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 מבקר העירייה לשכת
 ח"עתש     אייר    'י

  2018       אפריל   25
 254  -תצ   :סימוכין    

 לכבוד,
 ראש העירייה , עו"ד ליאת שוחט

 
 שלום רב,

 
 

 7201לשנת   6 מס' הממונה על תלונות הציבור דין וחשבון :הנדון
 
 

 6מס'  הממונה על תלונות הציבור להגיש את דין וחשבון בזאת  הרני מתכבד

 . 2017לשנת 

תלונות הציבור( חוק הרשויות המקומיות )ממונה על הדו"ח מוגש על פי הוראות 

לראש הרשות הקובע כי הממונה על תלונות הציבור יגיש  2008התשס"ח, 

 1-המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על פעולותיו לא יאוחר מ

במאי בכל שנה; המועצה תקיים דיון בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום 

שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר 

 האינטרנט של הרשות המקומית.

, 2017ת הפעולות של הממונה על תלונות הציבור בשנת דין וחשבון זה מסכם א

וכולל סקירה על סמכויותיו ותחומי טיפולו של הממונה, נתונים על התלונות 

 שהתקבלו ותיאור הטיפול במבחר תלונות.

כמפורט בסעיף  תלונות הציבורתשומת הלב מופנת לאופן הטיפול הנדרש בדו"ח 

 .לחוק 15

 
 בכבוד רב,                                                                                                    

 
 רמי    בן סעדון                                                                                      

 מבקר העירייה                                                                                      
 והממונה על תלונות הציבור

 :םהעתקי
 .חברי מועצת העירייה

 .מנכ"ל העירייה ,עופר תודרמר 
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  מבוא
החוק, מספקות לציבור שירותים רבים הרשויות המקומיות מתוקף תפקידן עפ"י 

ומגוונים שבגינם נוצר קשר יומיומי בין חוגים נרחבים בציבור לבין מוסדות הרשות 

המקומית ועובדיה. פעולותיה של הרשות משפיעות במידה נכרת על התושבים ועל 

 באיה האחרים, ולא אחת נותרים אלה ללא מענה או טיפול ראוי.

הרשויות המקומיות  התקבל בכנסת חוק  2008יל אפר בחודשעל רקע האמור, 

יות המסדיר את עבודת הממונה על תלונות הציבור ברשו )ממונה על תלונות הציבור(

בירור תלונות ציבור בעניין הנוגע למילוי תפקידי הרשות המקומית, ב ,המקומיות

מוסדותיה, עובדיה, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית וכן על 

 א)ב( לפקודת העיריות. 170גוף עירוני מבוקר כמשמעו בסעיף 

אינו בא להיות תחליף  הציבור יחד עם זאת ראוי לציין, כי הממונה על תלונות

לממלאי התפקידים השונים ברשות מתוקף אחריותם בנושאים עליהם מופקדים. 

בלבד בכפוף לאמור, הממונה על תלונות הציבור נכנס לתמונה עם קבלת התלונה ו

 ת ההליכים והאפשרויות בעניינו.אשהמתלונן מיצה עם הנוגעים בדבר 

למנות את מבקר  5.6.2012בהתאם לכך, החליטה מועצת העירייה בישיבתה מיום 

העירייה גם כממונה על תלונות הציבור. המינוי התבצע ללא שינוי בהיקף המשרה 

 .במשרת מזכירה 0.3 , למעט תוספת של או בכוח האדם שהוקצה ללשכת המבקר

ח מתייחס לתלונות שטופלו ע"י הממונה על תלונות הציבור עפ"י החוק, "הדו

 תהנדרש הענו להגדרנוספות אשר לא  , ואינו כולל פניות2017של שנת  מהלכהב

בחוק או פניות אשר אין לבררן או אשר המתלונן לא מיצה את הטיפול מול גורמי 

 העירייה.

ענו  10פניות, מהן  16 הממונה על תלונות הציבור השנה,  התקבלו במשרד במהלך

כל הפניות והתלונות נענו בכתב ע"י הממונה על   להגדרה "תלונה" כמוגדר בחוק .

  תלונות הציבור .

התלונות שהתקבלו הועברו לקבלת התייחסות והבהרות הגורם האחראי על הנושא 

סמכים רלוונטיים, בעירייה. בנוסף, נסקרו במידת הצורך דוחות, חוקי עזר ומ

וכן סיורים ברחבי והתקיימו פגישות עבודה עם בעלי תפקידים ואף עם התושבים, 

 לצורך קבלת הבהרות נוספות. העיר 
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נתונים על תלונות בשנת 

2017 
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, טיפל משרד "ח"להלן תקופת הדו" -כי במהלך התקופה   עולה תרשיםמעיון ב

 100%תלונות המהוות  10 -ול בתלונות ציבור. מתוכן, הסתיים הטיפ 10 -הממונה ב 

 ןבירור הליך הופסק 20% תהמהוו ,ושהתקבל ותתלונשתי  .שהתקבלו מסך התלונות

עניין התלונה בא על תיקונו והמתלונן ביטל את לחוק )  10 -)ב( ו 7 פיםבהתאם לסעי

 .(תלונתו

פניות נוספות אשר  3 -לציין, במהלך התקופה טיפל הממונה על תלונות הציבור ב

שטרם הבשילו לכדי תלונה כמוגדר בחוק או שהמתלונן טרם מיצה ולחו לממונה נש

לממונה על תלונות  תופנה תלונהאת הטיפול מול הגורם האחראי בעירייה, בטרם 

 הציבור.

   
מהתלונות שטופלו בתקופה הנדונה נמצאו כמוצדקות   30 %-כ עולה כי מהתרשים

 נמצאו כלא מוצדקות.שטופלו,  מהתלונות  70%ת חלקית. או כמוצדקו
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. תביעה עירונית מסך התלונות, נסבה בעניין של 10%המהווה  ה המוצדקתהתלונ

 -נסובו: אחת בנושא חינוך 20%שתי תלונות אשר נמצאו מוצדקות חלקית  המהוות 

 תשלומי הורים, אחת בנושא תביעה עירונית.  

 

 

       

  

 

 

  20% -כ  .תביעה עירונית של עניינן נושאיםמהתלונות  40%לה כי עו מהתרשים

 .מהיחידות כל אחתתלונה אחת לותיכון "יובלים",  מחלקת החינוך בנושאים של

-ולשכת ראש, שפ"ע ופיקוח עירוני אגףנושאים של אגף הכנסות.  -נושאי גביה  20%

 . חידותאחת מהיכל ל 10%מהווים ה םלכל אחת מה ה אחתתלונ ,העירייה

לציין, חלקן של התלונות שהופנו לממונה, כללו תלונות כנגד יותר ממחלקה אחת, 

 באותה התלונה.
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 40%מהווים   איכות השירות ומתן מענה לתושבמעיון בתרשים עולה כי נושאים של 

 30%נושאים של אכיפת חוקי העזר מהווים  .עסקו התלונות םמהנושאים בה

בהן  מהתלונות 30% מהווים  מסים, הנחות ותשלומיםשל נושאים הנושאים, מ

  .2017נסובו תלונות הציבור בשנת 
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תיאור הטיפול במבחר 

 תלונות
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 ]לבית הספר[ " תביעת העירייה לתשלום חוב"  תלונה שכותרתה :          

 

 .התלונה שבנדוןאצל הממונה על תלונות הציבור התקבלה 

 מהות התלונה

 גין הודעות חוב לבית הספר בו מתחנכים ילדיו.ב  התושב ןיהלהתלונה  במכתב

לפיה  3.5.2015עילת מכתב התלונה שבסימוכין, נסמכת כל הודעת חוב  מיום  .1

ם בסך ורעייתו תלוי ועומד חוב לבית הספר יובלי בהתושלחובתם של 

לפיה לחובתם של  5.5.2015וכן הודעת חוב מיום  עבור בתו א' ₪  2,157.25

, בגין בנותיו ע.₪  6,664הספר בסך וי ועומד חוב לבית ורעייתו תל התושבמר 

 ]להלן "הודעות החוב"[.א., ול.

"המצאת הסעד המבוקש במכתב התלונה הינו לאו דוקא מחיקת החוב אלא  .2

 מסמכים מאת העירייה לשם יישוב החוב או מחיקתו מרישומי העירייה"

בלבד.  לשון מכתב התלונה בגין חובות אשר נצברו בבית הספר יובלים

הינם שני מכתבים אשר נשלחו לעיריית  התושב צרופות למכתב התלונה של 

ומיום  21.8.2016אור יהודה הקובלים על העדר מענה ] ראה מכתבים מיום 

לרבות לומים אשר בוצעו לטענת התושב [, וכן מכתב ובו פירוט תש2.5.2016

 [. 1.5.2015קבילה על חיובים שהוטלו עליו ] ראה מכתב מיום

מנגד ונוכח מכתב התלונה על שלל הטענות המועלות בו, נתבקשו ליתן תגובה  .3

מפורטת מטעם בית הספר "יובלים", מחלקת החינוך בעיריית אור יהודה, 

 ורשות האכיפה בעיריית אור יהודה. 

  
 בירור התלונה

כל הגרסאות  "(הממונה: "להלן) הציבור תלונות על לממונה והוצגו משהובאו

סמכים מאששים על ידי הקובל ונשואי הקובלנה, להלן ממצאי הנתמכות במ

 הבירור:

תשלומי  3.11.ארגון ומנהל 3לשון חוזר מנכ"ל משרד החינוך התשע"ג  .4

 קובעת כדלהלן:הורים 
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 תשלומים רשות . 4           

 כללי  4.1  

"תשלומי רשות הם בגדר רשות בלבד. לפיכך אין לחייב בתשלום 

בקבלת השירות ואין להתנות מתן שירות אחד  הורה שאינו מעונין

במתן שירות אחר. אם הוחלט לקיים את השירות)רשות( למרות אי 

הסכמת כל ההורים, יש לשתף את כל התלמידים בשירות האמור או 

לחלופין לדאוג לפעילות חינוכית אחרת לתלמיד אשר אינו משתתף 

ל אי תשלום בשירות...אין למנוע מתלמידם השתתפות בפעילויות בש

עקב קשיים כלכליים ויש למצוא פתרונות דרך הרשת המקומית 

 ".והנהלת בית הספר לשתפם

 :התושבהעדר תגובה למכתביו של  .5

שלושה  התושבהודעות חוב  מטעם העירייה, שלח  אחר שנשלח לתושבל 5.1

[ ואשר 21.8.2016 –ו  2.5.2016, 10.5.2015מכתבים ]ראה מכתבים מיום 

 לטענתו לא נענו.

לא קיבל תשובה במועד  ונמצא כי אכן התושבענין זה נבדק על ידי הממונה   5.2

.  מבלי לגרוע מקביעתי זו  תלונתו צודקתלמכתביו אלו ובסוגיה זאת נמצאה 

ולמען ההגינות אציין כי חילופי השלטון ברשות המקומית לרבות חילופי 

 המנהלים בבית הספר יובלים אשר ארעו בין הזמנים בהם 

של התושב  ודעת החוב, עשויים היו לעכב את מעבר המידע בעניינונשלחה ה

 בין המוסדות השונים. 

י המכותבים יצוין בסיוג המתבקש, כי קביעתי לעניין העדר מענה על יד 5.3

 5.1עובר למועד קבלת הודעות החוב המצוינות בסעיף במכתביו של התושב 

קביעה באשר  למכתבי זה,  מוגבל למכתבים אלו בלבד, ואין לראות בכך

לאורך השנים בגין שירותים שנצרכו  הודעות חוב אשר נשלחו לתושב למתן

 ,  לגביהם  אתייחס בהמשך.ע. וי. על ידי בנותיו

 [19.4.2015תשלום עבור פעילות מגמת כימיה ]ראה מכתב מיום  .6

המאשר יציאה  התושבניתן אישור מפורש בכתב על ידי  22.3.2015ביום   6.1

לות מגמת כימיה תוך התחייבות לביצוע תשלום להשתתפות בפעי
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בהמשך]ראה עותק אישור מסומן נספח "א"[. בתוך האישור גופא צוינה אף 

 ₪. 110הסכמה מפורשת לשאת במלוא עלות סכום הפעילות בסך 

בנסיבות אלו נוכח קיומו של האישור המפורש דלעיל המכיל הסכמה   6.2

דוחה הממונה כל ניסיון  – מפורשת לנשיאה בתשלום מלא של הפעילות

להתנער מהתחייבות כתובה בדיעבד לרבות את הטענה הבלתי רלוונטית 

הכולל עבור  המועלית לפיה "סכום זה אינו עולה בקנה אחד עם התשלום

 [.19.4.2015] ראה מכתב מיום  פעילות העשרה" 

לשאת בתשלום מלא את חובו עבור השתתפות בתו  התושבאי לכך, על   6.3

 ילות מגמת כימיה ברמת הנדיב.בפע

 [:19.4.2015תשלום עבור השתתפות בפעילות פורים ] ראה מכתב מיום  .7

מכיל בתוכו אישור להשתתפות בתו במסיבת פורים אף התושב מכתבו של  7.1

 אם לא במישרין הרי שבמשתמע.

אשר כלל אישור מפורש להשתתפות בתו בפעילות כימיה  התושבבמכתבו של  7.2

במכתב "מסיבת פורים תיסגר מול המנהלת". התושב ברמת הנדיב, כתב 

למנהלת בית  ובמכתבוהתושב על ידי בתו של  נצרכהמדובר בפעילות אשר 

[ לא הוכחשה הסכמה להשתתפות בתו 19.4.2015הספר ]ראה מכתב מיום 

לברר את גובה  בדיעבדבפעילות פורים אשר כאמור נצרכה, אלא ביקש 

 התשלום עבור פעילות זו בלבד.

צוין בהקשר זה מכתב דרישה לתשלום עבור השתתפות בפעילות פורים י 7.3

 ורעייתו. תושבאשר נשלח ל 4.3.2015מיום 

זכאי היה לדעת את גובה התשלום עבור פעילות פורים  התושבבנסיבות אלו,  7.4

ולשלם בעבורה במועד, ככל שלא קיבל מידע זה במועד הרי שתלונתו בעניין 

 צוע תשלום במועד, הינה צודקת.אי קבלת גובה החיוב לצורך בי

לשאת במלוא התשלום עבור  התושבאין בכך כדי לגרוע מקביעתי כי על  7.5

 השתתפות בתו בפעילות פורים בערכה הנומינלי.

 [:19.4.2015] ראה מכתב מיום  3142בקשה לתיקון קבלה  .8

בנותיו י. עבור  התושבלראשונה הוגשה בקשה למלגה לשנת תשע"ג על ידי   8.1

 לאחר ששנים ארוכות לא טען למצוקה כלכלית ולא הגיש בקשות  , וזאתוע.
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למלגות, חרף שהונחה לעשות כן וחרף שפעילויות הרשות נצרכו על ידי 

  בנותיו לאורך השנים גם אם בחלקן הגדול.

עם הגעת כספי המלגה לבית הספר, הרי שאלו מנותבים לחובות בכללם  8.2

ין בידו לקבוע בעבור אי אילו עבור בנותיו וא התושבהעומדים לחובתו של 

 פעילויות ינותבו כספי המלגה.

נצרכות לפיה כספי המלגה יכסו פעילויות רשות  התושבאי לכך טענתו של   8.3

לפי בחירתו, נטולת עיגון וכי  נצרכות אחרותולא פעילויות רשות   מסויימות

קיזוז חלק מחובותיו הכספיים בכללם עבור פעילויות הרשות הנצרכות 

 ות כספי המלגה, בוצעו על ידי בית הספר יובלים כהלכה.באמצע

להוצאת "קבלה מעודכנת" ] ראה מכתב מיום  התושבאי לכך בקשתו של  8.4

 [ נדחית.19.4.2014

 [:19.9.2016טענת העדר קיום חובות ] ראה מכתב התלונה מיום  .9

חוזר מנכ"ל קובע כי תשלומי הרשות לבית הספר הינם בגדר רשות בלבד  9.1

ב בתשלום הורה שאינו מעונין בקבלת השירות.   עוד קובע חוזר ואין לחיי

מנכ"ל כי אין למנוע מתלמידים השתתפות בפעילויות בגין אי תשלום עקב 

קשיים כלכליים ויש למצוא פתרונות דרך הרשות המקומית והנהלת בית 

 הספר לשתפם.

את  אין לחייבנוכח האמור לעיל אין חולק כי על פי הנחיות חוזר מנכ"ל   9.2

 על ידי בנותיו. פעילויות רשות אשר לא נצרכובתשלומים עבור התושב 

 שתי בנותין ע. וי.לא כך הוא הדבר בגין פעילויות רשות אותן צרכו בפועל   9.3

לאורך השנים בטענה השזורה כחוט השני, כי הינו מסרב  התושבטען  9.4

ורים יטלו חלק בפעילויות רשות של בית הספר ממניעים השמ שבנותיו ע. וי.

 עימו ואשר טיבם לא פורט, קרי לא ניתן לקבוע אם הינם כלכליים אם לאו.

את בנותיו לפעילויות הרשות  התושבעם זאת וחרף טענתו זו, שלח בפועל  9.5

 הביע את התנגדותו  שהתושבמבלי  אשר צרכו אותן בפועל לאורך השנים
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ב בתשלום לעצם שיתופם בפעילות אלא קבל, לרוב בעל פה ובדיעבד, על החיו

 בגין אותם פעילויות רשות אשר נצרכו. 

כי בתחילת כל שנה הפקיד בידי הנהלת בית הספר  התושבלא הוכח על ידי  9.6

מכתב ברור בקורלציה לחוזרי הגבייה אשר נשלחו אליו מדי שנה ובו הנחיה 

ברורה באיזה פעילויות מורשות בנותיו ליטול חלק ובאיזה לאו, כך שנמנע 

ולהערך מבעוד מועד על  התושבצעדיו אל מול עמדתו של  בית הספר מלכלכל

 וי. שתי בנותיו ע.מנת לספק פעילות חלופית ל

, את בנותיו לפעילויות הרשותהתושב מנגד ולאורך שנים  שלח גם שלח  9.7

בפעילויות על פני  לשתף את ע. וי. –בתבונה יש לומר  –ובית הספר ביכר 

 ר תשלום.החרגתם מפעילות לעיני חבריהם נוכח העד

לתלמיד ₪  1,200אף נטלו חלק בפרוייקט נחשון שעלותו  י.ו ע.,יתרה מכך,  9.8

  התושבבשנה, שגם לגביו לא נמצא תימוכין מטעמו של 

, ולראיה הרי ששלח בכתב ומראשהאוסר על בנותיו ליטול חלק בפרוייקט 

בנותיו להשתתף בפרוייקט נחשון בפועל ולא קבל על עצם השתתפותם 

 גם לא בדיעבד. –חשון בפרוייקט נ

א' פניות ותלונות יפים לענינו הדברים המובאים בתגובת משרד החינוך אגף  9.9

ורעייתו, לפיה "על פי ההוראות  לתושבכפי שנשלחו  5.2.2015הציבור מיום 

האמורות, תשלומי הורים מתחלקים לתשלומי חובה ולתשלומי רשות, 

רשות ואין חובה לשלמם הפעילויות כגון הטיולים נכללות בגדר תשלומי ה

 ]ד.ש[.כל עוד השירות אינו נצרך..."

נפקא מינה מן האמור לעיל כי גם לעמדת משרד החינוך, כל עוד נצרך  9.10

 השירות גם אם הוא רשות, קיימת חובה לשלמו.

לקבל פירוט עבור פעילויות השרות  התושבאי לכך, נוכח האמור לעיל, זכאי  9.11

ם בהתאם לנוהל. אשר לפעילויות אשר אשר נצרכו עבור בנותיו ועליו לשלמ

 לא נצרכו על ידי בנותיו וככל שבהם חויב, הרי שאין לחייבו בהם.

ורעייתו לשלם יעמדו  , כי החיובים אותם על התושבעוד קובע הממונה 9.12

 בערכם הנומינלי, עקב התרשמותי כי החיובים בתשלום עבור פעילויות 
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גם אם אלו היו  לאחר שנצרכו במועדם לפי דרישתו תושבהרשות לא הועברו ל

שנויים במחלוקת לטעמו הרי שהיה זכאי לקבלם, כך שנמנע ממנו לפורעם 

סמוך למועד צריכתם ובהתאם לדרישתו. קביעה זו של הממונה הינה במובחן 

במועדם יחד עם יתר הורי התלמידים  תושבמחוזרי הגבייה אשר הועברו ל

 ערב תחילתה של כל שנת לימודים.

 ור לעיל, סיים הממונה על תלונות הציבור את הבירור בתלונתלאור האמ

מבלי שנמצא מקום להתערבותו הנוספת מעבר למצוין. התושב
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  XXX  0912דו"ח חנייה מס'תלונה שכותרתה: סחבת ואי התייחסות לפניות, 

 .התלונה שבנדוןאצל הממונה על תלונות הציבור התקבלה 
 מהות התלונה

 ות וטיפול רשלני ומזלזל בפניותיוסחבת בשנתיים האחרונעל  ין התושבהל במכתבו

 בעניין דוח החניה שבנדון. לתובעת העירונית  הרבות 

 בירור התלונה
מבירור התלונה ועיון במסמכים ואסמכתאות אשר הוצגו לממונה על תלונות 

 הציבור )להלן "הממונה"(, עלו הממצאים כדלקמן:

 . 21.5.2014תאריך הודעת תשלום קנס בדואר רשום נשלחה ב .1

 .22.7.2014מכתב אישור על קבלת ערעור,  .2

]לתשלום עד ₪  250מכתב הודעה על דחית בקשה לערעור ושובר תשלום ע"ס  .3

22.7.2015 ]– 22.6.2015 . 

ו עם ידנית בפגישת וכי העתקו נמסר ל ידי התושב –שר על וכן צוין  ואף א

 .התובעת העירונית, עו"ד ט

מציא לתובעת העירונית אסמכתא מאת יסוכם כי  11.4.2016בפגישה מיום  .4

וץ מח שלהלן שהה 3במועד המציין בסעיף מרשם האוכלוסין המעיד כי 

 .ידו-לארץ. אסמכתא אשר הוצגה על

את  הנחתה התובעת העירונית, עו"ד ט.שלהלן,  4בהתאם לאמור בסעיף  .5

 חברת הגביה להפחית את גובה הקנס ולהעמידו על הסכום המקורי .

החוזרת, פעלה התובעת העירונית מול חב' מלגם )חברה אשר ר פנייתו לאו .6

החליפה את חב' שוהר בפעילותה מול עיריית אור יהודה( לבצע את ההנחיה 

 האמורה, קרי להפחית את גובה הקנס לסכום המקורי.

אישרה חב' מלגם כי הנחיית התובעת העירונית אושרה  28.6.2017בתאריך  .7

 בה הקנס המקורי.וגובה הקנס הופחת לגו

 סיכום הבירור

תוצאות בירור התלונה העלו כי אכן משך הטיפול בתלונה נמשך זמן רב  .8

מעבר לנדרש. הנחיית התובעת העירונית את חברת הגביה לממש את 

החלטתה המוקנית לה מסמכותה, לא מומשה. לאור האמור, בעניין זה 

 כמוצדקת.נמצאה התלונה 

 טופלה באופן המזלזל בה. עלו כי תלונתוא העם זאת , תוצאות הבירור ל

שלהלן , סיים הממונה על תלונות  7לנוכח האמור לעיל, לרבות האמור בסעיף 

 .את בירור התלונה מבלי שמצא צורך בהתערבותו הנוספת הציבור
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  ת התושבתלונה שכותרתה: דוח שיקרי והתעלמות של יותר משנה מפניי

                        
 .התלונה שבנדוןה על תלונות הציבור התקבלה אצל הממונ

 
 מהות התלונה

 
למחלקת החנייה מיום  הלין התושב כנגד דוח חנייה. לטענתו, פנייתו ובמכתב

 לשם ביטול הדוח לא נענתה. 26.6.2016
, הדוח לא חוקי ויש שחלפה למעלה משנה לא נענתה פנייתו, כי למרות עוד טען

 לבטלו.
 

 בירור התלונה
 

התלונה ועיון במסמכים ואסמכתאות אשר הוצגו לממונה על תלונות מבירור 
 הציבור )להלן: "הממונה"( עלו הממצאים הבאים:

 הוגש דו"ח חנייה.  22.6.2016ביום  .1

 נקלט מכתב ערעור. 26.6.2016ביום  .2

 לא הוצג לממונה תיעוד למתן מענה לערעור. .3

 בתגובתה לממונה מסרה התובעת העירונית כי בשל שגגה מכתב ערעור .4
אשר נתקבל בחברת הגביה לא הועבר לעיונה של התובעת העירונית  התושב

 המוסמכת לדון בנושא ומכאן השיהוי הרב במענה.

עוד מסרה, כי לאחר עיונה היא מודיעה על החלטתה לבטל את הדוח נשוא 

 ור התיישנות העבירה.[ וזאת לא0962xxxהתלונה ]מס' 
 

 סיכום הבירור

 .נמצאה מוצדקתתוצאות בירור התלונה העלו כי התלונה 
שלהלן, בוטל הדוח שמספרו  4לאור תגובתה של התובעת העירונית כמפורט  בסעיף 

0962xxxx . 
 

לנוכח האמור לעיל, סיים הממונה על תלונות הציבור את הבירור בתלונתך מבלי 
 .אשר צוין בסיכומו וכמתבקש בפנייהנוספת מעבר לסעד שנמצא מקום להתערבות 
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 תלונה שכותרתה:  חיוב מים 
                          

 .התלונה שבנדוןאצל הממונה על תלונות הציבור התקבלה 
 

 מהות התלונה
 

 הוחלף מד מים שהראה   2007-2008כי בשנת  התושב  שבנדון מלין ובפניית

 בעבור בדיקת השעון. ₪  170 םצריכה מוגזמת. שיל

 זיכוי הן  יבללאחר שתוצאות בדיקת השעון הראו שהשעון לא תקין, לא ק

 בעבור דמי הבדיקה והן בעבור הצריכה החריגה בגינה חויבת.

 בירור התלונה
 

מבירור התלונה ועיון במכתבים ואסמכתאות אשר הוצגו לממונה על תלונות 

 מן:"( עלו הממצאים כדלקהממונההציבור )להלן: "

, 2008 -בחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, תשס"ח .1

נקבע בין השאר כי לא יהיה בירור בתלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום 

המעשה שעליו נסבה התלונה או מיום שהמעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר 

 .יותר

ת למרות האמור ולפנים משורת הדין, מצא הממונה סיבה המצדיקה א .2

 .בירורה

לפני  2007ראשית ציין כי מדובר בתלונה לגבי מקרה שקרה כביכול בשנת  .3

שנים ועל כך בלבד יש לדחות את התלונה על הסף מטעם שיהוי  10יותר מ 

 ניכר ובלתי סביר בפנייה.

בנוסף לכך, לא מצופה מרשות ציבורית לשחזר מקרה ו/או לבדוק מצב של  .4

  .שנים 10לפני כ נזילה או חריגת צריכת מים יותר מ

 3ב  2007בסוף שנת   ה על ידי מנהל אגף הכנסות,צעולחילופין ומבדיקה שב .5

הראתה חריגה גבוהה וזאת   התושב התקופות האחרונות , צריכת המים של

    .צריכה מוגברת בהדרגה וזאת כנראה מסיבה של נזילה )פיצוץ( או

מד מים התגלה כלא אין תיעוד לכך כי  העירונית מערכתב בבדיקת הרשומת  .6

 תקין.

צרכן , דבר המעיד כי כ ךהצריכה חזרה לממוצע של 2008בתחילת שנת  .7

הייתה סיבה מוצדקת לחריגה כגון פיצוץ או נזילה שכן מצב של מד לא תקין 

 וכן, לא הוצגה אסמכתא מאששת.  שלא הוכח כלל
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 חויבנזילה כנראה נוספת שגם בה  תושבל הייתה 2010בנוסף לאמור בשנת  .8

  ) מתועד בהערות של הפקידים (.   בכמות מים גבוהה מהרגיל

ואף  לא צורפה שום אסמכתא המגבה את התלונה ו של התושבלפניית .9

 .ובמערכת אין כל תיעוד לתלונת

מסמכים או  התושב למעלה מן הצורך יוערך, כי ככל שקיימים ברשות

 ה חוזרת., אין מניעה מלפנות לממונה בתלונואסמכתאות מאששים את תלונת

 תלונות על הממונה סיים 9,3לרבות המצוין בסעיפים  , לעיל האמור לנוכח

 .הנוספת להתערבותו מקום שנמצא מבלי התושב בתלונת הבירור את הציבור
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תרשים זרימה טיפול 

 בתלונות ציבור
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 הממונה על תלונות הציבור

 תרשים זרימה

 

הוגשה תלונה 

 5עפ"י סע' 

האם 

עומדת 

בתנאי סע' 

 )ב(5

 סיום טיפול  לא        כן       

 אין בירור

האם מתייחסת 

כאמור  בעניינים

 )א(7בס' 

 לא       כן       

האם קיימות 

נסיבות מיוחדות 

 )ב(7ס' 

 בירור התלונה

האם התלונה 

 מוצדקת?

 לא        כן       

לפעול עפ"י 

 12, 11ס' 

לפעול עפ"י 

 13סעיף 

 סיום טיפול 

 ין בירורא

 לא        

הגשת דין וחשבון שנתי )ס' 

( פרסום ודיון במועצת 15

 הרשות

 סוף       

 כן        
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הבסיס החוקי לעבודת 

הממונה על תלונות 
 הציבור
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 *2008-ת )ממונה על תלונות הציבור(, תשס"חחוק הרשויות המקומיו

 –בחוק זה  *.1

ת מי שמונה לפי חוק זה להיות ממונה על תלונו –"ממונה על תלונות הציבור"  
 הציבור ברשות מקומית;

 לרבות מחדל; –"מעשה"  

 עיריה, מועצה מקומית או איגוד ערים; –"רשות מקומית"  

 שר הפנים. –"השר"  

מועצת רשות מקומית תמנה את מבקר הרשות המקומית לממונה על  (1)  )א(2.*
תלונות הציבור, ואולם היא רשאית, מטעמים מיוחדים, למנות לתפקיד זה 
עובד בכיר אחר של הרשות המקומית, והכל ובלבד שלא יהיה בעיסוקו 

 האחר כדי להפריע למילוי תפקידיו כממונה על תלונות הציבור;

(, אלא אם כן הוא בעל תואר 1בד בכיר כאמור בפסקה )לא ימונה עו (2)
אקדמי מוכר מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותם בחוק 

ר אקדמי מאת מוסד , או תוא1958-המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח
להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהוא מוסד מוכר במדינתו, ובעל ניסיון של 

 רי.חמש שנים בתפקיד ניהולי במגזר הציבו

אין בהוראות סעיף קטן )א( כדי למנוע מרשות מקומית להעסיק ממונה על  )ב( 
 תלונות הציבור בתפקיד זה בלבד, ובלבד שהעסקתו כאמור תוקצבה במסגרת התקציב

 (.2המאושר של הרשות המקומית והתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף קטן )א()

על תלונות הציבור, רשאי  ראה השר כי רשות מקומית אינה ממנה ממונה )ג( 
קוב הוא לדרוש ממנה, בצו, כי תמנה ממונה על תלונות הציבור כאמור בתוך הזמן הנ
ה על בצו; לא מילאה רשות מקומית אחר הצו בתוך הזמן האמור, רשאי השר למנות ממונ

 תלונות הציבור במקומה.

ית יחולו על מינויו וכהונתו של הממונה על תלונות הציבור ברשות המקומ )ד( 
ות ההוראות החלות על עובדי אותה רשות מקומית, ואולם לא יועבר הממונה על תלונ

 הציבור מתפקידו אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית, ולאחר שניתנה הודעה
 כדין לכל חברי המועצה שדבר העברתו מהתפקיד יידון באותה ישיבה.

ונות הציבור משאבים הרשות המקומית תעמיד לרשות הממונה על תל )ה( 
 הולמים הדרושים לו לשם מילוי תפקידו.

אחראי במילוי תפקידיו יהיה הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי תלוי, ו *.3
 בפני מועצת הרשות המקומית בלבד.

הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב  *.4
בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה  עבודתו, לא לעשות

או תפקידו כמבקר הרשות המקומית, זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין, ואולם לא 
רשאי הוא להעביר את  –שימש הממונה על תלונות הציבור גם כמבקר הרשות המקומית 

 .המידע למבקר הרשות המקומית לשם מילוי תפקידיו כמבקר

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות  )א( 5.*
יד ברשות המקומית, המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפק

א)ב( לפקודת העיריות, על נושא משרה 170עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף  ףוכן על גו
 או על ממלא תפקיד בו.

תלונה כאמור בסעיף קטן )א( תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון,  )ב( 
 ובלבד שהתקיימו שני אלה:

ע ממנו במישרין טובת המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונ (1)
הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת 
הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את 

                                                 

 (.138עמ'  200"ח הכנסת תשס"ח מס' ה) 440עמ'  8.4.2008מיום  2147ס"ח תשס"ח מס' פורסם  *

 הגדרות

חובת מינוי 
ממונה על 

 תלונות הציבור

עצמאות הממונה 
 במילוי תפקידו

 חובת סודיות

 הגשת תלונה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=1
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=1
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=2
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=2
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=3
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=3
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=4
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=4
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=5
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=5
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2147.pdf
http://web1.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-200.pdf
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 הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;

המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד  (2)
 צדק בולט.-קין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אילמינהל ת

תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם  *.6
המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה  בידי

התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של 
 התלונה.

*.7  לא יהיה בירור בתלונות אלה: )א( ן 

תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט  (1)
 או בית דין הכריע בו לגופו;

 תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית; (2)

 מעין שיפוטית;תלונה על פעולה שיפוטית או  (3)

תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על  (4)
מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים 

 שנקבעו כדין;

תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו  (5)
]נוסח  1958-התשי"חכנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, 

 משולב[.

     לא יהיה בירור בתלונות אלה, אלא אם כן מצא הממונה על תלונות הציבור )ב(   
 שיש סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן:

תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש  (1)
סעיף קטן על פי דין השגה, ערר או ערעור, והוא אינו מסוג העניינים ש

 ( דן בהם;1)א()

תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה  (2)
 או מיום שהמעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר יותר.

או לפי סעיפים קטנים )א( או )ב( אין לברר  5הוגשה תלונה שלפי סעיף  )ג( 
טפל בה ויציין את אותה, יודיע הממונה על תלונות הציבור למתלונן, בכתב, שלא י

 הנימוקים לכך.

הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון,  )א( 8.*
 ראה שבסדר דין או בדיני ראיות.והוא אינו קשור להו

הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הנילון, ואם היה עובד,  )ב( 
גם לידיעת הממונה עליו, ייתן להם  – 5נושא משרה או ממלא תפקיד כאמור בסעיף 

הזדמנות נאותה להשיב עליה, והוא רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה בתוך תקופה 
 בדרישתו. שיקבע

הממונה על תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן, את הנילון וכל אדם  )ג( 
 אחר, אם ראה בכך תועלת.

 –לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור  )ד( 

לדרוש מכל אדם למסור לו, בתוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן  (1)
ל תלונות הציבור שיקבע, כל ידיעה או מסמך העשויים לדעת הממונה ע

 לעזור בבירור התלונה;

)א( להתייצב 5לדרוש מכל עובד של גוף מן הגופים המנויים בסעיף  (2)
 (.1לפניו במועד שיקבע לשם מסירת ידיעות או מסמכים כאמור בפסקה )

אין בהוראות סעיף קטן )ד( כדי לגרוע מכללי חסיונות עדים או כללי ראיות  )ה( 
 חסויות.

ונה על הממונה על תלונות הציבור או על עובדים הכפופים לו, הוגשה תל )ו( 
לרבות בעניין הנוגע למילוי תפקידיהם האחרים ברשות המקומית, יברר היועץ המשפטי 
של הרשות המקומית את התלונה האמורה; בבירור תלונה כאמור יהיו ליועץ המשפטי 

דרך הגשת 
 התלונה

תלונות שאין לברר

 דרכי בירור תלונה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=6
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=6
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=7
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=7
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=8
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=8
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 חוק זה.של הרשות המקומית סמכויות הממונה על תלונות הציבור לפי 

 בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה. )ז( 

ממונה על תלונות לא יעשה אדם דבר שיש בו כדי להפריע בהגשת תלונה ל *.9
 הציבור או בבירורה, או למנוע או לעכב את הגשתה או בירורה.

ראה כי מלכתחילה לא היה  הממונה על תלונות הציבור יפסיק בירור תלונה אם *.10
מקום לבירורה לפי הוראות חוק זה, ורשאי הוא להפסיקו אם ראה שעניין התלונה בא על 
תיקונו או שהמתלונן ביטל את תלונתו; הממונה על תלונות הציבור יודיע בכתב 

 למתלונן, לנילון ולממונה עליו, שהפסיק את הבירור ויציין את הנימוקים לכך.

מצא הממונה על תלונות הציבור, בתוך הליך הבירור, שהתלונה היתה  )א( 11.*
 מוצדקת, כולה או חלקה, ינהג כמפורט להלן:

קת בכתב למתלונן, לנילון, לממונה עליו ימסור על כך הודעה מנומ (1)
 ולראש הרשות המקומית;

תימסר הודעה כאמור גם למועצת  –היה הנילון ראש הרשות המקומית  (2)
 הרשות המקומית;

רשאי הממונה על תלונות  –העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי  (3)
הרשות הציבור להצביע לפני הנילון ולפני ראש הרשות המקומית או מועצת 

 המקומית, לפי העניין, על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך.

הנילון או הממונה עליו, וכן, לפי העניין, ראש הרשות המקומית, יודיעו  )ב( 
לממונה על תלונות הציבור על האמצעים שננקטו לתיקון הליקוי בתוך המועד כאמור 

 (.3בסעיף קטן )א()

)א( יהיה הממונה על תלונות הציבור פטור מלציין את 11בהודעה לפי סעיף  *.12
 –ממצאיו או נימוקיו 

 פקיד פלוני;כשהתלונה היתה בעניין מינוי למשרה פלונית או הטלת ת (1)

כשהחומר או הראיה עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת  (2)
 המתלונן;

כשיש לדעתו בגילוי החומר או הראיה משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה  (3)
 סודית כמשמעותם לפי כל דין.

מצא הממונה על תלונות הציבור כי התלונה אינה מוצדקת, יודיע על ממצאיו  *.13
 למתלונן, לנילון ולממונה עליו.

 –החלטותיו של הממונה על תלונות הציבור בעניין תלונה  )א(14.* 

אין בהן כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר זכות או סעד בבית משפט  (1)
 או בבית דין, שלא היו לו לפני כן;

ת או אין בהן כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכו (2)
לבקש סעד שהוא זכאי להם, ואולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק, לא יוארך 

 המועד בשל הגשת התלונה או בירורה.

לא ייזקק בית משפט או בית דין לבקשת סעד נגד החלטותיו וממצאיו של  )ב( 
 הממונה על תלונות הציבור בעניין תלונה.

הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות  *.15
במאי בכל שנה; המועצה תקיים דיון  1-המקומית דין וחשבון על פעולותיו לא יאוחר מ

דשיים מיום שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח בעניין הדין וחשבון בתוך חו
 לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

מסמך אחר שהוציא או הכין הממונה על תלונות הציבור  דוחות או כל )א( *.16
 במילוי תפקידיו לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי או משמעתי.

הודעה שנתקבלה אגב מילוי תפקידיו של הממונה על תלונות הציבור לא  )ב( 
 תשמש ראיה בהליך משפטי או משמעתי.

 איסור הפרעה

 הפסקת הבירור

 תוצאות הבירור

 סייגים להודעה

 דחיית התלונה

 זכויות וסעדים

 דין וחשבון

 חומר שאינו ראיה
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הרשות המקומית תפרסם את פרטי הממונה על תלונות הציבור ודרכי הגשת  *.17
 -תלונה לפי חוק זה

 במודעות שתציג על לוחות המודעות במשרדי הרשות המקומית; (1)

 ומית;באתר האינטרנט של הרשות המק (2)

 בהודעות תשלום ארנונה לחייבים; (3)

 בדרכים נוספות שתקבע מועצת הרשות המקומית. (4)

 השר ממונה על ביצוע חוק זה. *.18

 ימים מיום פרסומו. 90תחילתו של חוק זה  *.19

עובד הרשות המקומית שמונה כדין לבירור תלונות הציבור ברשות מקומית ועסק  *.20
יום הפרסום(, יראו אותו  –בפועל בבירור תלונות כאמור ערב פרסומו של חוק זה )להלן 
ובלבד שבתום חמש שנים  כאילו מונה להיות ממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה,

 (.2)א()2מיום הפרסום, יתקיימו בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 

 

 
 אהוד אולמרט 

 ראש הממשלה

 מאיר שטרית  
   שר הפנים 

 שמעון פרס
 נשיא המדינה

 דליה איציק  
  יושבת ראש הכנסת 

 
 
 

 

 פרסום

 ביצוע

 תחילה

 הוראות מעבר
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