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 מבקר העירייה לשכת
 תש"פ     ניסן    'טכיום חמישי, 

  2020                 אפריל             23
 337                    -תצ    :סימוכין    

 בוד,לכ
 ראש העירייה ,עו"ד ליאת שוחט

 
 שלום רב,

 
 

   9201  לשנת  8 מס' הממונה על תלונות הציבור דין וחשבון הנדון:
 
 

 8מס'  הממונה על תלונות הציבור להגיש את דין וחשבון בזאת  הרני מתכבד

 . 2019 לשנת 

ר( תלונות הציבוחוק 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 

ם באתר שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורס

 האינטרנט של הרשות המקומית.

, 2019דין וחשבון זה מסכם את הפעולות של הממונה על תלונות הציבור בשנת 

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

 שהתקבלו ותיאור הטיפול במבחר תלונות.

כמפורט בסעיף  יבורתלונות הצתשומת 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
הרשויות המקומיות מתוקף תפקידן עפ"י החוק, מספקות לציבור שירותים רבים 

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

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

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

הרשויות המקומיות  התקבל בכנסת חוק  2008אפריל  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

בדיה, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית וכן על מוסדותיה, עו

 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. 

מור, הממונה על תלונות הציבור נכנס לתמונה עם קבלת התלונה ובלבד בכפוף לא

 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. 

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

 תהנדרש הענו להגדרנוספות אשר לא  ואינו כולל פניות ,2019 של שנת מהלכהב

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

 העירייה.

נו ע 22פניות, מהן  24 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 

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

וכן סיורים ברחבי עלי תפקידים ואף עם התושבים, והתקיימו פגישות עבודה עם ב

 לצורך קבלת הבהרות נוספות. העיר 
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נתונים על תלונות בשנת 

2019 
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 2019תלונות שטופלו בשנת 

 

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

 -כ המהוות תלונות 20 -תלונות ציבור. מתוכן, הסתיים הטיפול ב 22 -הממונה ב 

 הליך הופסק 36% תהמהוו ,ושהתקבל ותתלונ 8  .שהתקבלו מסך התלונות 91%

 .לחוק ב 7-א ו7 פיםבהתאם לסעיה בירור
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 לא מוצדק מוצדק חלקית מוצדק

33

6

 התפלגות לפי תוצאות הבירור

 

 

 

מהתלונות שטופלו בתקופה הנדונה  50 %-כ תלונות המהוות 6 עולה כי מהתרשים

 מהתלונות  50% -ות המהוות כתלונ 6  נמצאו כמוצדקות או כמוצדקות חלקית.

 נמצאו כלא מוצדקות.שטופלו, 

)מחלקת פיקוח על הבניה( ,  הנדסהמוצדקות הן בנושאי: התלונות אשר נמצאו 

 המוצדקת ותהתלונ תביעה עירונית ופיקוח עירוני )תלונה משותפת( ומחלקת חניה.

)תלונה מרכז קזז לצעירים, מחלקת חניה ותביעה עירונית בנושא:  ןחלקית הינ

 .  משותפת( ופיקוח עירוני
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 התפלגות התלונות לפי מחלקות

 

 

       

 

הנדסה/הוועדה המקומית  של עניינן נושאיםמהתלונות  25%עולה כי  מהתרשים

בנושאים של מחלקת חניה  15%, פיקוח עירוני בנושאים של 20%  .לתכנון ובניה

, מרכז אגף הכנסות ,ביטוחנושאי  5% .שלוש תלונות לכל יחידהותביעה עירונית 

 . לכל יחידה תלונה אחתושיפור פני העיר )שפ"ע(,  קזז לצעירים, חופש המידע

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

 באותה התלונה.
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 התפלגות לפי נושאים עיקריים

                        

        

             

 

 

 

 

 50%מהווים   איכות השירות ומתן מענה לתושבשל  מעיון בתרשים עולה כי נושאים

 44%נושאים של אכיפת חוקי העזר מהווים  .עסקו התלונות םמהנושאים בה

בהן נסובו  מהתלונות 6% מהווים  מסים, הנחות ותשלומיםנושאים של הנושאים, מ

  .2019תלונות הציבור בשנת 
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תיאור הטיפול במבחר 

 תלונות
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 סיוע בשכ"ד כהכנסה"חישוב "תלונה שכותרתה:         
 

 מהות התלונה

  –אשר נתקבל במכתב תלונה 

 כי  המלינה כי בפנייה אל  אגף הכנסות לשם קבלת הנחה בארנונה נענת התושבת

 אמא חד הורית ולא מעבר לכך.  ה" כיוון שהי20% -זכאית "רק ל ההי

 דירה וזה  -מקבלת סיוע  בשכר ההינה, כי הינ ה, הסיבה כפי שנמסרה להלטענת

 .נחשב מבחינתם כהכנסה

 בירור התלונה
 

מבירור התלונה ועיון במכתבים ואסמכתאות אשר הוצגו לממונה על תלונות 

 "( עלו הממצאים כדלקמן:הממונההציבור )להלן: "

מסדירים את  1993-תקנות הסדרים במשך המדינה )הנחה מארנונה(, תשנ"ג .1

הנכס באותה  ההליך להפחתה מסכום הארנונה הכללית שהייתה מוטלת על

 הנחה(. -שנת כספים, אלמלא ההפחתה  )להלן

( מפרטת זכאים להנחה, ובכלל זה מבחן הכנסה חודשית 8)א() 2פרק ב',  תקנה 

 ממוצעת אשר מפורטת בתוספת הראשונה, ובהא לישנא:

) (            ד       צ    פ  ט      פ         ,  (8)  
             -   פ    פ    פ       ג              

        פ  ט                פ        ;

) (          –  

         ט                          -"     " 
   ג         ,         ד    פ        ,          
          ,                    ד    ט              

  -   ,    ט 

 "          ט   -ד'   צ            פ  פ       (1) 
 ;2010- ג     פ           ט          )  ד    (,    " 

 

הבירור העלה כי, במסגרת זו ובהתאם לחוות הדעת אשר הועברה לממונה,  .2

הכנסה מכל מקור ידי המחלקה המשפטית לעירייה, המונח " -נבחן ונדון על

ו המשפטית המופיע בתקנות ההנחה, ובהתאם לחוות דעתה, פרשנותשהוא", 

הנכונה הינה, שהוא כולל בתוכו, כל הכנסה שהיא, יהא כינויה אשר יהא. 

לרבות הכנסה שניתנת באופן קבוע מדי חודש, ובהתאם לכך הנחתה את 

 מחלקת הגביה לנהוג.
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מדובר במונח רחב וגורף , אשר כפי שהוא מנוסח, מכוון לכלול בתוכו הכנסה   .3

טופס בקשה -לתוספת השנייה בתקנות 1מכל מקור שהוא. כך עולה גם מטופס 

אשר מפרט -לקבלת הנחה מתשלום ארנונה לדירת מגורים לשנת הכספים

מקורות שונים של הכנסות ומבקש ההנחה נדרש לציין את מקורות ההכנסה 

הרלבנטיים מבחינתו. יתרה מזאת, את אותן ההכנסות שהמחוקק התכוון שלא 

 ה.יכללו בחשבון, פירט המחוקק במפורש בתקנ

 סיכום הבירור

. חישוב הסיוע אותו כלא מוצדקתתוצאות בירור התלונה העלו כי נמצאה  .4

נכללת בסך ההכנסה אותה יש לזקוף  דירה -כסיוע בשכרהתושבת מקבלת 

 להכנסות, "הכנסה מכל מקור שהוא", כהגדרתה.

 

 יענה השעניינ שככל הרי, והנוהל הדין להוראות בהתאם כי, יוער הצורך מן למעלה

 לרשות מלפנות מניעה אין,  בארנונה הנחה גבוהה יותר  לקבלת תבחיניםל

 חוזרת לקבלת הזכאות. בבקשה המקומית

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

 .הנוספת להתערבותו מקום שנמצא
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 על חריגות בניה ברחוב הפלמ"ח" תלונה שכותרתה: "התעלמות מתלונה            
                           

 מהות התלונה

 .xx-xx-xxנייה ברחוב הפלמ"ח מס' על חריגת ב ומלין על התעלמות מתלונת התושב

 מספר פעמים ואף מסר מסמכים ותמונות. הפנ ולטענת       

והן על ידי  המסמכים אושרו בחותמת כ נתקבלו, הן על ידי המחלקה המשפטית       

 הפיקוח על הבנייה.

 

 בירור התלונה
 

מבירור התלונה ועיון במכתבים ואסמכתאות אשר הוצגו לממונה על תלונות 

 "( עלו הממצאים כדלקמן:הממונההציבור )להלן: "

בדבר בניה ללא היתר בניה  לכאורה, כחוק נתקבל במחלקת  יומכתב טענות .1

 .14.1.2019ם הפיקוח על הבניה ונחתם בחותמת נתקבל ביו

בשנית למחלקת הפיקוח ונתקבל על ידי   2019נשוא התלונה הועבר בחודש יולי  .2

 מנהל המחלקה הנוכחי. 

 הבירור העלה כי, התלונה לא טופלה על ידי המחלקה לפיקוח על הבניה. .3

בהתייחסותו לממונה מסר מנהל המחלקה כי התלונה לא טופלה מסיבות  .4

 שאינן נהירות או ידועות לו.

 ום הבירורסיכ

. תלונת הציבור לא טופלה מוצדקת תוצאות בירור התלונה העלו כי נמצאה  .5

עת הוגשה לראשונה ואף עם כניסתו לתפקיד של מנהל  2019מראשית 

 .2019המחלקה בחודש יולי 

למהנדסת העיר ולמנהל  הציבור תלונות על הורה הממונה, לעיל האמור לנוכח

בדבר חריגות הבניה עליהן   ולבירור תלונתהמחלקה על הפיקוח על הבניה לפעול 

ולפעול בהתאם לחובתם בחוק ובהתאם למדיניות האכיפה   התושב עיהצב

 שבתוקף.
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 דוח  חניה שאינו מוצדק ודחית ערעור  תלונה בנושא:                       
                                              

 
 מהות התלונה

  כרטיס חניה  האיוהוצ האת רכב הכי החנתהתושבת  ינה מל  במכתב הפנייה

 מהמדחן, כפי שמורה השלט. 

 את הפתק )כרטיס החניה(  השלא שמ הכאשר בדיעבד הסתבר ל ה, טעתהלטענת

נדחה עם נימוק  הכי ערעור הכשהוא צמוד לחלון הקרוב אל המדרכה. עוד טענ

 לא ברור.

 
 בירור התלונה

 
ואסמכתאות אשר הוצגו לממונה על תלונות מבירור התלונה ועיון במכתבים 

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

 

דו"ח חניה  הקיבלהפונה על פי בדיקה שנערכה במחלקת החנייה נמצא כי  .1

את פתק החניה מן המדחן על גבי שמשת החלון כפי  המשום שלא הצמד

ת החניון האמור. כעולה אף מהאמור שמבהיר השילוט אשר מצוי בקרב

 .הבפניית

מצרפת את  היאבערעור כי  הנדחה אף הוא משום שלמרות שציינ הערעור .2

את האמור לא  ה. משלא צירפטענותיהלא צורף הנ"ל להוכחת  ,פתקית המדחן

 ולבטל את הדו"ח. הניתן היה לאשר את בקשת

ר צורפה פתקית שבסימוכין  אל הממונה על תלונות הציבו המאחר ולתלונת .3

ידי התובעת העירונית המוסמכת לכך,  לפעול לביטולו של -החניה,  הוחלט על

 דוח החניה.

 

בהליך הבירור, סיים הממונה על תלונות  3לאור האמור לעיל, לרבות האמור  בסעיף 

 הציבור את הטיפול בתלונתך מבלי שנמצא מקום להתערבותו הנוספת בעניין.
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 ""הודעת קנס כלב משוטט   תלונה שכותרתה:             
 

 מהות התלונה

 בטענה כי אין  הרערהודעת קנס בגין כלב משוטט. ע המלינה כי קבל התושבת
 כלב. ה ברשות

 שאין הכלב שייך  ה,  הודעת הקנס הומרה לאזהרה למרות שכאמור, טענהלטענת
 לך ואין לך כלב. 

 

 בירור התלונה

מבירור התלונה ועיון במכתבים אשר הוצגו לממונה על תלונות הציבור  )להלן: 

 ותגובת התובעת העירונית, הננו להשיבך כדלקמן: ("הממונה"

 הגברתבות פניית המערערת נערך דיון  מחדש בבקשת הערעור של בעק .1

וכן נערכה בדיקה נוספת אל מול מחלקת הפיקוח העירוני וכן אל מול 

 השירות הווטרינרי.

אשר מופיע בדוח ממצאי הבדיקה עולה כי אכן לא ניתן לקשר את הכלב  .2

 , המערערת.שניתן לגב' פ.

התביעה העירונית ולבטל  לאור האמור לעיל הוחלט לשנות את החלטת .3

 כליל את הדוח בהיעדר עילה.

 
 

בהליך הבירור, סיים הממונה על תלונות  3לאור האמור לעיל, לרבות האמור בסעיף 

 הציבור את הטיפול בתלונתך מבלי שנמצא מקום להתערותו הנוספת בעניין.
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 0284398-552אות מתחם העצמ -תלונת ציבור בנושא:   תכנית בינוי פינוי בינוי       

                                              
בכותרת "תכנית בינוי פינוי בינוי  2019יולי  23במענה לתלונת ציבור מיום 

הטעיית התושבים והוועדה המחוזית על ידי  552-0284398מתחם העצמאות 

תכבד הוועדה המקומית עיריית אור יהודה" ]להלן "תלונת הציבור"[, הנני מ

 להשיב בדברים הבאים:

התחדשות  552-0284398קראתי בעיון רב את תלונת הציבור העוסקת בתכנית 

עירונית מתחם רחוב העצמאות אור יהודה, את המתואר בה ושלל הטענות 

 המועלות בה.

כלל נקוט הוא כי טיבם של רובן ככולן של הטענות המועלות בתלונת הציבור 

לבירור תלונות אלו על פי דין והיא בוועדת היה להתברר במסגרת השמורה 

המשנה להתנגדויות בוועדה המחוזית תל אביב ולא אצל הח"מ בתפקידו 

 כממונה תלונות הציבור )להלן "הממונה"(.

תלונת הציבור עצמה מגלה כי העילות המנויות בה ידוע ידועים היו למתנגדים 

נגד לתכנית האמורה, במועד בו יכלו עדיין להעלות אותם במסגרת זכותם להת

 כאשר לעת הזו מדובר בתכנית בת תוקף.

שהתקיימה  1210ואכן, מקריאת פרוטוקול וועדת משנה להתנגדויות מספר 

במשרדי הוועדה המחוזית בתל אביב, עולה כי התנגדות  2016ינואר  4בתאריך 

נדונה במסגרת מגישי תלונת הציבור החתומים כ"ועד ההתנגדות נווה סביון", 

דת המשנה ונדחתה ברובה המכריע על ידי הוועדה המחוזית, ובכך ניתן להם ווע

 יומם.

הרחבת טיעוני ההתנגדות שלא במסגרת הערכאה המתאימה להגשתם, והבאתם 

שהוא  מעשה מעין שיפוטילפתחו של הח"מ להכרעה הינם בבחינת תלונה על 

אור  התחדשות עירונית מתחם רחוב העצמאות 0284398-552תכנית  אישור

( לחוק הרשויות 3)א()7על פי סעיף  האסור בבירור על ידי הממונהיהודה, 

 )להלן "החוק"(. 2008המקומיות )ממונה על תלונות הציבור( התשס"ח 

( לחוק אף מצרים סמכויותיו של הממונה מלברר 2( ו1)ב()7לא זו אף זו, סעיפים 

לונת הציבור ושהוגש בה ערעור על ידי מגישי תתלונה שניתנה בה החלטה 

, לרבות תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו הוגשה עצמם

התלונה או מיום שהמעשה נודע למתלונן, ומועד זה  גם לנוכח הנטען כתלונת 

 , הווי אומר חלף זה מכבר.2016ינואר  4הציבור תחילת מניינו  מיום  

 ין.בנסיבות דנן לא נמצא מקום להתערבותו של הממונה בעני
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 דוח חנייה""  תלונה שכותרתה:

                                                  
 מהות התלונה

 בחניון  באזור רחוב אריאל שרון,  האת רכב התמלינה כי  החנ התושבת

 דו"ח חניה. האגרת תשלום סלופארק ולמרות זאת ניתן ל הליהפע

 ים בלבד, ולא קיימת , בדיעבד הסתבר כי החניה מוגבלת לשעתיהלטענת

 אופציה להמשיך זמן חניה נוסף תשלום.

 בירור התלונה

מבירור התלונה ועיון במכתבים ואסמכתאות אשר הוצגו לממונה על תלונות 

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

 

]להלן "מכתב התלונה"[ לפיה הלינה על עיריית אור יהודה  גב' נ.ד. תלונתה של  .1

מרץ  27באור יהודה ביום  3ה הודעת קנס חניה ברחוב אבי ואביב מול שרשמה ל

בחניון "הטרמינל סנטר", שהוא חניון לטווח  קצר הממוקם אבי ואביב  2019

באור יהודה. במועד החניה המתלוננת הפעילה אמצעי חניה סלולרי ]סלופארק[ 

ר ואף המציאה אישור תשלום באמצעות סלופארק עבור חניה באזור "אזו

 חניה שעתי". -תעסוקה ומסחר

כפי שנטען על ידינו, הסדר החניה ברחוב אבי ואביב חניון הטרמינל סנטר בו  .2

חנתה המתלוננת נקבעו כך, שמדובר בחניון לטווח קצר באמצעות מדחנים 

בלבד, החניה הינה ללא תשלום באמצעות כרטיסי המדחנים בלבד, כאשר לא 

ואיזי פארק. החניה מוגבלת לשעתיים ניתן לחנות באמצעות חניה סלולרית 

 בלבד ללא אפשרות הארכת החניה או הפקת כרטיס נוסף.

שימת ליבכם לעובדה, כי שם הרחוב הוא אבי ואביב בדומה לשם אחד ]

החניונים ששמו אבי ואביב אולם המתלונן חנה בחניון הטרמינל סנטר ולא 

 בחניון אבי ואביב[.

, עלונים חולקו על רכבים 2018אוגוסט  13הסדרי החניה תומררו והוצבו ביום  .3

במשך שבוע שלם  ואף הוצב פקח עירוני אשר סיפק הסברה לחונים במקום. כל 

אלו היו צעדים אשר ננקטו טרם ביצוע אכיפה בפועל של הסדר החניה. משננקטו 

 כל אלה, רק אז החלו הסדרי החניה החדשים מיושמים בפועל.
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ית להסדרי החניה שנקבעו במקום ומי שאינו קיימת חובה כלפי כולי עלמא לצי .4

 עושה כן אל לו להתפלא מדוע קיבל קנס.

הכניסה למתחם החניונים "אבי ואביב" וחניון "טרמינל סנטר" משולטת בשלטי  .5

נפרדים בעלי הסדרי כניסה גדולים ובולטים מאוד לעין. מדובר בשני חניונים 

רות לחצות מחניון אחד חניה נפרדים אשר לשניהם כניסה  נפרדת ואין אפש

לאחר ללא יציאה מהחניון האחד וכניסה לחניון האחר מכניסה נפרדת 

 לחלוטין.

הכניסה לחניון אבי ואביב נעשית בפניה ימינה בהגעה לאזור החניונים כאשר את  .6

חניה חינם  -חניון טרמינל סנטרהבאים מקדם שלט מאיר עיניים בכותרת "

" ובו מפורטים הסדרי החניה הקבועים כבלטווח קצר עד שעתיים ביום לכלי ר

 "ובתחתיתו פירוט נרחב של הסדרי החניה.

 החניון משולט במספר רב של שלטים זהו לשונם: .7

                               

 חניון לטווח קצר

 באמצעות מדחנים בלבד

 חניה ללא תשלום

 באמצעות כרטיסי המדחנים בלבד

 רית ואיזי פארקלא ניתן לחנות באמצעות חניה סלול

 החניה מוגבלת לשעתיים בלבד באמצעות כרטיסי המדחן

 ללא אפשרות הארכת חניה

 או הפקת כרטיס נוסף

נוסך השלטים אינו מפנה כלל לשימוש באמצעי חניה סלולריים, אלא אוסר  .8

אותו במילים מפורשות ומיידע לגבי חניה חינם באמצעות כרטיסי מדחן 

בלבד, ללא אפשרות הארכה או הפקת כרטיס המוגבלת לפרק זמן של שעתיים 

נוסף וכן לא מצוינים מספרי  טלפון המפנים  לתשלום דמי  חניה באמצעים 

 סלולריים.

בבדיקה מקדימה שערכה עיריית אור יהודה עם החברות להפעלת אמצעי חניה  .9

סלולריים ]פנגו וסלופארק[ בטרם שונו הסדר החניה על ידה, הובהר על ידם, כי 

לא ניתן לחסום הפעלת אמצעי תשלום חניה סלולריים בחניון לטווח קצר 

 במסגרת תכנת ההפעלה הקיימת.
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פי עבור דמי החניה הסלולריים ששולמו על יודגש כי העירייה מאשרת החזר כס .10

ידי כל מבקש אשר בשגגה הפעיל אמצעי חניה סלולריים במקום הגם שאלו 

 הופעלו בניגוד להסדרי החניה המפורסמים.

הדברים יפים גם לגבי המתלוננת ככל שתבקש החזר עבור תשלום  דמי החניה  .11

 בחניון.

מתלוננת מחייבים אותה ואף הסדר החניה הקבועים בחניון הטרמינל סנטר בו ה .12

פטורה  המצייתת להם לא זו בלבד שהיית העמה מקום שאם היית םמיטביי

מתשלום דמי חניה בחניה בת שעתיים ופחות אלא אף הייתה נמנעת הודעת 

הקנס. עיריית אור יהודה כאמור, בחרה להשיב את דמי החניה ששולמו 

ותיאות לראות גם  באמצעים סלולריים בחניון זה כנגד בקשה שתוגש לה

 בהסכמה שתוגש לכם על ידי כבקשה להחזר לכל דבר ועניין.

 סיכום הבירור

מבירור התלונה וכעולה מחוות דעתה של מנהלת תחום תביעה ואכיפה  .1

 עירונית, נהגה מחלקת החניה כדין.

 כלא מוצדקת.תוצאות בירור התלונה העלו כי התלונה נמצאה  .2

שלהלן  12לפעול כמצוין בסעיף  הפונה רלמעלה מן הצורך יוער, כי אם תבח .3

 תיאות העירייה לשקול  בחיוב את הבקשה.

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

 שנמצא מקום להתערבותו הנוספת.
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 תלונה שכותרתה: התנהלות מחלקת החניה                              

 

 מהות התלונה

 על דו"ח  ישמלין על הטיפול הרשלני של מחלקת החניה בעירייה בערעור שהג התושב

 חניה.

 ערעור,  11.8.18ש בתאריך י( הג23.1.18)מיום  0-42 "ח חניה שמספרו  דו, בגין ולטענת

מענה במועדים  ו לא קבל. לדבריולרבות בקשה להישפט, במידה ולא תתקבל טענת

 .הנדרשים ע"פ החוק

 כפל קנס ותשובה כי חלף המועד  עוד טוען כי לאחר מספר פניות נוספות, קבל

 לערעור.

 בירור התלונה

מבירור התלונה ועיון במכתבים ואסמכתאות אשר הוצגו לממונה על הציבור )להלן: 

 ( עלו הממצאים כדלקמן:"הממונה"

המתלונן  על פי בדיקה נוספת שנערכה במחלקת החניה וזאת לאור העובדה כי חשבון .1

עוקל חרף החלטת התובעת העירונית כי הדוח יומר באזהרה, התברר כי בשגגה ובשל 

טעות סופר בהזנת מס' הדו"ח לא הושלם ההליך להמרת הדו"ח באזהרה ונמשכו בו 

 הליכי הגביה.

מיד עם היוודע הטעות המצערת פעלה התובעת העירונית לתיקון הטעות ונכון למועד  .2

ומר הקנס באזהרה ובוטלו כל ההליכים כנגד המתלונן בדוח ה 7.8.19מכתבה מיום 

 נשוא התלונה.

שב, חלפו כאמור, ע"פ הקבוע בדין וכן כפי שנרשם בהודעה שנשלחה אל התו .3

 ערעור ו/או  בקשה להסבה ו/או בקשה להישפט. המועדים להגשת בקשת 

נים ת, זאת לפור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, החליטה התובעת העירוניעל אף האמ .4

 תה על ביטול התיק.רת הדין, לדון בבקשת התושב והורמשו

 

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

 מבלי שנמצא מקום להתרבותו הנוספת בעניין. ההציבור את הטיפול בתלונ

 

 



21 
 2019  לשנת  8נה על תלונות הציבור מס' ממוהדו"ח 

 
 

  
 

 

 

 

 
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 

בעניינים כאמור 

 )א(7בס' 

 לא       כן       

האם קיימות 

נסיבות מיוחדות 

 )ב(7ס' 

 בירור התלונה

האם התלונה 

 מוצדקת?

 לא        כן       

לפעול עפ"י 

 12, 11ס' 

עול עפ"י לפ

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

 –בחוק זה  *.1

מי שמונה לפי חוק זה להיות ממונה על תלונות  –הציבור"  "ממונה על תלונות 
 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 

 וי תפקידיו כממונה על תלונות הציבור;האחר כדי להפריע למיל

(, 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
, ובעל ניסיון של להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהוא מוסד מוכר במדינתו

 חמש שנים בתפקיד ניהולי במגזר הציבורי.

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

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

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

נויו וכהונתו של הממונה על תלונות הציבור ברשות המקומית יחולו על מי )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
 ישיבה. כדין לכל חברי המועצה שדבר העברתו מהתפקיד יידון באותה

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

יו יהיה הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי תלוי, ואחראי במילוי תפקיד *.3
 בפני מועצת הרשות המקומית בלבד.

שמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב הממונה על תלונות הציבור חייב ל *.4
עבודתו, לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה 
או תפקידו כמבקר הרשות המקומית, זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין, ואולם לא 

ת רשאי הוא להעביר א –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
מית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, המקו

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( 
 ני אלה:ובלבד שהתקיימו ש

המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת  (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;

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

ו תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם תלונה שהוגשה בכתב א *.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;

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

 תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית; (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;

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

 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)
י דין השגה, ערר או ערעור, והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן על פ
 ( 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( 
יודיע הממונה על תלונות הציבור למתלונן, בכתב, שלא יטפל בה ויציין את  אותה,

 הנימוקים לכך.

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

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 

רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה בתוך תקופה  הזדמנות נאותה להשיב עליה, והוא
 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( 

באופן לדרוש מכל אדם למסור לו, בתוך תקופה שיקבע בדרישה ו (1)
שיקבע, כל ידיעה או מסמך העשויים לדעת הממונה על תלונות הציבור 

 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 )

לי חסיונות עדים או כללי ראיות אין בהוראות סעיף קטן )ד( כדי לגרוע מכל )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

 ן לבררןתלונות שאי

 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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 הרשות המקומית סמכויות הממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה. של

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

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

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

 יק את הבירור ויציין את הנימוקים לכך.למתלונן, לנילון ולממונה עליו, שהפס

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

ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן, לנילון, לממונה עליו  (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)
הצביע לפני הנילון ולפני ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות הציבור ל

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

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

 (.3בסעיף קטן )א()

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

 כשהתלונה היתה בעניין מינוי למשרה פלונית או הטלת תפקיד פלוני; (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;

אין בהן כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או  (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( 
 ה.הממונה על תלונות הציבור בעניין תלונ

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

בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח 
 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.

 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

 משרדי הרשות המקומית;במודעות שתציג על לוחות המודעות ב (1)

 באתר האינטרנט של הרשות המקומית; (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 

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