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מבוא
הרשויות המקומיות מתוקף תפקידן על פי החוק מספקות לציבור
שירותים רבים ומגוונים שבגינם נוצר קשר יומיומי בין חוגים
נרחבים בציבור לבין מוסדות הרשות המקומית ועובדיה .
פעולות הרשות משפיעות במידה ניכרת על התושבים ועל באיה
האחרים .
על רקע האמור בחודש אפריל  2008התקבל בכנסת חוק הרשויות
המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) המסדיר את עבודת
הממונה על תלונות הציבור ברשויות המקומיות  ,בבירור תלונות
הציבור בעניין הנוגע למילוי תפקידי הרשות המקומית ,
מוסדותיה ,עובדיה  ,נושאי משרה או על ממלא תפקיד ברשות
המקומית .
בחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) התשס"ח
 2008נקבע כי:
.1חובת מינוי ממונה על תלונות הציבור
א .מועצת רשות מקומית תמנה את מבקר הרשות המקומית
לממונה על 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 תפקידו
כממונה על תלונות הציבור .
ב .הרשות המקומית תעמיד לרשות הממונה על תלונות הציבור
משאבים הולמים הדרושים לו לשם מילוי תפקידו .
.2עצמאות הממונה במילוי תפקידו
במילוי תפקידו יהיה הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי
תלוי ואחראי בפני מועצת הרשות המקומית בלבד .
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.3חובת סודיות
הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה
אליו עקב עבודתו  ,לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר אלא
לשם ביצוע תפקידו לפי חוק או תפקידו כמבקר הרשות המקומית
 ,זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין .
.4הגשת תלונה
א .כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על
הרשות המקומית ומוסדותיה  ,על עובד  ,על נושא משרה או ממלא
תפקיד ברשות מקומית  ,וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותן
בסעיף 170א(ב) לפקודת העיריות .
ב .תלונה כאמור תהיה בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון
ובלבד שיתקיימו שני אלה :
 .1המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו  ,או מונע ממנו
במישרין טובת הנאה או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר
או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל להנחת
דעתו של הממונה על תלונות הציבור את הסכמתו של אותו
אדם להגיש תלונה בעניינו .
 .2המעשה נעשה בניגוד לחוק או נעשה בלא סמכות חוקית או
בניגוד למנהל תקין או שיש משום נוקשות יתרה או אי צדק
בולט .
.5דרך הגשת התלונה
תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה מפי המתלונן
ומענו  ,תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה לרבות
המועד שבו אירע וכל פרט אחר הנוגע לעניין המסייע לבירור יעיל
של התלונה .
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.6תלונות שאין לבררן
א .לא יהי בירור בתלונות אלה :
.1
.2
.3
.4
.5

תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית
המשפט הכריע בו לגופו .
תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או
טורדנית .
תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית .
תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד  ,ואולם יהיה
בירור על מעשה החורג מהוראות חוק  ,תקנות  ,הסכם
קיבוצי או מהסדרים כללים שנקבעו כדין .
תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה
בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה .

ב .לא יהיה בירור בתלונות אלה אלא אם כן מצא הממונה על
תלונות הציבור שיש סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן :
 .1תלונה בעניין שניתנה החלטה שעליה אפשר או היה אפשר
להגיש על פי דין השגה  ,ערר או ערעור.
 .2תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו
נסבה התלונה או מיום שהמעשה נודע למתלונן לפי המאוחר
יותר .
ג .הוגשה תלונה שאין לברר אותה  ,יודיע הממונה על תלונות
הציבור למתלונן שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך .
 .7דרכי בירור התלונה
א .הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך
שיראה חנכון והוא אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות
.
ב .הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הנילון ,
ואם היה עובד  ,נושא משרה או ממלא תפקיד  ,ייתן להם הזדמנות
נאותה להשיב עליה והוא רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה
בתוך תקופה שיקבע בדרישתו .
ג .הממונה על תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן את
הנילון וכל אדם אחר אם ראה בכך תועלת .
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ד .לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור :
 .1לדרוש מכל אדם למסור לו בתוך תקופה שיקבע בדרישה
ובאופן שיקבע כל ידיעה או מסמך העשויים לדעת הממונה
על תלונות הציבור לעזור בבירור התלונה .
 .2לדרוש מכל עובד להתייצב לפניו במועד שיקבע לשם מסירת
ידיעות או מסמכים .
 .8איסור הפרעה
לא יעשה אדם דבר שיש בו כדי להפריע בהגשת תלונה לממונה על
תלונ ות הציבור או בבירורה או למנוע או לעכב את הגשתה או
בירורה .
 .9הפסקת הבירור
הממונה על תלונות הציבור יפסיק בירור אם ראה כי מלכתחילה
לא היה מקום לבירורה לפי הוראות החוק ורשאי הוא 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 .
 .10תוצאות הבירור
א .מצא הממונה על תלונות הציבור בתום הליך הבירור שהתלונה
הייתה מוצדקת כולה או חלקה ינהג כמפורט להלן :
 .1ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן  ,לנילון ,
לממונה עליו ולראש הרשות המקומית .
 .2היה הנילון ראש הרשות המקומית  ,תימסר הודעה כאמור
למועצת הרשות המקומית .
 .3העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי ,רשאי הממונה על
תלונות הציבור להצביע פני הנילון ולפני ראש הרשות
המקומית או את מועצת הרשות המקומית לפי העניין על
הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך .
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 .4הנילון או הממונה עליו וכן לפי העניין  ,ראש הרשות יודיעו
לממונה על תלונות הציבור על האמצעים שננקטו לתיקון
הליקוי .
 .5הממונה יהיה פטור מלציין את ממצאיו או נימוקיו אם :
 התלונה הייתה בעניין מינוי למשרה פלונית או הטלת
תפקיד פלוני.
 החומר או הראיות עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין
בזכותו של אדם זולת המתלונן .
 כשיש לדעתו בגילוי החומר או הראיות משום גילוי סוד
מקצועי או ידיעה סודית כמשמעותם לפי כל דין .
 .11דחיית התלונה
מצא הממונה על תלונות הציבור כי התלונה אינה מוצדקת  ,יודיע
על ממצאיו למתלונן ולנילון ולממונה עליו .
 .12זכויות וסעדים
א .החלטתו של הממונה על תלונות הציבור בעניין תלונה :
 .1אין בה להעניק למתלונן או לאדם אחר זכות או סעד בבית
משפט או בבית דין שלא היו לו לפני כן .
 .2אין בה כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות
או לבקש סעד שהוא זכאי להם .
ב .לא ייזקק בית המשפט או בית הדין לבקשת סעד נגד החלטותיו
וממצאיו של הממונה על תלונות הציבור בעניין התלונה .
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עיקרי הדין וחשבון
במהלך השנה התקבלו בלשכת הממונה על תלונות הציבור
תלונות ופניות וחלקן הגדול לא עונה על הגדרת "תלונה" כמוגדר
בחוק  .ובכל זאת כל הפניות והתלונות שהועברו לממונה  ,קבלו
יחס מתאים והבהרות הגורם האחראי על הנושא בעירייה .הן
מבחינת פגישות עבודה עם בעלי תפקידים אחראים ואף עם
תושבים וכן סיורים במידת הצורך ברחבי העיר לצורך קבלת
הבהרות נוספות ולמידה של המקרה מקרוב למען מציאת
פתרונות ודרכי טיפול .
בנוסף טופלו ע"י הממונה על תלונות הציבור תלונות אשר הגיעו
אל ראש העיר ממשרד מבקר המדינה (נציבות תלונות הציבור ).
הממונה על תלונות הציבור מהווה למעשה גוף מתווך דו כיווני בין
תלונות התושבים בנושאים שונים
תלונה על פינוי מפגע שכונת אלחריקה
התקבלה ביום  30/01/2017עי תושב העיר בה מתלונן התושב על
מפגע שמונח על המדרכה ומפריע להולכי הרגל ולתושבי השכונה .
בירור התלונה :
הודעתי למחלקת ההנדסה בעירייה על התלונה  ,נעשה סיור
במקום כדי ללמוד את המקרה  .התברר כי המפגע הושאר על
המדרכה בעקבות עבודות פיתוח שהיו במקום שם .
תוצאה :
מחלקת ההנדסה היתה בקשר ישיר עם הקבלן אשר בצע את
עבודות הפיתוח בשכונה  ,המפגע פונה תוך זמן סביר .
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תלונה על השגת גבול והשלכת פסולת לחלקה פרטית
תושב העיר התלונן על כך שהושלכו ערימות פסולת בחלקתו
הפרטית שבבעלותו .
התושב מתלונן כי קבל היתר בניית גדר על גבול החלקה ,אבל
ההיתר מותנה בפינוי הפסולת ע"םי הנחיות איגוד ערים לאיכות
הסביבה .

בירור התלונה
פניתי למחלקת ההנדסה  ,העברתי לו את התלונה  ,בקרנו במקום
כדי ללמוד את המקרה .
הפסולת הושלכה לחלקתו של התושב בעקבות עבודות פיתוח
כביש מספר  54בשכונת ואדי אלעין .
תוצאה :
לאחר בירור התלונה ולאחר המלצת מהנדס העירייה על פינוי
הפסולת  ,כי אכן הפסולת הושלכה לחלקתו של התושב בעקבות
עבודות פיתוח של העירייה בבשכונה  ,העירייה הסירה את
המפגעים והפסולת מחלקתו של התושב .
תלונה על אי איסוף מיכלי אשפה
משפחה התלוננה על אי איסוף אשפה בשכונה בה מתגוררים
(שכונת אל קזאז)  .כתוצאה של קשיים בהגעת משאית האשפה
למקום בו מתגוררת המשפחה .
בירור התלונה :
מהנדס העירייה בקר במקום ומצא חפירות בעומקים שונים
בקרקע  ,כביש מסוכן ויש סיכוי גם לשחיפה בעקבות מי הגשמים
.
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תוצאה
המהנדס המליץ על בניית גידור מסביב לאיזור המסוכן ולאחר מכן
בניית קיר תומך לאורך הכביש .
העבודה הסתיימה לאחר כמה חודשים .

תלונה על שיכום כביש שמוביל למסגד שוכנת אלברקה
קבוצה של תושבי העיר התלוננו על אי סלילת כביש של המסגד
ובימי החורף מתקשים התושבים להגיע למסגד
בירור התלונה :
התלונה הופנתה למחלקת ההנדסה ולהון תגובת המהנדס :
המסגד בנוי על חלקה  56/19379לפי תוכנית מפורטת מס , 10137
עובר בסמוך לחלקות המסגד כביש מס'  . 44עקב חסר תקציבים
בקשנו ממשרד התחבורה לממן לנו את התכנון והביצוע של כביש
שמחבר בין כבישים  . 804-805כביש  44שזה קטע מכביש הנ"ל
יבוצע בקרוב ע"י משרד התחבורה .
מאז חנוכת המסגד הנ"ל העירייה סללה דרך רגלית ממתחם בית
הספר מקיף אלבטוף עד לתןך המסגד באורך כ  80מטר .
תוצאה :
העניין עדיין לא טופל כראוי  ,עדיין משתמשים בכביש זמני אשר
נפתח כפתרון זמני עד לסלילת הכביש המאושר לפי התוכנית .
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תלונה על פינוי קרטון (בעלי מכולת)
בעלי מכולת התלוננו כי החברה האחראית על פינו הקרטון ,כבר
מעל חודש לא מפנים קרטונים .
בירור התלונה :
פניתי לאחראי בעירייה מנהל מחלקת התברואה  ,בקרנו ביחד
במקום .
תוצאה :
מנהל מחלקת התברואה התקשר עם האחראים על פינוי
הקרטונים  ,התברר כי הקלוב נעול ולא ניתן לפתיחה בעבות
עקומה ואו חבלת בדלת הקלוב .
העניין טופל .

תלונה על בעיות בתעלת ניקוז
תושב בעיר משכונת אלחריקה פנה אלי בתלונה כי חרף פניות רבות
שלו לעירייה ומחלקת ההנדסה על תיקון תעלת ניקוז בסמוך
לביתו .
בירור התלונה
התלונה הועברה למחלקת ההנדסה ,
תוצאה
טופלה זמנית ע"י עובדי התחזוקה
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תלונה על חישוב לא נכון של הנחה בארנונה
תושב העיר פנה אלי בתלונה לאחר שהגיש בקשה להנחה בארנונה
לפי מבחן ההכנסות .
בירור התלונה :
בדקתי את תלונת התושב  ,הנ"ל הגיש בקשה להנחה בארנונה לפי
מבחן ההכנסות  ,הוא צרף  3תלושים אחרונים של השנה החולפת
 ,אך מנהל הגביה חשב לו ממוצע הכנסות לפי שנה שלמה ולא לפי
שלושה חודשים אחרונים של השנה החולפת .
החישוב לפי ממוצע שנה שלמה מזכה בהנחה פחות מאשר החישוב
לפי ממוצע שלושה חודשים אחרונים של השנה החולפת .
תוצאה :
לאחר בדיקת קובץ התקנות ( תקנות הסדרים במשק המדינה
הנחה מארנונה ) .סעיף ( )2( 5א)( )1נותן בידי מבקש ההנחה
לבחור בין שתי האופציות או חישוב לפי ממוצע שנתי או חישוב
לפי ממוצע שלושה חודשים אחרונים .
העניין טופל מול מחלקת הגביה
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תלונה על החזר כספי נסיעות של תלמיד
תושב העיר התלונן כי מזה תקופה די גדולה  ,הבן שלו שהינו
תלמיד במסגרת החינוך המיוחד אשר לומד בנצרת בבית ספר
אגיאל  ,היה אמור לקבל החזר נסיעות מהעירייה בעקבות הסכם
עם משרד החינוך והעירייה על החזרת חצי הוצאות הנסיעות
לתלמידים שלומדים מחוץ לעיר .
בירור התלונה
התלונה נבדקה עם רכזת ההסעות בעיר .
תוצאה :
העניין טופל והכסף הוחזר לתלמיד לאחר בירי מול משרד החינןך
.
תלונה על בניית גדר שמהווה חסן למי הגשם
התקבלה במשרד הממונה על תלונות הציבור תלונה של תושב
העיר על בניית גדר ביטון אשר מהווה חסם למי הגשמים  ,כתוצאה
מכך מי הגשמים חודרים לביתו לאחר שנסחפים בצמוד לקיר עד
לביתו .
בירור התלונה
התלונה הועברה למחלקת ההנדסה  ,נבדקה ולהלן הממצאים :
לפני כמה שנים נעשו  2קולטים  +קו ניקוז במקום  ,בניית הקיר
אינה מהווה חסם למי הגשמים כי הניקוז סמוך לביתו של התושב
אמור לסחוב את מי הגשמים לתוכו  ,הניקוז נבדק ומתברר כי היה
חסום לגמרי  ,העירייה מיד שלחה צוות אשר טיפל בניקוי הניקוז
ופתר את בעיית ההצפה שארעה .
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תלונה על רעש שמקורו משחטת עראבה
תושב אבטליון (ישוב סמוך לעראבה ) הגיש תלונה ובה הוא טוען
כי תושבי אבטליון סובלים מרעש חזק מפעילות משחטה שבשכונה
החדשה בעיר הצמודה לאבטליון  ,שעות הרעש הן בשעות לא
שגרתיות בלילה ובאופן רציף עד שעות הבוקר ..רעש המכונות וגם
צעקות העובדים מטרידים את שינתם של תושבי הישוב .
בירור התלונה
התלונה הועברה למנהל מחלקת התברואה  ,אשר ביקר במשחטה
 ,נעשו פגישות עם הבעלים של המשחטה .וסוכם כי פעילות
המשחטה תופסק בלילה ותחל הפעילות רק בשעות הבוקר
המוקדמות .
תלונה על הצבת תמרור עצור ליד בית ספר אלבירוני
תושב העיר אשר גר בסמוך לבית ספר יסודי אלבירוני התלונן על
אי הצבת תמרור עצור ברחוב בשכונה שם  .לפי טענותיו כי כמטע
כל יום יש סיכוי לתאונת דרכים כאשר הנהגים שבאים לצומת T
לא עוצרים שהם פונים ימינה או שמאלה ומהווים סכנה ממשית
לתאונת דרכים ומפגעים .
בירור התלונה :
התלונה הועברה לאחראי ממונה בטיחות בדרכים בעירייה  ,בחן
את התלונה  ,ביקר במקום ואכן הציב תמרור עצור במקום .
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ריכוז תלונות מחלקת התברואה
הגיעו לנציב תלונות הציבור תלונות נגד מחלקת התברואה בטענות
שונות שעיקרן :
השלכת פסולת בשכונות ברחבי העיר  ,השלכת מפגעים
תברואתיים  ,אי איסוף פסולת ע"י הקבלן לפינוי האשפה  ,מפגעים
למיניהם  ..ועוד
ברור וטיפול :
מיד עם קבלת התלונות נעשה ביקור במקום בנוכחותי עם מנהל
מחלקת התברואה  .מנהל התברואה נתן בדרך כלל מענה מידי
לרוב התלונות .
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תלונות שטופלו במקביל מול משרד מבקר המדינה ונציב תלונות
הציבור
תלונה 1
בנציבות תלונות הציבור (משרד מבקר המדינה ) התקבלה תלונה
של תושב עראבה המלין כי פניותיו לעירייה בעניין הסכנה הטמונה
במיקום עמוד חשמל שאינו יציב ועלול ליפול ולפגוע בעוברי אורח
 ,לא טופלו והעמוד עדיין מהווה סכנה .
משרד מבקר המדינה שלח לממונה על תלונות הציבור בעירייה את
התלונה לטיפול
טיפול בתלונה :
התלונה הועברה למחלקת ההנדסה  ,בקרו במקום ואכן המליץ
מהנדס העירייה על טיפול מיידי בעמוד המהווה סכנה .
עמוד החשמל הועתק ממקומו והעניין של התלונה סודר .
תגובת מבקר המדינה לממונה תלונות הציבור בעירייה :
אנו מאשרים קבלת מכתבכם ורשמנו בפנינו כי עיריית עראבה
העתיקה את מיקומו של עמוד החשמל נשוא התלונה  .עם סיום
בירורנו את התלונה נבקש להודיע לכם כי בשלב זה לא מצאה
נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה  ,מקום להתערבות
נוספת בענייו .
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תלונה מס 2
בנציבות תלונות הציבור משרד מבקר המדינה התקבלה תלונה של
תושב העיר המלין כי למרות פניותיו ופגישותיו עם מנהל מחלקת
התברואה בעיר  ,עבודות איסוף האשפה מתבצעות רק פעם אחת
בשבוע וגם העובדים משאירים ערימות של זבל ליד פחי האשפה .
התלונה הועברה למנהל מחלקת התברואה ולהלן תגובתו :
עבודות פינוי האשפה מתבצעות פעמיים בשבוע  ,בשכונה אשר
מתגורר בה המתלונן הינה שכונה חדשה  ,הכביש שמוביל לביתו
לא היה סלול ומלא מפגעים ובורות אשר מונעים ממשאית פינוי
האשפה להגיע לביתו  ,במיוחד בחורף .
נערכה פגישה בביתו של המתלונן והוצגו בפני את כל הפתרונות
האפשריים וכי העירייה מתכננת לשקם את הכביש שמוביל לביתו
ולשאר הבתים בשכונה  ,והובטח כי פינו האשפה יהיה פעמיים
בשבוע לאחר שיקום הכביש  .בינתיים טרקטור קטן מפנה את
האשפה .
משרד מבקר המדינה ,נציבות תלונות הציבור שלח את תגובתו
לממונה על תלונות הציבור בעיר ולהלן תגובתו :
עם סיום בירור תלונתו של התושב בנציבות תלונות הציבור
במשרד מבקר המדינה  ,אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי לאחר
קבלת ההסברים  ,לא מצאנו מקום להתערבות נוספת בעניין .
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תלונה מס 3
בנציבות תלונות הציבור (משרד מבקר המדינה ) התקבלה תלונה
של תושב העיר המלי כי פנייתו אל עיריית עראבה בעניין נזק רכוש
למקרקעין שבבעלותו עי ידי העירייה טרם זכה להתייחסות
העירייה .
העניין הועבר למחלקה המשפטית בעירייה ולהלן תגובת המחלקה
המשפטית :
העירייה מכחישה את האמור בתלונה לרבות גרימת נזקים כלשהם
למתלונן  ,ובכלל המתלונן לא היה הבעלים של החלקה הנ"ל בעת
ביצוע עבודות הפיתוח שהעירייה ביצעה .בביקור שביצע המהנדס
בשטח מתברר כי התובע או מי מטעמו בנו קיר בצד המזרחי
לחלקתו ללא כל קשר למתחם של העירייה כך שאין לעירייה כל
קשר לבניית הקיר הנטען והעבודות שבוצעו ע"י המתלונן אשר
הינן בשטח פרטי שלו .
סיום הטיפול בתלונה :
משרד מבקר המדינה אגף נציבות תלונות הציבור שלח לממונה על
תלונות הציבור בעירייה מכתב לפין :
עם סיום בירור תלונת התושב  ,נציבות תלונות הציבור במשרד
מבקר המדינה ,מבקשים להביא לידיעתכם כי לאחר קבלת
הסברים  ,לא מצאנו מקום להתערבות נוספת בעניין .
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הבסיס החוקי לעבודת
הממונה על תלונות
הציבור
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