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 מבקר העירייה לשכת
 ט"עתש     ניסן    'כד
  2019       אפריל     29

 298  -תצ     :סימוכין    
 לכבוד,

 ראש העירייה ,עו"ד ליאת שוחט
 

 שלום רב,
 
 

   8201  לשנת  7 מס' הממונה על תלונות הציבור דין וחשבון הנדון:
 
 

 7מס'  הממונה על תלונות הציבור להגיש את דין וחשבון בזאת  הרני מתכבד

 . 2018 לשנת 

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

לראש הרשות הציבור יגיש הקובע כי הממונה על תלונות  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.

, 2018ון זה מסכם את הפעולות של הממונה על תלונות הציבור בשנת דין וחשב

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 ,אהרוני אלימר 
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  מבוא
קף תפקידן עפ"י החוק, מספקות לציבור שירותים רבים הרשויות המקומיות מתו

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  2008אפריל  בחודשאמור, על רקע ה

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

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

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

 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. 

ם קבלת התלונה ובלבד בכפוף לאמור, הממונה על תלונות הציבור נכנס לתמונה ע

 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. 

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

 תהנדרש הענו להגדרנוספות אשר לא  , ואינו כולל פניות2018של שנת  לכהמהב

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

 העירייה.

ענו  14פניות, מהן  19 הממונה על תלונות הציבור השנה,  התקבלו במשרד במהלך

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

  תלונות הציבור .

התלונות שהתקבלו הועברו לקבלת התייחסות והבהרות הגורם האחראי על הנושא 

בעירייה. בנוסף, נסקרו במידת הצורך דוחות, חוקי עזר ומסמכים רלוונטיים, 

בי וכן סיורים ברחוהתקיימו פגישות עבודה עם בעלי תפקידים ואף עם התושבים, 

 לצורך קבלת הבהרות נוספות. העיר 
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נתונים על תלונות בשנת 

2018 
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, טיפל משרד "ח"להלן תקופת הדו" -כי במהלך התקופה   עולה תרשיםמעיון ב

 -כ תלונות המהוות 13 -תלונות ציבור. מתוכן, הסתיים הטיפול ב 14 -הממונה ב 

 הליך הופסק 7% תהמהוו ,השהתקבלחת א התלונ .שהתקבלו מסך התלונות 93%

 .(אינו בסמכות הממונהעניין התלונה לחוק )   7 פיםבהתאם לסעיה בירור

ת אשר ונוספ  חמש פניותטיפל הממונה על תלונות הציבור בלציין, במהלך התקופה 

שטרם הבשילו לכדי תלונה כמוגדר בחוק או שהמתלונן טרם מיצה ולממונה  ונשלח

לממונה על תלונות  תופנה תלונהרם האחראי בעירייה, בטרם את הטיפול מול הגו

 הציבור.
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מהתלונות שטופלו בתקופה הנדונה  54 %-כ תלונות המהוות 7 עולה כי מהתרשים

 מהתלונות  46% -תלונות המהוות כ 6  נמצאו כמוצדקות או כמוצדקות חלקית.

 .נמצאו כלא מוצדקותשטופלו, 

התלונות אשר נמצאו מוצדקות הן בנושאי: גבייה, שפ"ע, הנדסה, תביעה עירונית, 

 .  חלקית הינה בנושא: שפ"ע ה המוצדקתהתלונ חניה.

 



8 
 2018  לשנת  7ממונה על תלונות הציבור מס' הדו"ח 

 
 

       

 

 23%-כ  .תביעה עירונית של עניינן נושאיםמהתלונות  23%עולה כי  מהתרשים

אגף  -נושאי גביה 15.3% .תלונות לכל יחידה , שלושהחניהמחלקת  בנושאים של

 ,הנדסהנושאים של . ושיפור פני העיר )שפ"ע(, שתי תלונות לכל יחידה הכנסות

מהווים ה םלכל אחת מה ה אחתתלונרווחה ושירותים חברתיים, תרבות הדיור, 

 . אחת מהיחידותכל ל 7.7%

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

 באותה התלונה.
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 54%מהווים   איכות השירות ומתן מענה לתושבמעיון בתרשים עולה כי נושאים של 

 31%נושאים של אכיפת חוקי העזר מהווים  .עסקו התלונות םמהנושאים בה

בהן  מהתלונות 15% מהווים  מסים, הנחות ותשלומיםנושאים של הנושאים, מ

  .2018נסובו תלונות הציבור בשנת 
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תיאור הטיפול במבחר 

 תלונות
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 תלונה שכותרתה:  "סירוב למתן קבלה לתשלום באשראי"
 

 אצל הממונה על תלונות הציבור התקבלה התלונה שבנדון.

 
 מהות התלונה

  במכתב התלונה  מלין התושב כי לאחר תשלום טלפוני בכרטיס אשראי  במוקד

 , נענתה בקשתו לקבל קבלה, בשלילה.  התשלומים

לטענתו נענה כי עליו לפנות שוב, למחרת למח' בירורים לשם קבלת הקבלה בגין     

 התשלום שבוצע בכרטיס האשראי.

 בירור התלונה
 

מבירור התלונה ועיון במכתבים ואסמכתאות אשר הוצגו לממונה על תלונות 

סות/חברת מילגם, עלו הממצאים "(  בתגובת אגף ההכנהממונההציבור )להלן: "

 כדלקמן:

 :מוקדים 2-ל  מוקד מילגם , מחולק      

  מסלקה, -מאפשר לתושב לבצע תשלום באשראי בדרך   -מוקד תשלומים .1

 . , ועודאינטרנט

מאפשר ביצוע בירורים שונים וגם אפשרות לבצע תשלום  -מוקד בירורים .2

ום במוקד הבירורים, בביצוע תשל – הממוחשבת )"מטרו"(ישירות במערכת 

 מועברת מיד פניה למחלקת הגביה ,לשלוח לתושב קבלה עבור התשלום.

לא ניתן לקבל קבלה עבור תשלום בזמן התשלום,  במוקד התשלומים .3

 מהסיבות הבאות:

מוקד התשלומים, היא אינה מערכת הגביה, ורק דרך מערכת הגביה  (1

 .ניתן להוציא קבלה

י וזיכוי כרטיס הלקוח במערכת מתבצע שידור אשרא  בסוף כל יום  (2

 .)"מטרו"(

 :אפשרויות לקבל אישור עבור תשלום 2היות וכך קיימות  .4

לבקש קבלה שנשלחת לתושב לבקשתו, בדואר או   פניה למוקד בירורים (1

 בפקסימיליה.במייל או 
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קיימת הודעה אוטומטית שיוצאת בתלוש התקופתי , המאשרת את ביצוע  (2

 ספר מסלקה.ומ  התשלום כולל תאריך תשלום

לביצוע תשלום.  למוקד התשלומים 2.7.18, אכן היית פניה  בתאריך התלונהלעניין 

לפנות למוקד הבירורים ע"מ לקבל  ועלילתושב כי הובהר . קבלה התושב אכן ביקש

  .קבלה

 ואפשרות להוציא קבלה והמוקדנית הפנתה אות מוקדניתשאין ל והוסבר לכן -כמו 

 למוקד הבירורים.

 בירורה סיכום

 נמצאה מוצדקת.ממצאי הבירור העלו כי תלונתו 

  העשי לאור הבירור ותוצאותיו, בעניין, ושל התושב  ומוקד מילגם , קיבל את הערת

להפיק קבלה לתושב עבור תשלום, כפי שמפיקים קבלה לתושב  מנת-עלהנדרש 

ד כאשר הוא פונה למוקד הבירורים דהיינו, תושב שביצע תשלום בין אם זה במוק

התשלומים ובין אם זה ממוקד הבירורים, תפתח מיד פניה למחלקת הגביה, לשלוח 

 .קבלה לתושב

 כמו כן, כל המוקדנים והמוקדניות יתודרכו בנוהל זה.

לאור האמור לעיל, לרבות האמור בסיכום הבירור סיים הממונה על תלונות הציבור 

 עניין.מבלי שנמצא מקום להתערבותו הנוספת ב האת הטיפול בתלונ
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 דו"ח  חנייה :  תלונה שכותרתה
                                                           

 .התלונה שבנדוןאצל הממונה על תלונות הציבור התקבלה 

 
 מהות התלונה

ערעור בגין דו"ח  השיהג 1.11.2016כי בתאריך התושבת מלינה  התלונהבמכתב 

 (. 109XXX-1-9)מס'  15.9.2016חנייה מיום 
טלפונית לבירור ההחלטה בעניין הערעור שהגשת, קיבלת  הלמרות שפנת הלטענת

 ₪ . 400.80דו"ח בתוספת ריבית פיגורים ע"ס 
 

 בירור התלונה
-מבירור התלונה ומעיין במסמכים אשר הוצגו לממונה על תלונות הציבור )להלן

 כדלקמן: מונההמ ( מאת מחלקת החנייה והתובעת העירונית השיב"הממונה"
 

הוגש דו"ח חנייה, ואשר בגינו הוגש ערעור בתאריך  15.9.2016בתאריך  .1
 .8.11.2016, ושהועבר לטיפול התובעת העירונית  ביום 1.11.2016

 .21.2.2018החלטת התובעת העירונית המוסמכת לדון בנושא ניתנה רק ביום  .2

תקופה מברור התלונה וההתייחסות אשר נתקבלה אצל הממונה עלה כי ב .3
האמורה חל מעבר בין מערכות הגביה של חברות הגביה מטעם העירייה 

 ובשל כך חל עיכוב במתן התגובה לערעור.

נתנה החלטת התובעת  19.8.2018לאור תוצאות בירור התלונה, ביום  .4

 . 109XXX-1-9העירונית על ביטול דו"ח חנייה מס' 

התושבת  אלמאת מח' החנייה תב בדבר  ביטול של הדו"ח נשלח מכ
 באמצעות   הדואר.

 
שלהלן, סיים הממונה על תלונות הציבור  4לאור האמור לעיל, לרבות המצוין בסעיף 

 את הטיפול בנושא, מבלי שנמצא מקום להתרבות נוספת מעבר לאמור.
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  שליחת שמאי לצורך תשלום היטל השבחה -אי תלונה שכותרתה: 

 נה שבנדון.אצל הממונה על תלונות הציבור התקבלה התלו
 

 מהות התלונה
 

 חודשים, לא  5 -בפנייה שבנדון מלין  התושב כי למרות הזמן הרב שחלף, כ

 נשלח אליו שמאי כדי לשלם את היטל ההשבחה בגין מכירת נכס.

  ע"ח היטל ההשבחה. ₪   750לטענתו, שילמת מקדמה בסך 

 בירור התלונה
 

לממונה על תלונות  מבירור התלונה ועיון במכתבים ואסמכתאות אשר הוצגו

 "(  בתגובת מנהל המחלקה עלו הממצאים כדלקמן:הממונההציבור )להלן: "

ראשית, יש לציין כי שומת ועדה לתו"ב אינה מייתרת  את השומה להערכת שווי  .1

 ידי שמאי מטעם מוכר נכס. -נכס שמבוצעת על

מחלקת היטלי פיתוח והשבחה מתעדפת טיפול בפניות , לכן בקשות להכנת  .2

מה לבקשות היתר בניה או בקשות להעברת זכויות, נמצאות בעדיפות גובהה שו

 יותר מבקשות להכנת שומה לפני מכר.

מזכויותיו  לאשתו  50%להעברת  2015תהליך הטיפול בבקשת התושב משנת  .3

אליו הופסק באמצע מאחר ולא כל המסמכים הועברו למחלקה וכן לא בוצע 

 תשלום המקדמה שנדרשה.

 : 5/7/2018ו שהוגשה בתאריך לעניין בקשת .4

 בבדיקה ראשונית התברר שההליך הנדרש מתחלק לשניים:

. 2004העברת זכויות בן בעל לאישה בהתאם להחלטת בית משפט משנת  .א

)המעמד המשפטי של נכס  משפיע על היטל השבחה ומחויב על פי להופיע 

 בשומה(.

 בדיקת חבות למימוש מלא לפני מכר. .ב

א'. 4חו המסמכים הנדרשים להליך המצוין בסעיף נשל 25/7/2018בתאריך  .ג

 נשלח אליו תצהיר דחיית היטל השבחה לחתימה. 29/7/2018בתאריך 

 .30/7/2018תצהיר חתום הועבר על ידי התושב  בתאריך  .ד
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התקבל אישור ממחלקת הפיקוח על הבנייה ובתאריך  13/8/2018בתאריך  .ה

ר )העברת זכויות לאחר שנבדקו כלל המסמכים, הועבר אישו 19/8/2018

 בדחיית היטל  השבחה( למחלקת ארנונה.

על כך שלא קיבלת אישור לרשם  16/10/2018לאחר תלונת התושב מתאריך  .ו

המקרקעין, בוצעה בדיקה מול הארנונה והתברר שהאישור מחכה מתאריך 

20/8/2018 . 

עם העברת חלק מהמסמכים הנוספים הנדרשים לביצוע הערכת השבחה  .ז

 , הוכנסה בקשתו לתור להכנת שומה.16/10/2018ריך ב' בתא4לסעיף 

 .21.10.2018 בתאריך שולמה 402680000: נכס מספר ח"ש750 ס"ע  מקדמה

נרשם העברת זכויות ברשם המקרקעין מאשתו של  28/10/2018בתאריך  .ח

 התושב אליו.

עפ"י עדכון מנהל המחלקה, בימים האחרונים הועברה אליך שומה להיטל  .5

 השבחה.

ה הבירור כי משך הזמן הרב שחלף מאז הושלמו המסמכים הנדרשים עוד העל .6

, חרג מהותית מקבוע הזמן הנדרש למתן שירות וסיום  5/7/2018לבקשתו מיום 

 נמצאה תלונתו מוצדקת.טיפול בבקשה.  לאור האמור 

 הציבור תלונות על הממונה סיים 6-/5לרבות המצוין בסעיפים  , לעיל האמור לנוכח

 .הנוספת להתערבותו מקום שנמצא מבלי התלונב הבירור את
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 אי קבלת מענה טלפוני במחלקת חניה תלונה שכותרתה:

                                              
 .התלונה שבנדוןאצל הממונה על תלונות הציבור התקבלה 

 
 מהות התלונה

  וח חניה קבלת ד 11.7.18כי לאחר  שבתאריך  התושבת מלינה התלונה במכתב

שבעקבותיו פנית בבקשה לביטולו, ניסיונותיך הטלפונים הרבים לקבל מענה 

 במחלקה לא נענו. 

 בירור התלונה
 

מבירור התלונה ועיון במכתבים ואסמכתאות אשר הוצגו לממונה על תלונות 

 "(  בתגובת התובעת העירונית, עלו הממצאים כדלקמן:הממונההציבור )להלן: "

ועברו למחלקת החניה. נוהלי המענה הטלפוני במחלקה טענותיך  נבדקו וה .1

חודדו. אם זאת יש לזכור כי במחלקה זו ישנן שעות מענה טלפוני קבועות 

 ויש ליצור קשר אך ורק בשעות הללו. 

כמו כן ביקשה מחלקת החניה לציין כי קיים עומס טלפוני בשעות המענה ועל  .2

 מהרגיל . כן ייתכן ולעיתים זמן ההמתנה למענה יהיה ארוך

יתרה מזאת ובמקרה דנן, ניתן לך מענה בדמות מכתב המאשר את ביטול  .3

 .12.11.18הדוח . מצ"ב העתק המכתב אשר נשלח לכתובתך מיום 

בסיכום הבירור סיים הממונה על  3-ו 1לאור האמור לעיל, לרבות האמור  בסעיפים 

 הנוספת בעניין.מבלי שנמצא מקום להתערבותו  התלונות הציבור את הטיפול בתלונ
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 דוחות חנייה שבוטלו והוחזרו לגבייה תלונה שכותרתה:
                  

 .התלונה שבנדוןאצל הממונה על תלונות הציבור התקבלה 
 

 מהות התלונה

  הוחזרו 2016דוחות חנייה שבוטלו בשנת  2כי התושב  מלין   התלונהבמכתב ,

בור שנתיים וזאת למרות שהוכח ידי מחלקת החנייה וחברת מלגם כע-לגבייה על

 כי הופעל מנוי בסלופארק במועד רישום הדוחות.

 בירור התלונה
 

מבירור התלונה ועיון במכתבים ואסמכתאות אשר הוצגו לממונה על תלונות 

"(  בתגובת התובעת העירונית וחברת מלגם עלו הממצאים הממונההציבור )להלן: "

 כדלקמן:

ר מתבטלים דוחות חניה באשר הם, לעולם בראשית התגובה צוין  כי, כאש .4

תישלח אל המערער הודעת ביטול ובד בבד יסגרו כל ההליכים בדוחות הללו 

ולא ניתן יהיה להחזירם לגבייה ולפעול בגינם. טענות המלין בהקשר לכך 

 נבדקו לעומק אולם לא נמצא להם כל תימוכין.

, ניתן לראות יתרה מכך ועל פי התדפיסים אשר צורפו  למכתב התגובה  .5

 בבירור כי לא רק זאת שדוחות החניה האמורים לא בוטלו אלא שהם פעילים 

ואף הוגשו בגינם ערעורים אשר נדחו על הסף שכן עבר המועד להגשתם ומאז 

 נמשכו הליכי הגבייה בגינם בהתאם לחוק. 

לאור האמור לעיל, באם למלין אסמכתאות לביטול דוחות החניה כאמור  .6

תלונתו הרי שהינו מתכבד להציגן ועמדת התביעה תישקל וכפי הנטען ב

בשנית, שאם לא כן עליו לפנות למחלקת החניה ולהסדיר את התשלום בגינם 

 בהקדם.

 

בבירור  התלונה סיים הממונה על  3לאור האמור לעיל, לרבות האמור  בסעיף 

 ניין.מבלי שנמצא מקום להתערבותו הנוספת בע התלונות הציבור את הטיפול בתלונ
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 תלונה שכותרתה: סיום פגישות במרכז קשר באור יהודה
 

 .התלונה שבנדוןאצל הממונה על תלונות הציבור התקבלה         
 

 מהות התלונה

 
 מלינה על  כי הודיעו לה על סיום פגישות במרכז קשר באור יהודה. רת הגב 

 לה פרטים הגיוניים , אחראית מרכז קשר אינה מדווחת .ג .עוד מלינה כי הגב' ר

 ראית הילדה שלה. -בשל אי

לטענתה במפגש במרכז הקשר היו וויכוחים שלא לטובת הילדה שהייתה מאוד 

בלחץ ולא הרגישה טוב שמורחקת ממנה. מאז הופסק הקשר שלה עם הילדה 

 יהודה. -במרכז הקשר באור

 
 בירור התלונה                                  

המסמכים אשר הוצגו לממונה על תלונות הציבור )להלן: מבירור התלונה ו

 הממונה(, הנני להשיבך כדלקמן:

פי -מרכז הקשר באור יהודה הינו מרכז קשר אזורי הקולט משפחות על .1
עו"ס( ביחידות הרווחה -המשפט או מעובדת סוציאלית )להלן-הפנייה מבית

 באור יהודה והסביבה.

.  משכך, נעשתה ההעיר אור יהודה וכן גם אבי ילדיאינה תושבת  הגברת .2

. ההנחיות ה של המתלוננתפנייה בכתב מאת עו"ס כפר חב"ד, מקום מגורי

לטיפול או לחילופין הפסקת הביקורים במרכז הקשר הינן בסמכותה 

 .ואחריותה של עו"ס כפר חב"ד

 סיכום הבירור

נו מקום טיפולי מרכז הקשר באור יהודה הינו מרכז קשר אזורי , הוא אי .3
 ילדים תחת השגחה ברמות שונות. -אלא מקום בטוח מותאם למפגשי הורים

 .ההחלטה על הפנייה נתונה לעו"ס כפר חב"ד .4

 להמשך טיפול. לעו"ס כפר חב"דלפנות  המתלוננת עליי

לנוכח האמור לעיל, סיים הממונה על תלונות הציבור את הבירור בתלונתך מבלי  

 הנוספת. שנמצא מקום להתערבותו

וזו תאשר המשך  ה לעו"ס כפר חב"ד,ככל שתפנ ראוי לציין,עוד נמסר למתלוננת כי 

במרכז הקשר  באור יהודה, מחלקת הרווחה תפעל בהתאם לנסיבות  הביקור

 המתאימות.
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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

ם מתייחסת הא

בעניינים כאמור 

 )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 

 אין בירור

 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-הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, תשס"חחוק 

 –בחוק זה  *.1

ממונה על תלונות  מי שמונה לפי חוק זה להיות –"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 1לא ימונה עובד בכיר כאמור בפסקה ) (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 

 ולי במגזר הציבורי.חמש שנים בתפקיד ניה

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()

אינה ממנה ממונה על תלונות הציבור, רשאי ראה השר כי רשות מקומית  )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.

בור ברשות המקומית יחולו על מינויו וכהונתו של הממונה על תלונות הצי )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.

ות הממונה על תלונות הציבור משאבים הרשות המקומית תעמיד לרש )ה( 
 הולמים הדרושים לו לשם מילוי תפקידו.

י ובלתי תלוי, ואחראי במילוי תפקידיו יהיה הממונה על תלונות הציבור עצמא *.3
 בפני מועצת הרשות המקומית בלבד.

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

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 

 י תפקידיו כמבקר.המידע למבקר הרשות המקומית לשם מילו

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

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:

נן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת המעשה פוגע במישרין במתלו (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
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 הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;

בניגוד המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או  (2)
 צדק בולט.-למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי

לונן תיחתם תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המת *.6
בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה 
התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של 

 התלונה.

 לא יהיה בירור בתלונות אלה: )א( *.7

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)

 ולה שיפוטית או מעין שיפוטית;תלונה על פע (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-ק מבקר המדינה, התשי"חכנציב תלונות הציבור לפי חו

 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)
מסוג העניינים שסעיף קטן על פי דין השגה, ערר או ערעור, והוא אינו 

 ( 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( 
נן, בכתב, שלא יטפל בה ויציין את אותה, יודיע הממונה על תלונות הציבור למתלו

 הנימוקים לכך.

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

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 

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

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)
ם לדעת הממונה על תלונות הציבור שיקבע, כל ידיעה או מסמך העשויי

 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

הוגשה תלונה על הממונה על תלונות הציבור או על עובדים הכפופים לו,  )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 לבררן

 דרכי בירור תלונה
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 נות הציבור לפי חוק זה.של הרשות המקומית סמכויות הממונה על תלו

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

ע בהגשת תלונה לממונה על תלונות לא יעשה אדם דבר שיש בו כדי להפרי *.9
 הציבור או בבירורה, או למנוע או לעכב את הגשתה או בירורה.

בירור תלונה אם ראה כי מלכתחילה לא היה  הממונה על תלונות הציבור יפסיק *.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:

ל כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן, לנילון, לממונה עליו ימסור ע (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)
קומית או מועצת הרשות הציבור להצביע לפני הנילון ולפני ראש הרשות המ

 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 

 לונית או הטלת תפקיד פלוני;כשהתלונה היתה בעניין מינוי למשרה פ (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;

אחר להשתמש בזכות או אין בהן כדי למנוע מהמתלונן או מאדם  (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

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

דוחות או כל מסמך אחר שהוציא או הכין הממונה על תלונות הציבור  )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.

 רעהאיסור הפ

 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)

 נט של הרשות המקומית;באתר האינטר (2)

 בהודעות תשלום ארנונה לחייבים; (3)

 בדרכים נוספות שתקבע מועצת הרשות המקומית. (4)

 וע חוק זה.השר ממונה על ביצ *.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 

בור לפי חוק זה, ובלבד שבתום חמש שנים כאילו מונה להיות ממונה על תלונות הצי
 (.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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