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 מבקר העירייה לשכת
 תשפ"א    אייר    'טז, רביעייום 
 2021                 אפריל             28
 354                    -תצ    :סימוכין    

 לכבוד,
 ראש העירייה עו"ד, ,ליאת שוחט גב' 

 
 שלום רב,

 
 

   0202  לשנת  9 מס' הממונה על תלונות הציבור דין וחשבון הנדון:
 
 

 9מס'  הממונה על תלונות הציבור להגיש את דין וחשבון בזאת  הרני מתכבד

 . 2020 לשנת 

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 דין וחשבון על פעולותיו לא יאוחר מ המקומית ולמועצת הרשות

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.

, 2020יבור בשנת דין וחשבון זה מסכם את הפעולות של הממונה על תלונות הצ

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                                                                                      

 ממונה על תלונות הציבורוה
 :םהעתקי

 .חברי מועצת העירייה
 .מנכ"ל העירייה ,אהרוני אלימר 
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 הנושא 

 עמ' שם הנושא

 3 מבוא .1

 2020נתונים על תלונות בשנת  .2
 

 2020תלונות שטופלו בשנת 
 התפלגות תוצאות הבירור
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 תלונה-התפלגות לפי אופן הגשת הפנייה .3
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 התפלגות לפי נושאים עיקריים

8 
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10 

4.  
 תיאור הטיפול במבחר תלונות

 
11 
 

 21 ציבור תרשים זרימה טיפול בתלונות .5

הבסיס החוקי לעבודת הממונה על תלונות  .6
 הציבור

23 
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  מבוא
ידן עפ"י החוק, מספקות לציבור שירותים רבים הרשויות המקומיות מתוקף תפק

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  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

ת וכן על מוסדותיה, עובדיה, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומי

 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. 

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

 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 פניות ,2020 שנת של מהלכהב

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

 העירייה.

ענו  15 פניות, מהן 24 הממונה על תלונות הציבור השנה,  התקבלו במשרד במהלך

נות נענו בכתב ע"י הממונה על כל הפניות והתלו  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 והתקיימו פגישות עבודה עם בעלי תפקידים ואף עם התושבים, 

 לצורך קבלת הבהרות נוספות. ר העי
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נתונים על תלונות בשנת 

2020 
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, טיפל משרד "ח"להלן תקופת הדו" -כי במהלך התקופה   עולה תרשיםמעיון ב

 100% תלונות המהוות 15 -תלונות ציבור. מתוכן, הסתיים הטיפול ב 15 -הממונה ב 

 הליך הופסק 46% -כ תהמהוו ,ובלשהתק ותתלונ 7 .שהתקבלו מסך התלונות

 .לחוק ב 7-א ו7 פיםבהתאם לסעי ןבירור
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 התפלגות לפי תוצאות הבירור

 

 

 

מהתלונות שטופלו בתקופה הנדונה  20%-כ תלונות המהוות 3 עולה כי מהתרשים

 מהתלונות  33.3% -תלונות המהוות כ 5  נמצאו כמוצדקות או כמוצדקות חלקית.

 נמצאו כלא מוצדקות.ופלו, שט

 .ון ובנייה(הוועדה לתכנ) הנדסה: ינה בנושאה מוצדקת התלונה אשר נמצאה

ה, תלונה אחת לכל יאגף שפ"ע, מחלקת חניבנושא:  ןחלקית הינ המוצדקת ותהתלונ

 .  יחידה
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 תלונה  התפלגות אופן הגשת הפנייה

 
 

 7באמצעות טופס תלונה מקוון, הוגשו מהתלונות  ( 37.5%) 9 מהתרשים עולה כי

,  וכן באמצעות הדואר האלקטרוני 106מהתלונות הוגשו דרך המוקד העירוני  ( 29%)

 הוגשה במסירה ידנית. 4%, תלונה אחת המהווה כל אחד
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 התפלגות התלונות לפי מחלקות

 
 

       

 

 .מחלקת חנייה של עניינן נושאיםמהתלונות (  46.6% ) 7 עולה כי מהתרשים

 ,ביטוח בנושאים של ( 6.6% )  1,תלונה  תביעה עירונית בנושאים של(  13.7%  ) 2 

פיקוח עירוני,  ,המקומית לתכנון ובנייהועדה הו, דוברות העירייה, אגף הכנסות

 . לכל יחידה תלונה אחתושיפור פני העיר )שפ"ע(, 

נות נגד יותר ממחלקה אחת, לציין, חלקן של התלונות שהופנו לממונה, כללו תלו

 באותה התלונה.
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 53%מהווים   איכות השירות ומתן מענה לתושבמעיון בתרשים עולה כי נושאים של 

 27%נושאים של אכיפת חוקי העזר מהווים  .עסקו התלונות םמהנושאים בה

בהן נסובו  מהתלונות 20% מהווים  ותשלומים מסיםנושאים של הנושאים, מ

  . 2020  תלונות הציבור בשנת
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תיאור הטיפול במבחר 

 תלונות
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 הטעיית תושבי העיר, תגובות מזלזלות  -תלונה שכותרתה  

 

 מהות התלונה

 מלין כי באתר העירייה באינטרנט אשר אמור להוות  מקור תקשורת מרכזי   התושב

 של תושבי העיר עם העירייה, קיים מידע שגוי ומטעה. 

 יחס חסר סבלנות , בחוסר  ו כלפי מחלקת החנייה,  קבלה טענותיין כי משהעלעוד  הל

 עניין ועד כדי ניתוק הטלפון.

 מלין כנגד תשובתה הלקונית של התובעת העירונית על מכתב הערעור שהגשת. עוד 

 
 בירור התלונה

 
בור מבירור התלונה ועיון במכתבים ואסמכתאות אשר הוצגו לממונה על תלונות הצי

"(  בתגובת התובעת העירונית,  מחלקת החניה ודובר העירייה עלו הממונה)להלן: "

 הממצאים כדלקמן:

 

 חוב יאיר שטרן באור יהודה. כן צרףשוכר דירה בר ועולה כי הנ התושב מעיון בפניית .1

 באתר העירייה באינטרנט  בעל הכיתוב "תו חניה תושב". הצילום מסך כפי שמצא

במסך "השירות כה נמצא כי באתר עיריית אור יהודה באינטרנט  על פי בדיקה שנער .2

במרכז", "פיקוח וחניה" מפורטים מספר חלונות שירות ומידע ובכללם "תו חניה 

 תושב", "תו חניה שוכר דירה", תו חניה עסק", ועוד.

כיוון שלכל אפיון תו חניה לו זכאי תושב/פונה בהתאם לשייכותו הרלוונטית לשירות 

ין "תושב" לבין "שוכר דירה", מפורטים באתר העירייה האמור הכללים, הנדרש ב

 התבחינים והמסמכים אותם נדרש למלא או לצרף בפנייה.

הפנייה הינה באופן מקוון ומאפשרת לצרף מגוון מסמכים רלוונטיים לרבות עותק 

 מחוזה שכירות.

ור. תלונתך בעניין לעניין זה העלה הבירור כי המידע באתר העירייה מפורט, נהיר ובר

 .כלא מוצדקתהטעיית הציבור נמצאה 

 לנוחותך מצ"ב קישור לעמוד הרלוונטי "תו חניה שוכר". 

-2018-10-https://www.oryehuda.muni.il/14דירה-שוכר-חניה-תו/. 

פברואר  25בתאריך  כי עולה העירונית וממסמכים שהציגה מהתייחסותה של התובעת .3

בפירוט, לרבות החלטתה לעניין הערעור על דו"ח חניה  התושב השיבה לפניית 2020

 שהוגש.

, עולה וכלשונ ובדבר יחס חסר סבלנות וחוסר עניין בטיפול בפניית וילעניין טענותאשר  .4

מי מעובדי העירייה. כאן יצוין כי לא נמצא תימוכין לטענה לתגובות מעיין אלה מצד 

לבין העירייה ו טענה זו הרי מבדיקת התכתובות בינ התושב כי מאחר והועלתה על ידך

https://www.oryehuda.muni.il/14-10-2018-תו-חניה-שוכר-דירה/
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בכתובים ואביא אך מקצתן כגון "עיריית ו מושא התלונה, עולה כי דווקא התבטאויותי

אור יהודה החצופה", טענותיכם בזויות, לא ענייניות והזויות" וכד', הן אלו אשר 

טות בחומרתן ביחס להתנהלות הכתובה של העירייה בה לא מצא הממונה תימוכין בול

 כאמור לטענות בגין תגובה מזלזלת או שאינה ראויה מצדו של עובד ציבור.

 
 סיכום הבירור

 
 שירות חלונות מספר מפורטים  באינטרנט יהודה אור עיריית באתר כי הבירור העלה .5

 לכל .ועוד", עסק חניה תו", דירה שוכר חניה תו", "תושב חניה תו" ובכללם ומידע

 בין הנדרש לשירות הרלוונטית לשייכותו בהתאם פונה/תושב זכאי לו חניה תו אפיון

 התבחינים, הכללים האמור העירייה באתר מפורטים", דירה שוכר" לבין" תושב"

 ומאפשרת מקוון באופן הינה הפנייה .בפנייה לצרף או למלא נדרש אותם והמסמכים

 רלוונטיים. מסמכים מגוון לצרף

 

 4בתגובות מזלזלות ראה ממצאי הבירור המפורטים בסעיף  ו לפיה הוגבאשר לטענת .6

 למכתבי זה.

 

בהליך הבירור, סיים הממונה על תלונות  5-3לאור האמור לעיל, לרבות האמור  בסעיפים 

 הציבור את הטיפול בתלונתך מבלי שנמצא מקום להתערבותו הנוספת בעניין.
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 תקלה בתאורת רחוב -טיפול בפניית מוקד -אי

                                              
 

 
 מהות התלונה

 בדבר תקלה בתאורת רחוב,  ברחוב  106מלין כי למרות פניות מוקד  התושב

 פנקס התקלה  לא טופלה.-ברמת 69רמ"א 

, 7.1.20מיום  206797ישנן שלוש קריאות מוקד בנושא שלא טופלו:  ולטענת

 .12.1.20מיום  207150, 9.1.20מיום  206991

 בירור התלונה
 

מבירור התלונה ועיון במכתבים ואסמכתאות אשר הוצגו לממונה על תלונות הציבור 

 , עלו הממצאים כדלקמן:אגף שפ"ע  "(  בתגובת מנהלהממונה)להלן: "

 

עוד באותו  אגף שפ"עב ת ע"י מח' תאורהורחוב נבדק תלות תאורככלל תק .1

 יום.

 רשת חשמל,מ המנורה נוצרה כתוצאה מניתוק של 69התקלה ברחוב רמ"א  .2

 .16.1.2020-יום השכר מנוף לאגף בנרק לאחר ש שנתגלהדבר 

שלא ייעודי  תקלה זו מתוקנת רק ע"י חברת החשמל, הדורשת הסדר תשלום 

 יבור תאורת רחוב על רשת החשמל.בח כהעד  היה קיים

 .לונה על נורה מנותקתתשוב למוקד ב  יתפנאכן   12.1.20 יום ב .3

שהוא מכיר את הבעיה ופנה לחברת  השיב למוקדשפ"ע  אגףהחשמלאי של 

 לחיבור המנורה לרשת. מכאן נירשם הפתרון "טופל". חשמל

כוון מהחשמל הנורה לרשת  שלרה וחיב לרבותחברת החשמל הטיפול מול  .4

 ., בטופול גורמי העירייה הרלוונטיים התשלום וכן אופן הסדרת

 ברחוב הרמ"א הותקנו עמודי תאורה עם לדים חדשים.  .5

מטר מעמוד לד חדש, נמצאת המנורה המנותקת לעיל. לאחר  7במרחק של 

סיור במקום נימצא שהנורה המנותקת אינה פוחתת מתקן המאור של רחוב 

 יה בוחנים את האפשרות לבטלה.והגורמים המקצועיים בעירי

 

 סיכום הבירור

 נמצאה מוצדקת. התושב סיכום הבירור העלה כי תלונת .6

הממונה העיר לגורמי העירייה הרלוונטיים בדבר הסדרת אופן ההתחשבנות מול  .7

 חברת חשמל לישראל בנושא קריאות שירות.
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מוקד כמו כן העיר הממונה על הצורך בהקפדה על ניסוח אופן טיפול בפניות  .8

והגדרות ברורות לסטטוס "מצב", הן על ידי המחלקה והן על ידי המוקד העירוני 

 בהשיבו לתושב הפונה.

 

תלונות  בהליך הבירור, סיים הממונה על 5 בסעיףלאור האמור לעיל, לרבות האמור  

 מבלי שנמצא מקום להתערבותו הנוספת בעניין. ההציבור את הטיפול בתלונ
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  בנושא מחיקת חוב ארנונהתלונה     
                                            

 

 
 מהות התלונה

 על אי ביטול עיקולים וחובות בגובה תשלום התושב  מלין  ובמכתב פניית
 ארנונה.

 בירור התלונה
 

אות אשר הוצגו לממונה על תלונות מבירור התלונה ועיון במכתבים ואסמכת

 "(  בתגובת מנהל אגף ההכנסות, עלו הממצאים כדלקמן:הממונההציבור )להלן: "

 

מועלות טענות  9.6.2020מיום  התושב על פי בדיקה שנערכה נמצא כי במכתב .7

בגין חובות ארנונה  שנדנו בפני בית המשפט . טענות אשר נדחו על ידי בית 

 המשפט.

)א( לחוק 7יט הממונה כי לא יבוצע בירור. האמור כעולה מסעיף בעניין זה החל

 הקובע בהא לישנא:

 " א י י   יר ר  ת    ת א  : 

 שפט א  ת        יין  ת  י     ד   ית  שפט א   ית דין א  ש ית  (1)

  ית דין   רי      ג פ ;

 :כי ציין  בהתייחסותו של מנהל אגף ההכנסות .8

, באופן מפורט, ודחיתי פעם .של מר עו , השבתי למכתב6.2.2019ביום  .א

 נוספת את טענותיו. 

במכתבי ציינתי, כי התייחסות העירייה לטענות מוכחשות אלו, ניתנה  .ב

כבר, במסגרת סיכומי העירייה בעתירה המינהלית, אולם בכל אופן, 

 חזרתי ופירטתי פעם נוספת את הדברים.

ור משרד הפנים כפי שציינתי עוד במכתבי, היות ובינתיים ניתן איש .ג

, זוכה 31.1220.15עד  1.6.2014 -, בגין התקופה שמ.למתן הנחה למר ע

 סכום ההנחה בחשבונו של המתלונן. 

  -להלן אצטט את מכתבי למתלונן בעניין זה המדבר בעד עצמו  .ד

למעלה מהצורך בלבד, אחזור פעם נוספת על הדברים )אשר הובהרו 

 :בעבר( וגם בתכתובת שהתנהלה אית ול

, לא הומצאו על ידך 1.6.14ועד  1.3.13ראשית, לתקופה שמיום (. 1

 אישורים מהמוסד לביטוח לאומי, המזכים אותך בהנחה מארנונה. 
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,  3/16אישורי המוסד לביטוח לאומי שהמצאת לעירייה בחודש (. 2

-לפיהם קיימת לך זכאות להנחה מארנונה, התייחסו לתקופה שמ

 ואילך בלבד. 1.6.14

ומדובר בהנחה לתקופה רטרואקטיבית, היא טעונה אישור היות (. 3

משרד הפנים. אי לכך, לאחר שהומצאו על ידך האישורים הנ"ל, 

הוגשה בקשה לוועדת הנחות, לאשר לך, הנחה רטרואקטיבית, בגין 

(. הוועדה אישרה את 31.12.15עד  1.6.14התקופה הנ"ל בלבד )

 ההנחה, וזו הועברה לאישור משרד הפנים. 

משרד הפנים, העביר את אישורו להנחה הנ"ל, רק לאחרונה, . (4

, 6.11.18ובהתאם לכך, זוכה חשבונך בהנחה לתקופה הנ"ל, ביום 

 ₪. 3,158בסכום של 

מבדיקה שערכתי עולה, כי דרישת החוב שנשלחה לך, נשלחה טרם (. 5

שזוכתה ההנחה הנ"ל בחשבון הגביה, אי לכך, יש להפחית מדרישת 

 ום ההנחה הנ"ל, בגינה זוכה חשבונך. החוב, את סכ

 

למכתבך. כפי שהובהר כבר  3-ו 2אין כל יסוד לנטען בסעיפים (. 6

לסיכומי העירייה  35בתגובת העירייה לעתירה המנהלית )ראה סעיף 

 בעתירה(, מדובר בטענה מופרכת מיסודה. 

למכתבך, הינו שובר  4שובר התשלום המצורף על ידך כנספח (. 7

בסמוך לאחר שהגשת את האישורים מהביטוח הלאומי, שהוצא לך 

על מנת שתשלם את יתרת החוב שתוותר לאחר ההנחה, בכפוף 

 לאישורה וזאת לתקופה הנ"ל בלבד )כמפורט במפורש בשולי השובר(. 

כלל אך ורק את ₪(,  417שהוצא לבקשתך )ע"ס  –השובר האמור (. 8

בלבד, )בשנים  החוב )לאחר הנחה(, בגין החודשים המפורטים בו

 ( והוא לא כלל את יתרת החוב, לתקופות האחרות,2015-2014

 שבעינה עומדת, ועל כן, אין כל שחר לטענתך.

אין כל שחר לטענתך כאילו לא נדרשו חובות אחרים בגין השנים (. 9

 הקודמות, ודרישות בגין חובות אלו, נשלחו אלייך כסדרם.

ניגוד לטענתך, לא צורף למכתבך. ב 4בהתייחס לנטען בסעיף (. 10

למכתבך, אישור המל"ל הנטען במכתבך, ובכל מקרה, אין באישור 

נטען כזה, כדי להשפיע על חובות הארנונה המגיעים ממך. הנחה 

מארנונה ניתנת אך ורק בהתאם להוראות הדין, ואין באישור הנטען, 

 כדי לזכות בהנחה.
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באותו עניין עטר ופנה אליי,  מר חרף האמור, במכתבי הנ"ל, שב .ה

, תוך שהוא מתעלם מהתשובה שניתנה 14.5.2019במכתב נוסף מיום 

 . 27.5.2019לו, ומכתב זה נענה במכתבי מיום 

לא חדל מפניותיו הטורדניות, והמשיך ופנה אלי במכתב טורדני  .מר ע

, בו שבתי ודחיתי 16.7.19והוא נענה במכתבי מיום  5.7.19נוסף מיום 

 את טענותיו. 

 

 הבירורסיכום 
 
טענות אשר בעניינן הכריע בית התושב מעלה  ו הבירור העלה כי במכתב .9

 המשפט. בעניין זה נקבע כי לא יהיה ברור התלונה.

לעניין יתר הטענות עולה כי ניתנו תגובות מפורטות על ידי מנהל אגף  .10

 ההכנסות המוסמך לטפל בנושא.

 

בירור, סיים הממונה על בהליך ה 4-3לאור האמור לעיל, לרבות האמור  בסעיפים 

תלונות הציבור את הטיפול בתלונתך מבלי שנמצא מקום להתערבותו הנוספת 

 בעניין.
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 אי מענה והתעלמות ממכתבים ומפניות שנמסרו -תלונה שכותרתה

                                              
 

 מהות התלונה

 תובעת  -על אי קבלת מענה מהחלקה המשפטיתהתושבת מלינה   הבמכתב פניית
 .העירונית למכתב

 גם פניות בדוא"ל לא נענו .הלטענת , 
 לונהבירור הת

 
מבירור התלונה ועיון במכתבים ואסמכתאות אשר הוצגו לממונה על תלונות 

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

 

נתקבל   3.1.2020מיום  התושבת על פי בדיקה שנערכה נמצא כי מכתב .11

 תקבל".בלשכת סגני ראש העיר ואף הוטבע בחותמת "ה 6.2.2020בתאריך 

על ידי מנהלת לשכת ראש  6.2.2020למכתב האמור ניתנה תשובה  בתאריך  .12

התקבל והועבר לטיפולה של התובעת העירונית  המכתבהעירייה ובציינה כי 

 . ת במכתבהממונה על הדו"חות לבחינת הטענות העולו

 :כי ציינה בהתייחסותה של התובעת העירונית .13

, שכן בעל הדוח הינו ן בעל הדוח לבי .ברור הקשר בין המתלונן מר ילא  .ו

 .. תאמר אשר נדחה היה ו בשמהשהגיש את הערעור  האדםו .ת מ

 

אזיי שהמערער  ,בהינתן עובדות אלו ך מסרה כי ,בהתייחס לנטען על ידי .ז

אשר ערער על הדוח  , .ת.א במקרה דנן,הוא שיקבל את מכתב התשובה , 

וקיבל תשובתו מהרשות בדמות דחיית הבקשה עוד באותו  17.11.19ביום 

 יום.

 
, ביטול הודעות על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנוסף יצוין כי  .ח

לחוק סדר הדין  229הנחיה לתובעים וכל על פי סעיף  –תשלום קנס 

ערער על הקנס לבעל הדוח שמורה הזכות ל, 1982הפלילי )נוסח משולב( 

 שקיבל ו/או לחילופין לבקש להישפט בגין העבירה. 

 
לאחר שהמערער מקבל תשובתו מהרשות קיימת לזכותו האפשרות  .ט

באם בחר המערער  לבקש להישפט על העבירה ו/או לשלם את הקנס.



20 
 2020  לשנת  9ממונה על תלונות הציבור מס' הדו"ח 

לשלם את הקנס ולא להמשיך לערכאות משפטיות אזיי תשלום כמוהו 

 כהודאה באשמה והתיק נסגר.

 
קיבל דוח חניה בתאריך  , המערער, שוב, מר א.ת , ולא מר י. ייננו ,בעני .י

על  17.11.19הנ"ל ערער ביום בגין חניה תוך הפרעה לתנועה .  24/7/2019

את  ושילםצדקת הדוח ונענה בשלילה עוד באותו יום. המערער המשיך 

נוספת והפעם  התקבלה בקשה 3.3.20ביום ורק  29.11.19הקנס ביום 

להחזר התשלום בתואנה כי הקנס אינו צודק כאשר, אציין  .י. מאת מר י

 שוב כי לכאורה אף אין לו כל קשר לתיק דו"ח החנייה הנ"ל.

 
משלם תחת מחאה ומגיש ( )מר א.ת. יודגש בנוסף כי באם היה המערער  .יא

תה נעתרת לבקשת יבמעמד התשלום אזיי שהח"מ היבקשה להישפט 

. אולם אין זה ות התשלוםומאפשרת למערער להישפט למרהמחאה 

 כאמור. המקרה דנן

 
מקום לדון בבקשתו של מר י.  לאור כל הנתונים והממצאים הנ"ל אין .יב

ולנ"ל אף הובהר האמור בשיחה פנים מול פנים שניהל עם הגברת ויקי 

בה איים לפנות ללשכת ראש העיר אם  3/3/20דגמי ברשות החנייה ביום 

 הקנס לא יבוטל.

 
לה חוקית להשבת הסכום שנגבה כתשלום בעד הקנס כמו כן אין כל עי .יג

 שהוטל על המערער.

 סיכום הבירור
 

 3הבירור העלה כי למעט העולה מהתייחסותה של התובעת העירונית בסעיף  .14

 ז' שלהלן כי ניתן לך מענה בעל פה, לא נשלחה אליך תשובה בכתב.

 בכתב לעצם מכתב הממונה העיר  כי על התביעה העירונית  היה לשלוח מענה         

 זכאי לקבל מענה לעניין הודעת הקנס)הדו"ח( גופא. והגם שאינהתושב 

בדבר הודעת הקנס )דו"ח החניה(, ניתן מענה בהתייחסותה  טענותיולעניין  .15

של התובעת העירונית המוסמכת לדון בנושא, אשר הובאה בהרחבה במכתבנו 

 זה.

ליך הבירור, סיים הממונה על בה 5-4לאור האמור לעיל, לרבות האמור  בסעיפים 

תלונות הציבור את הטיפול בתלונתך מבלי שנמצא מקום להתערבותו הנוספת 

 בעניין.
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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 

בעניינים כאמור 

 )א(7בס' 

 לא       כן       

האם קיימות 

נסיבות מיוחדות 

 )ב(7ס' 

 ונהבירור התל

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

 –בחוק זה  *.1

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

 לרבות מחדל; –"מעשה"  

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

 שר הפנים. –"השר"  

צת רשות מקומית תמנה את מבקר הרשות המקומית לממונה על מוע (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 1אמור בפסקה )לא ימונה עובד בכיר כ (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 

 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

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

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

על מינויו וכהונתו של הממונה על תלונות הציבור ברשות המקומית יחולו  )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.

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

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

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

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
המקומית, המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות 

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:

ישרין טובת המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במ (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  2147"ח תשס"ח מס' ספורסם  *

 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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http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=4
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http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2147.pdf
http://web1.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-200.pdf


25 
 2020  לשנת  9ממונה על תלונות הציבור מס' הדו"ח 

 הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;

המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד  (2)
 צדק בולט.-יש בו משום נוקשות יתרה או אילמינהל תקין, או ש

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

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)

 טית;תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפו (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-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)
על פי דין השגה, ערר או ערעור, והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן 

 ( 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( 
ציין את אותה, יודיע הממונה על תלונות הציבור למתלונן, בכתב, שלא יטפל בה וי

 הנימוקים לכך.

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

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

 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.

מונה על תלונות הציבור או על עובדים הכפופים לו, הוגשה תלונה על המ )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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 של הרשות המקומית סמכויות הממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה.

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

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

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

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

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

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 

 י;כשהתלונה היתה בעניין מינוי למשרה פלונית או הטלת תפקיד פלונ (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)
סעד שהוא זכאי להם, ואולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק, לא יוארך  לבקש

 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

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

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

 יסור הפרעהא

 הפסקת הבירור

 תוצאות הבירור

 סייגים להודעה

 דחיית התלונה

 זכויות וסעדים

 דין וחשבון

 חומר שאינו ראיה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=9
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=9
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=10
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=10
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=11
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=11
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=12
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=12
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=13
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=13
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=14
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=14
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=15
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=15
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=16
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=16


27 
 2020  לשנת  9ממונה על תלונות הציבור מס' הדו"ח 

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)

 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 

תום חמש שנים כאילו מונה להיות ממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה, ובלבד שב
 (.2)א()2מיום הפרסום, יתקיימו בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 

 

 
 מאיר שטרית  אהוד אולמרט  
 שר הפנים  ראש הממשלה  

 דליה איציק  שמעון פרס 
 יושבת ראש הכנסת  נשיא המדינה 
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 ביצוע

 תחילה

 הוראות מעבר
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