ראוהאזרח:שללרעתופועלאשרנכוןלאפירושאותסבפרשוטעהאולישהr,ננהלמשפט

שס,המוזכרותוהאסמכתאות 24בעמי , 8ה"שלעילבן-פורת,

מבקרחוקלהצעתההסרבבזבריגס , 625-622עמי , 17ה"שלעילאיתורית,פרשת 48

לטעמי,המתלונן";ביזיהיאייהבחירהנאמר, ,-1959התשכ"ט ,) 5מסי(תיקוןהמזינה

שהמחוקקמהפררוגטיבהנוגסתהנציב,שלזעתושיקוללפיתלונה,לרברהסירובאפשרות

אעמוז(ייירבר"),המזינהמבקרלחוק-יסו,ך 4סילשוןאת(כאמור)וסותרתלנפגע,העניק

 , 72-64לה"שהנלווהבטקסטלהלןכךעל

 , 625בעמי , 17ה"שלעילאיתורית,פרשת 49

 ,-70 35בעמי , 8ה"שלעילבן-פורת,ראוהנציב,שלהחקירהאופןלהרחבת 50

זה,במסלוללבררשניתןהעילותאתהמפרטהמשולב,לחוק 37סיראו 51

הראותנקוזתעלגסמשפיעהמסלולשלהצביוןשהריייזהה",ולאייזומה",אמרתי 52

שונה,להיותשעשויה

שיושמה,לפניהמשפטלביתלפנותפשוטאותיושס,שההחלטהלסרבלומותר 53

לעניינילוועזהפנתההציבורתלונותכנציבתהמחרבתלזוגמה,המשולב,לחוק 37סיראו 54

שהעירייהלאחרגבעתייס,עירייתנציגיבנוכחותזיוןלקייסבבקשההמזינהביקורת

לביתהסמוךלנכהשמורחנייהמקוסלמתלוננתולהקצותהנציבהמלצתלפילפעולסירבה

כיקבעההמבקרתאךכ.ךלשסשנקבעובקריטריוניסעמזהלאשהמתלוננתאף(וזאת

ומוגבלתעיוורת , 75בתהיאשהמתלוננתבעובזהבהתחשבהכלליסאתלהגמישראוי

נאלצתהיאבמכוניתס,אותהמסיעממנההקשישובעלהרבגליה,נכותעקבבנייזותה

הנציבה,בהצעתתמכוהוועזהחרביחנייה),מקוסשימצאעזרבחוב,לבעלהלחכות

 , 17ה"ש , 426בעמי , 8ה"שלעילבן-פורת,ראובהתאס,פעלהוהעירייה
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סמכויות ,לדידי . 55מעותה"נוגעתאחתמלכותאין"ושיפוטית,לביקורת

המשפטתחומימכלבסכסוכיםלדוןויכולותיההיקף,רחבותהןהנציבות

הרבהתרומהלתרוםשיכולותוחשובותרבותהןפליליים)מעשים(להוציא

מהרקישלנפגעכיאוסיףבפועל.שהוגשוהתלונותמהיקףמקיפהיותר

לשיפוטי.החלופילמסלולתחילהיפנהאםלהפסידמהלוואין ,להרוויח

הגבוההמשפטביתשללביקורתוהכפוףבנושאמדובראם :חריגקייםלכך

הנפגעייטיבץ,"לבגעתירהשימנעשיהויבמהרהלהיווצרועלוללצדק

 . 56לנציבבתלונהפנייהשלהכדאיותאתבזהירותישקולאםלעשות

עםהמדינהמבקרבתפקידלכהןשהחל ,גולדברגאליעזרהמבקר

וצוותוהנציבשלליכולתםבאשרדעתיעלחולקהנראהככלפרישתי,

מהדוגמהנובעכךהתחומים.מכלמשפטייםבנושאיםתלונותלבררהמיומן

 :הנציבותשלשנתיח"בדופורסםואףשהיהממעשההלקוחה ,הבאה

מהתרשלותלטענתהשנבעה ,בכבישבמהמורהנתקלההמתלוננת

העירייהמצדבסירובשנתקלהלאחר . 57העירוניתהרשותשלבתחזוקה

התלונהבבירורהחלההנציבותלנציב.פנתה ,להשנגרםהנזקעללפצותה

 ,לתפקידשנבחר ,גולדברגאליעזרהמבקראך ,מכהונתיפרישתילפני

חהיהוכלאהמתלוננת ) 1 (טעמים:משניוזאת ,הבירוראתלהפסיקהחליט

להכירלאשהחליטהבעתהרשותאתהדריכוסביריםבלתיםיששיקול

כתנאי ,"חוקיבלתימעשהייבסירובלראותהיהניתןלאלכן .באחריותה

מעצםהםנזיקיןמשפטי ) 2 (המשולב;לחוק 37סעיףלפי ,תלונהלהגשת

בנויאינושהנציבומשפטיותעובדתיותשאלותומעורריםםימסובכטיבם

לדון ,החוקלפיחייבהנציבהיההזמןשבאותולצייןראויאתן.להתמודד

 . 58בהלדוןלסרבדעתשיקוללוהיהולא ,הוגבללאשבירורהתלונהבכל

 ,הראשוןמוקילנבאשר .עליימקובליםאינםהנציבשלנימוקיושני

(כניסיוןורצויראויצעדהייתהלרשותהמתלוננתפנייתכיסבורהאני

אתלשנותכדיבההיהלאאך ,לנציב)תלונהלהגישהצורךעצםאתלמנוע

מעשהלתקיפתבכביש)(המהמורהשלטונימחדלמתקיפתהתלונהמהות

באחריותה).להכירהרשות(סירובמותר

 ,התיקלסגירתהנציבשלדלעילהשניטעמובעיקרחשובנונלעניי

 ,זאתהנזיקין.בתחוםתלונותהיתר)(ביןלבררנאותיםכליםלואיןשלפיו

לוהעניקולא ,תלונהלבררהנציבעלחובההטילעתבאותהשהחוקאף

תפקידבעלעלחובהמטילהמחוקקכאשרבה.לדוןלסרבדעתשיקול

הסמכויותבכלאותולציידשישמאליומובן ,הנציב)על-(בענייננו

המחוקקפעל ,הערכתילפיביעילות.אותהלמלאכדילוהדרושיםוהכלים

לעמדתובהתאם(כאמור)שונההחוקבינתייםאולם .כיאותזהבעניין

אםייתלונהלבררלסרבדעתשיקולהוענקולנציב ,גולדברגהמבקרשל

שנתלווההסמדברי . 59העניין"לבירורהמתאיםהגוףאינושהואסבר

הנציבשלמספיקיםכוחותלהיעדרכדוגמה-מביאיםהחוקלהצעת

למתלונןבפיצוייםהרשותאתלחייבהנציבמתבקששבהןתלונותיי-

מןלאלעיל.שהובאההנציבלהחלטתבדומה , 60 "נזקלושגרמהבטענה

 "אומבודסמן"השלמאודהמצומצמתהסמכותמןהושפעשהתיקוןהנמנע

 ,שיפוטיתלביקורתהכפוףבנושאדןאינוהוא ,ככללשם, ,באנגליה(הנציב)

 ,לדידי . 61השיפוטילמסלול "חלופימסלולייכרגילמהווהאינוגםוממילא

שלסמכויותיועל(ובניו-זילנד)באנגליהמהמצבלהקישהיאטעות

ובעולםבאירופהמדינותבעודכמו ,רחבותכאמורשהן , 6ןבישראלהנציב

מתקדמת.היאבעולם)(כינויולאומבודסמןהנוגעבכלהמדיניותשבהן

קיימת ,איתוריתבפרשתברקהשופטשקבעכפי ,מאנגליהבשונה ,אצלנו

התלונותנציבשלסמכותוןיב ] ... [םיעניינשלארוכהבשורהייחפיפה:

שלגם-מוסיפהוהייתי , 63 "לצדקהגבוההמשפטביתשלסמכותולבין

 ".ה"רגילותהשיפוטערכאות

הקובע ,לחוק-היסודלדעתימנוגדתתלונהלבררלסרבהסמכות

למרלמכבירוכליםסמכותהוענקובילנצ . 64תלונות "יברריישהנציב

פרשותואפילו ,שלטוניתמהתרשלותכתוצאהשנגרםנזקעלתלונות

האמתלחקרלרדתכזאתחקירהשלביכולתהיש .יותרהרבהסבוכות

 . 65תלונהבבירורהכרוכותלמיניהןמשפטיותבשאלותולטפלהמטריאלית

שנקבעכפי ,לשיפוטיהחלופיהמסלולאתהעושההואהיריעהרוחבדווקא

ביןהבחירהחופשהשארתתוך ,תועלתורבאפקטיביאיתורית,בפרשת

המבואבדבריביטויבזמנוקיבלזהחופשהנפגע.בידיהמסלוליםשני

התלונותלנציבפנייהביןהבחירהיילאמור:המדינהמבקרחוקלהצעת

הכפפת . 66 "המתלונןבידיהיאדיןעל-פיהניתניםהאחריםהסעדיםלבין

 ,כאמור ,נוגסתהיאזה.בחופשפוגעתלממשלההמשפטיליועץהנציב

 ,שונהשלא ,המדינהמבקר :לחוק-יסוד 4סעיףשהעניקמהפררוגטיבה

הסירובלסמכותרחבפירוש .הואבחירתולפיהמסלוליםשניביןלבחור

שלטוניתרשלנותעללפיצויתביעהגםשכולל-לנציבמעניק 33שתיקון

אתמצדיקכזהמצבאםוספק ,המסלולשליכולותיואתי,לטעמ ,מגמד-

לעיל.כאןשתוארהכפי ,יחידהשלקיומהוהמשךהקמתה

 ,השלטונותנגדאזרחיםתלונותבירורבתחוםוהןהביקורתבתחוםהן

מצוייםאלהתחומיםשני . 67בעולםהמתקדמותהמדינותביןניצבתישראל

 ,חשאיתבהצבעההכנסתחמיבקולותשנבחר , 68 "מבקר"הבידיבישראל

ורעאחידיעתילמיטבלהאיןאחתלישותמסירתם .המדינהלנשיאבדומה

שזוכפי , 69התפקידיםבשניהמבקרשלסמכויותיועצמתגםוכך ,בעולם

 ,מעשיתוהןחוקתיתהןלכןהמדינה.מבקר :בחוק-יסודביטוילידיבאה

 ,סבוכיםבענייניםגםבתלונותאליולפנותהציבורלבנילאפשרחשוב

בפוטנציאללהשתמשהאפשרותאתלאזרחלתתרצויומשפטית.עובדתית

שלפחותהמלצתיגםמכאןלערכאות.לפנותבמקום ,המיומןבצוותהטמון

 • 70הצמצוםדרךעלייעשההסירובבסמכותהשימוש

אתלהביןכדימספיקמידעלקוראנותןלעילשהנאמרלינראה

הצורךאתלהביןכדיגםלאיוממ ,החלופייםהמסלוליםשנישלמהותם

 ,שיפוטיתערכאהמאשראחרתמשפטיותבשאלותלחשובלנציבלאפשר

 ,כןכמו . 71לממשלההמשפטיהיועץמאשראחרתגם-יוצאוכפועל

לאפשריש ,הנציבלהחלטותציבוריתנפקותיששאםהוא,ההיגיוןמחויב

 • 7היועץןשללרוחואינוהנציבשלהפירושאםגם ,יישומןאת

הוועץעמדתבוולחוכו,דוגמאות .ד
הנצובעמדתלבון

מאחרלמשטרה.הביאוהגוןוכאזרח ,אקדחמצאאדם :שהיהמעשה ) 1 (

שמצאמיבתורלקניינואותולמסורביקש ,בעלותעליותבעלאשאיש

כמבקרכהונתי(בתקופתלנציבבתלונהפנהלכןבסירוב.נתקלאך ,אותו

המשפט 8



להחזיקרישיוןוברשותונקיהמוצאשלשעברושביררתיאחריהמדינה),

אולם , 73החלטתיוכך ,לבקשתולהיענותהמשטרהשעלטברתי ,נשק

 ,המשטרהל IIמפכלכך:הטעםהמשטרה,מצדבטירובנתקלתיהפעם

קבע ,לאואםאותולמוצאיוחזרנשקאםלהחליטאותוהטמיךשהדין

משטרתאנשיעצמםראולכןלמוצא,להחזיר"איןנשק IIכיולתמידאחת

פירושנשק,להחזירלא IIחובה IIהנוכח ,דעתםבשיקולמוגבליםישראל

נטיבותבאילו ,להחליטל IIהמפכהוטמךלטעמיעליי,מקובלהיהלאזה

איןשלעולםקביעה ,להחזירואיןובאילולמוצאהנשקאתלהחזירראוי

רבבללאעברבעלהואהמוצאאםדעתי,עלהתקבלהלאנשקמחזירים

המטילותנטיבותואיןרישיון),לקבליכולת(אונשקלרכושרישיוןובידו

אםכבעלים?אותויקבללאלמההמדינה,ביטחוןמבחינתחשדעליו

למטורלמוצאלהיותיכולמניעאיזה ,כאלהבנטיבותגםזאתנמנע

תושבינוכלנחלתאינהטובהאזרחותהמשטרה?לידישמצאהנשקאת

נשקמטירתלעודדיש-להפךינהג,מוצאכלשכךלהניחיטודואין

מזה)(גרועאוהרבים,ברשותשיתגלגלשניתןככלולמנועהמשטרהלידי

נשק IIשלקבועהמחוקקרצהאילו ,מזויתרה ,זרותלידייםייפול-

ל, IIהמפכבידיהדעתשיקולאתשיפקידצורךכלהיהלא , IIלהחזיראין

אתדחיתילכןעצמו,בדיןכזאתהוראהכולליםפשוטשהיולהניחטביר

ל, IIהמפכשלפירושו

אתלמטורהמלצתיאתליישםישראלמשטרתשלהטירובנוכח

כוללהמבקר,החלטתשהרי ,מוצאללאלמצבנקלעתילמוצא,האקדח

אפואיצרתי ,החוקמבחינתיישוםמחייבתואינההמלצהאךהיא ,כנציב

מתנגדהואאםלדעתוביקשתיחריש,יוטףהמשפטיהיועץעםקשר

תיקיםאלפילושישבאומרוהגיבהוא ,להפתעתייוחזר,שהאקדח

משהחליטזו,לשאלהלהתפנותכוונהכללוואין ,לתורםהמחכים

אולםמבחינתו,פטוקטוףזהולמוצאו,הנשקאתלהחזירשאיןל IIהמפכ

באקדחמאודחשקשהמוצאהתברראחר,ממקוםליבאה IIישועה IIה

ואייםכטפועלחטשלאכךכדיעדעמו),השמורים(מטעמיםהמטוים

לחוותהמשפטיהיועץנתבקשכאשרלהפתעתי, ,לבג"ץבעתירהלפנות

השיבהואיטו,דכזאתלעתירהישאםעמדהלנקוטכדיבענייןדעתו

ואנילעותר,האקדחאתלהחזירשישצודקתכמובןהמבקרת IIלאמור:

 ,הייתההתוצאה '.יאחרתלחשובאפשרכיצדדעתיעלמעלהאיניאפילו

שדעתוהיועץעמדתנוכח-זאתאךהפעם,גםיושמהשהחלטתי ,כמובן

המשפטבביתשתיקבעהזדמנותהפטדתיבכךשלי,אתזהבשלבתאמה

חוותגוברתהאםבשאלה:הלכה ,הדיןשלהמוטמךכפרשןהעליון,

משפטיתבשאלההמבקרשלזועללממשלההמשפטיהיועץשלדעתו

תלונה,שלבירורהבמהלךשמתעוררת

בשאלהלממשלההמשפטיהיועץשלעמדתושקבלתהרואותעינינו

שלדעתואתנוגדתהיאאםתלונה,שלבירורהבעתשהתעוררהמשפטית

שליישומהאתמונעתהבירור,בטוףהחלטתואתביטטשעליההנציב,

תוכרעושםלערכאות,פנייההמתלונןייזוםכןאםאלא ,הנציבהחלטת

דמואתלקייםנילוןשלטירובועללגבורנוטפתאפשריתדרךהשאלה,

לוועדהאו ,בדברהנוגעלשרלפנות- 74המשולבהחוקלפיהיאהנציבשל

ליועץולא ,אלהלגורמיםההפניהאגב, ,הכנטתשלהמדינהביקורתלענייני

לשיפוטי,חלופיבמטלולשמדוברהיאאףמצביעהלממשלה,המשפטי

חולשות,אינןמשפטיותבשאלותהיועץשלעמדותיושעליו

עוברחתםהמדינה,שירותנציב ,המתלונן : 75שהיהנוטףמעשה ) 2 (

תנאילפילעבודלהמשיךבמקוםשלפיההודעהעלזהלתפקידלמינויו

שלהשירותתנאיאתמעדיףהואשונה),(בתפקידשלוהקודמיםההעטקה

מתפקידושפרשבעת ,החדשתפקידומתוקףזכאיהואשלהם ,שריםטגני

שירותתקופת IIעבורמענקלומגיעכיהמתלונןטעןהמדינה,שירותכנציב

היועץדעתעל(כנראההמדינהופרקליטותהאוצרמשרד , 7611עודפת

כנציב ,עמדתיואילו ,בשלילהזושאלהעלהשיבולממשלה)המשפטי

השירותשנותמניין-למענקהזכותלענייןכי ,הייתההציבורתלונות

סכבולהעצמהראתההמדינהשירותנציבותואולםנמחק,לאהקודם

 , 624בעמי , 17ה"שלעילאיתורית,פרשתראו 55

שס,העתירהלזחייתכבסיס , 17ה"שלעילאיתורית,בפרשתבהרחבהנזווזהענייו 56

וראו ; 17בעמיהחלוכוזה,לזו"חבמטאראו ,) 1999 ( 26שנתיח IIזוהציבורתלונותנציב 57

 , 302-300בעמי , 8ה"שלעילבו-פורת,

 )א( 40סיראווטרזנית;קנטרניתשהיאאוהחו,קבזרישותעומזתאינההיאכואסאלא 58

המקורי,בנוסחוהמשולבלחוק

 , 35ה"שלעילהמזינה,מבקרלחוק 33תיקווראו 59

 , 498ה"ח ,-2001התשס"א ,) 33מסי(תיקווהמזינהמבקרחוקהצעת 60

שכחריגלצייו,חשובזאת,עס ; 366-365 , 304-303 , 112-13בעמי , 8ה"שלעילבו-פורת, 61

שיפוטיתלביקורתכפוףשלהשהנושאתלונהמיוחזיסמטעמיסלמרבאנגליהאפילומותר

לכלמחוץעומזטועו,הואלהוהעובזותלפילמתלונולהגיעשעשויהסכוסכאשר(למשל,

קשהיהיההשיפוטישההליךמפניאושיפוטיבהליךהכרוכותהגבוהותלהוצאותיחס

מחלה),אוגילמפאתהאזרחעללהקלהצזקהוישומורכב,

ה"שלעילאיתורית,בפרשתברקהנשיאזמיאתראוובניו-זילנזבאנגליהלמצבבאשר 62

שס,שמוזכרותהאסמכתאותואת , 622בעמי , 17

הנציבאיושברגילבלבזזולאבאנגליהאגב, ; 622בעמי , 17ה"שלעילאיתורית,פרשת 63

לנציב,ישירהגישהאיושסשלאזרחאלאשיפוטית,לביקורתהכפוףבנושאתלונהמברר

הפרלמנט,לחמירקאלא

המזינה,מבקרלחוק-יסוז: 4סיראו 64

ראוהאזברסריתהחקירהוזרךהאינקוויזטוריתהחקירהזרךביוההשוואהלהרחבת 65

 ,-70 35בעמי , 8ה"שלעילבו-פורת,

 , 402ה"ח ,-1969התשכ"ט ,) 5מסי(תיקווהמזינהמבקרחוקלהצעתהמבואזבריראו 66

בגורסהמבקרשלייאי-תלותוהכותרתתחת 348-347בעמי , 8ה"שלעילבו-פורת,ראו 67

משווה",:מבטכלשהוחיצוו

נפרז,יינציב"ביזיהמסורשופטיסעלתלונותבירורלמעט 68

(הנציב)האומבוזסמושלזכותולהכרהתזכהבישראלאסבעיניירבספקכיאס 69

להושניתוהפירושאסהמנהליותההחלטותאתלבזוקבעולסהמתקזמותבזמוקרטיות

האזרח,שלזכויותיואתמצראינו

 , 66ה"שלעילהחוק,להצעתהמבואבזמיההסברמוחולא 70

במסלולקובעותלהיותצריכותאינווממילאהשיפוטי,למסלולשייכותהיועץשלזעותיו 71

שיפוטי,מעיולאוגסשיפוטישאינוהחלופי

לשלסשישלפיצוייסבאשרהאומבוזסמוהחלטתאתהממשלהיישמהבאנגליהאגב, 72

וראתהלשיקוליוהסכימהלאהממשלהעתק,בסכוסהיהמזומהנאציס,לנפגעי

שילמההיאהאומבוזסמולמוסזרוחשתשהיאהכבוזמתוךאךשגויה,החלטהבהחלטתו

 , 8ה"שלעילבו-פורת,זה,בענייוראובהחלטה,מהפיצויאחוזיסתשעיסבזמלנוגעיס

שס,המובאותוהאסמכתאות 142ה"ש , 302בעמי

תלונותנציבשל 18ייזו"ח(להלו: ) 1990 ( 45-40,18שנתיח IIיוהציבורתלונותנציבראו 73

הציטר),

המשולב,לחוק 43סיראו 74

 ,) 1998 ( 37-31 , 25שנתיח IIזוהציבורתלונותנציבראו 75

התקופהלביושניס) 41זה(במקרהשעבזהשניססךביוההפרשהיאהעוזפתהתקופה 76

המזינהשירותלחוקב 26סיראוהקוזס,שירותותקופתעללקצבהזכאיהואעליה

 ,-1970התש"למשולב],(נוסח(גמלאות)
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כנציבליהודיעהולכן ,האוצרומשרדהמדינהטותיפרקלשלהדעתלחוות

הוראותיי,אחרלמלארשאיתעצמהרואההיאאיןכיהציבור,תלונות

למלאהמדינהשירותנציבותשלהסירובידיעתילמיטבכי ,להדגישחשוב

מהיותה(כאמור)אלא ,איהמהשגותיהנבעלאביכנצהוראותייאחר

היועץשלעמדתואת ,הבנתילמיטב ,שביטאההפרקליטותלעמדתכבולה

 ,יושמהלאכנציבהחלטתישבוהיחידהמקרהזהולממשלה,המשפטי

ץהיועשללעמדתוכבולעצמוהרואה 77הנילוןכאשרהתוצאהזו

יישומהאתכאמורמונע ,המדינה)פרקליטותדרך-שלנו(במקרה

שלרלוונטיתמשפטיתבשאלההשונהדעתועלהמבוססתהחלטהשל

למסלולתחליףשלהמאפייניםאחדהיאהשונותהציבור,תלונותנציב

שמוטבלומרניתןכזאתתלונהעל ,שלובלגיטימיותלהכירשיש ,השיפוטי

להתבררהראויותהתלונותקשתמצטמצמתובכך ,מלכתחילהתוגששלא

 ,בפועל , 7Bבהמשךגם ,האומרבקצירתכיאם ,בושאדוןנושא ,הנציבבפני

נפקות,שלולבירוריהיהלאמעשיתאך ,בתלונהלדוןיוכלאמנםהנציב

הפניותמספראתמצמצמתולכן ,נפגעיםמרתיעההסתםמןזואפשרות

 ,החלופילמסלול

הדיןשלהמוסמךכפרשןנחזהץהיועכי ,נקבעהפסוקהבהלכה

העליוןהמשפטתיבקבעלאעודכל ,"פנימהייהמבצעתהרשותעבור

מחוץהנהמדימבקראת ,לדעתי ,מוציא ,)"פנימהיי(זהביטוי , 79אחרת

ולכןהמבצעתהרשותשאינוכמי ,היועץשללפרשנותוהכפופיםלמסגרת

היותהאףעל ,המבקר)שלזו(כמוהיועץפרשנות ,מזויתרהלה,חיצוני

לדבוקלחייבואיןאך ,בהלהתחשבהמבקרעל ,"דיןייאינה ,משקלרבת

 :אחרתגםזאתלבטאניתן ,שהואגורםלכלדעתושיקולאתולכבולבה

 ,חשובשיקולהיאהיועץשלדעתו ,כאמוראפו,נשמתהיאעצמאותו

 ,כןכמו ,המבקר)של(ובביקורתוהנציבשלבהחלטתו ,בלעדילאאך

(ביןיבחןהמבקרכיקובעהמדינהמבקר :לחוק-יסוד 2סעיף ,כזכור

דעתואםאולםהמבוקרים,הגופיםשלהפעולותחוקיותאתהיתר)

למלאהמבקריוכלהכיצד ,משפטיותבשאלותהקובעתהיאץהיועשל

ולדעתי ,נסבלתבלתיתהיההתוצאהזהבמצב ?עצמאיבאורחזוחובה

זרועותעלהציבורבניתלונותבירורשלהאפקטיביות ,אבסורדבגדר-

המלצותאתישםיליוכלהנילוןכי ,איןבלעדיוכתנאי ,מחייבתהשלטון

רלוונטיתבשאלההיועץשלדעתוחוותאתסותרותאלהאםגם ,המבקר

 "החלטותיוייאתליישםהציבורית-חברתיתהחשיבות ,ומשפטחוקשל

שלהדיןבפסקיפעמיםכמההודגשהוהמבקרהנציבשל(המלצותיו)

 , Bסוןיהעלהמשפטבית

שהיה:מעשהעודאביאהסותרות,הדעותביןלהתנגשותכדוגמה ) 3 (

אחראדםשלחובובשלהמתלונןשלמיטלטליועוקלומסויםבמקרה

בנוכחותם ,בהיעדרובוצעוהעיקולים , B1לשלוזהיםמשפחתוושםששמו

בכךהתרשלולפועלההוצאהמשרדעובדיכי ,קבעתי ,הקטיניםילדיושל

 ,עיקולשהטילולפניהחייבשלזהותואתהראויהבזהירותבדקושלא

שמו ,אכן ,ביוםבואותםומכרובהיעדרו "חייב"השלמיטלטליואתנטלו

בהיותם ,האמיתיהחייבשללאלהםיזה(כאמור)היושלוהמשפחהושם

 ,החייבשלזהותותעודתאתרשמולאהמעקליםאך ,משפחהקרובי

הושארבטופסלכךשיועדהמקוםבזיהוי,הטעותאתמונעשהיהרישום

לושנגרםהנזקאתלחשבהמשפטבתיהנהלתשעלהחלטתילכן ,ריק

ל)"זאלבקפליאה(הגברתהמדינהפרקליטותאולםבהתאם,ולפצותו

סירבהלכןבהתרשלות,ולא ,גרידאסבירהבטעותשמדוברבדעהיתהיה

לשראפואפניתיו,ינזקעלהמתלונןאתלפצותהמשפטבתיהנהלת

ליישםלאנשיוהורההאחרוןוזה ,בדברהנוגעהשרשהואהמשפטים,

בכךהכירכנראההשרולפצותו,המתלונןנזקיאתלברר ,החלטתיאת

לפצותבצורךכךועקב ,לפועלההוצאהעובדימצדהתרשלותשהייתה

שאיןהמשפטיתדעתוהייתהאפילו ,אולם ,הנציבכהחלטתהמתלונןאת

שתיכי ,עליהלגבורצריכההנציבדעתהייתה ,המתלונןאתלפצות

זונפרדותמזה)המשפטיוהיועץ ,מזההנציב/(המבקרהללוהרשויות

בכךדירעותה,שלהסמכותלמרחבלחדוראמורההאחתואין ,מזו

נהגולאהשלטונית)(הזרועלפועלההוצאהשעובדי ,למשל ,סבורשהנציב

כדי ,לפגועעומדיםהםשברכושוהאזרחכלפימצדםהנדרשתבזהירות

ממש "רשלנותייזוהייתהלא(אפילוכלשונההחלטתואתציבוריתלחייב

המונח),שלהחוקיבמובן

המדינה)ביקורתניילענילוועדה(אובדברהנוגעלשרהפנייה ,אגב

משמיע "הן"הכאןגם ,וכאמור , 8Zהחוקלפילפעולההנכוןהצעדהיא

לעניין,לממשלהיהמשפטהיועץשללשייכותובאשר "לאו"

דעתומחוותלסטותרשאיתאינההמבצעתהרשותכי ,יודגש

אך , 83שלההדעההעדפתתוךמשפטיתבשאלההיועץשלהמשפטית

 ,תלונותבירורשלבמסגרתשפועל ,הנציבשלהשונהבדעתומדוברכאן

ישזהבמצבהמדינה),מבקרלחוק-יסוד: 4(סעיףחוקתיתהוראהלפי

רצויואף ,הנציבשלדברואתליישםהמבצעת)(הרשותלנילוןלהתיר

(כזכור)מגובהלהחלטותיוציותהיועץ,שלהשונהדעתוחרף ,כןשיעשה

הפסוקה,בהלכה

הלגיטימייםההבדליםנוכח ,לטעמי ,מתחזקותאךדלעילהמסקנות

שהואבשעהלממשלהמשפטייועץשמדריכיםהשיקוליםביןוהצפויים

כנציב,כולל ,המבקרשלעיניולנגדשעומדיםאלהלבין ,החוקאתמפרש

הדבר ,היועץשללפרשנותוכבוליהיההנילוןאם ,לעילצויןשכרבכפי

מסלולהמהווההציבורתלונותנציבותשלובמאפייניהבייחודהיפגע

 , 84המשפטלמערכתחלופי

משרדעובדןשלשכרםסוגןןתה.
המדןנהר Pמנ

לדעתהמבקראתיכפיפואםשייווצררצויהבלתילמצבדוגמהעודלהלן

 :משפטיותבשאלותהיועץ

22 (ד"התשנבאבב"ימיוםבמכתב המשפטיהיועץליכתב ) 7,94,

םימסולסעיףנותןשהואהפירושילפכי ,בן-יאירכאלימ ,דאזלממשלה

תוךורקאךהמבקרשלמשרדועובדישלשכרםאתלעדכןניתן , 85בחוק

באופןלהיקבעיכולאינוהשכרעדכוןיי :בלשונוהאוצר,שרעםתיאום

 ,"כאמורתיאוםללא ,המדינהמבקרעל-ידיבלעדי

כפוףהאחרוןכאשר ,(כלומרהמכותבעלשממונהמילדעתיכותבכך

שהיועץביקשתישלאאבהיר ,אי-הבנהלמנועכדיהראשון),שללמרותו

שלהעדכוןאתוקבעתיהדרכתולפיפעלתישלאאודה ,בסוגיהדעתויביע
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באורחבתפקיד:קודמיישנהגווכפיימימהמימיםשנהגתיכפיעובדיישכר

עלכמקובלאפואהנחתיהשכר)עדכון(כוללהתקציבהצעתאת . 86עצמאי

אתאישרההוועדה . 87אישורהאתוביקשתיהכספיםועדתשלשולחנה

אולםבעמדתי.החבריםרובתמכוהדיוןובמהלך ,העדכוןכולל ,התקציב

 .עיוןבצריךהפעםגםהושארההעקרוניתהשאלה

25ביום קבלתעדכי ,הכספיםועדתשלהמשנהועדתהחליטה 12.95.

מבקרמשרדשלעובדיושכראתולעדכןלהמשיךיש ,אחרתהחלטה

המדינהמבקרבמשרדשנקבעהשיטה :הקיימתהשיטהלפיהמדינה

מורכבתוהייתה , 1978בשנתשהוקמה ,גלורבזוןועדתמינויבעקבות

מומחה ,גלוברזוןאריהפרופישלבראשותו ,עובדיםומנציגיהנהלהמחברי

משךהמדוכהעלשישבהלאחר .תל-אביבמאוניברסיטתעבודהלענייני

 ,המבקרמשרדעובדישלשכרםלקביעתקריטריוניםזוועדהקבעה ,כשנה

עדאלהקריטריוניםלפינוהגים ,למעשהי!גלוברזוןהסכם IIשמכונהבמה

 . 88הזההיוםעצם

שלאאחרתענייניתסיבהגםשהייתהלצייןחשובלענייננו ,אולם

עצמאייהיהלאהמבקראם .בן-יאירהיועץשלהנחיותיולפילפעול

עדכוןבנושאתלותבכךתיווצר ,משרדועובדישכרבקביעתלחלוטין

תלותאחריהשתגרור ,האוצרשרשלבעמדתוהמשרדעובדישלהשכר

שכר.לתשלוםמיועדיםמתוכו 80%אשר ,התקציבלענייןהאוצרבמשרד

בחוקהמעוגנתבממשלה,המבקרשלאי-תלותואתסותרתכזאתהכפפה

רוחששהציבורמסויגהבלתיבאמוןגםלפגועעלולהוהיא , 89היסוד

לו.המיוחסתוהאובייקטיביותעצמאותוסמךעל ,למבקר

סמנווותאצולתו.
ובפרט ,לזולתמסמכותולאצולמוסמךהמבקראםהקרדינליתהשאלה

עלאורלשפוךהיאאףלדעתיעשויה ,משרדושלהמשפטיליועץ-

 ,סמכויותיואתלאצוליכולאינוהנציב ,לטעמי . 90עסקינןשבוהנושא

המשפטיליועץמשפטיותלשאלותבנוגעדעתושיקולאתולהכפיף

 ,להלןשאראהשכפיכיוון ,לממשלההמשפטיליועץואפילומשרדושל

 .אישיתעליוהוטלהזוסמכות

הופךאשראחרלאדםהעברתהמשמעהסמכותאצילת ,כידוע

לרשותכמושלטוניותסמכויותלהאשר ,נוספת IIמוסמכתרשות IIל

היאהמחוקקשכוונת ,לסתירה)(שניתנתחזקהקיימת . 91בחוקהמוסמכת

לאצולרשותלוושאין ,סמכותואתיפעיל ,אחרולאהוא ,הסמכותשבעל

 . 9Zלזולתואותה

אצילתלנושאבמפורשמתייחסאינוהמדינהמבקרחוק-יסו:ד

אמנםניתנתזוחזקה .בענייננוחלהדלעילהחזקהולכן ,הסמכויות

שלאהמחוקקשלמשתמעתכוונהעלללמודניתןלדעתיאך ,לסתירה

לחוק-היסוד 1סעיףשלהחד-משמעיתמלשונוסמכויותיואצילתלהתיר

) II המדינהמבקרבידינתונהתהיההמדינהביקורתII (, שלהמיוחדממעמדו

על ,המנהלתקינותעלחותיו IIלדושישומההשפעה ,בחירתומדרך ,המבקר

שלה.והסחרהחוץיחסיועלהמדינהביטחון

 IIלהסתייע IIמוסמךהמבקר ,המשולבלחוק )ג( 22סעיףלפי

י!בכךצורךשיראהבמידה IIעובדיושאינםבמיגםתפקידיובביצוע

 ,בהסתייעותמדוברכאןגםכי ,לכאורהלפחותמלמדתהסעיףלשון

סמכות.באצילתולא

ההלכהלפיגמישה.פרשנותקיבלהסתייעותהמאפשרהעיקרון

בבירורבעיקרוכרוכה ,ביסודהטכניתהיאההסתייעותאם ,הפסוקה

 ,המסייעידיעלדעתשיקולשלמוגבלתהפעלהתוךגםולו ,עובדות

להעניקלעתיםניתן ,זהלכללבהתאם . 9Jזאתלהתירהיאהנטייה

פלונישלעדותואתלשמוע(כגוןדעתשיקולבושכרוךתפקידלאחר

מבלי ,המדינה)למבקר ,המלצהבצירוף ,שנאמרמהאתולהעביר

 o . 94כאצילהייחשבשהדבר

עליו.היאשהתלונההשלטוניהגוף 77

טמכויותיי.ייאצילתהכותרתתחת 78

כךאגב, ;) 1985 ( 152 , 141 ) 3לט(פייזהכבסת,ראשיושבב'"כך"סיעת 73/85בגייץראו 79

תגובה ;) 1994 ( 637בעמי ,~ Sשנתיח IIזוהמזינהמבקרראוהמזינה,כמבקרתטברתיגם
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