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 מבוא .1

)להלן:  1002 –חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח 

 1ת למנות ממונה על תלונות הציבור."( מחייב את מועצת הרשות המקומיהחוק"

מינתה מועצת העיר את מבקר  12.20.1024מיום  23בישיבת מועצת העיר מס' 

 ."(הממונה)להלן: " העירייה כממונה על תלונות הציבור

תלונה שהגיש כל אדם על הרשות הממונה יברר בכל דרך שיראה לנכון, על פי החוק, 

או על ממלא תפקיד ברשות  , על עובד, על נושא משרהומוסדותיההמקומית 

 על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו. על עובד,  וכן על גוף עירוני מבוקר,, המקומית

 הממונה עצמאי ובלתי תלוי, ואחראי בפני מועצת הרשות בלבד. יהיה במילוי תפקידו 

התלונה, לרבות עניין  כתב, תוך תיאור מפורט שללהגיש במומלץ  תלונות לממונה

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

 התלונה תיחתם בידי המתלונן ויצוין בה שם המתלונן ומענו. 

 בדרכים הבאות:לממונה ניתן להתלונן 

 דואר אלקטרוני (shaim@mam.org.il) 

 לידי מבקר העירייה  1220002עיריית מעלה אדומים  10)ת.ד.  מכתב בדואר

 והממונה על תלונות הציבור(.

 '(01-9412341) פקס 

 (01-9412344)בטל'  פגישה אישית בתיאום מראש 

ניה אל הגורם בירור תלונה ייעשה בדרך כלל רק לאחר שהמתלונן מיצה את זכותו בפ

 ופן משביע רצון. באולדעתו הוא לא נענה העירוני הנוגע בדבר, 

לצורך בירור תלונה מוסמך הממונה לדרוש מכל אדם למסור לו כל ידיעה או מסמך 

בכפוף לכללי חסיונות עדים או כללי ראיות , ויים לעזור לדעתו בבירור התלונההעש

 חסויות. 

אם בירור התלונה העלה קיומו של ליקוי, רשאי הממונה להצביע על הצורך בתיקון 

הליקוי ועל הדרך והמועד לכך. הנילון או הממונה עליו יודיעו לממונה על האמצעים 

 לצורך תיקון הליקוי במועד האמור.שננקטו 

התלונות . 1022ע"י הממונה במהלכה של שנת  מתייחס לתלונות שטופלודו"ח זה 

סף, גורם האחראי על הנושא בעירייה. בנוההתקבלו הועברו לקבלת תגובתו של ש

מסמכים שונים, נערכו סיורים במקומות רלוונטיים, התקיימו נסקרו בהתאם לצורך 

 ועוד. , עם התושביםשיחות גישות עבודה עם בעלי תפקידים, פ

  

                                                             
לג לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(, 44החוק הוחל באיו"ש בהתאם לסעיף  1

 . 2122 –התשמ"א 
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 2018נתונים על תלונות בשנת  .2

 תלונות ציבור.  21הממונה התקבלו וטופלו ע"י  1022 במהלך שנת

טרם הבשילו לכדי תלונה מאחר אשר התקבלו אצל הממונה פניות נוספות  בנוסף

מאחר והפניות או מול הגורם העירוני הרלוונטי והפונה טרם מיצה את הטיפול בהן 

נה, כפי שמצא טיפל הממו אלובפניות לא עמדו בהגדרת תלונה כפי שהוגדר בחוק. 

 , והן אינן נכללות בדו"ח זה. לנכון בהתאם לעניין

 

 לפי תוצאות הבירור התלונות התפלגות .2.1

 

 
 

נמצאו לא תלונות(  4מהתלונות ) 31% –כ  1022מהתרשים המוצג לעיל עולה כי בשנת 

לונה בא על פתרונו במהלך עניין הת)תלונה אחת(  מהתלונות 9% –כ מוצדקות, ב

 24% –נמצאו מוצדקות חלקית, וכ תלונות(  1מהתלונות ) 44% -כ הבירור, 

 נמצאו מוצדקות. תלונות(  3) מהתלונות
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 לפי אגפי העירייההתפלגות התלונות  .2.2

 
 

תלונות( התקבלו כנגד מרכז  4מהתלונות ) 12% –כ  1022מהתרשים עולה כי בשנת 

תלונות( התקבלו כנגד אגף ההנדסה.  4מהתלונות ) 12% –התשלומים העירוני, וכ 

נון תלונות( התקבלו כנגד כול אחד מהאגפים: תכ 3מהתלונות ) 24% –בנוסף כ 

תלונות( התקבלו כנגד  1מהתלונות ) 20% –מוניציפאלי. כ אסטרטגי, אחזקה ושפ"ע, 

 אגף הביטחון. 

באותה  מאגף אחד כנגד יותרנציין כי חלק מהתלונות שהתקבלו כללו טענות 

 ה לאגף העיקרי הרלוונטי לעניין.. תלונות אלו שויכו בדו"ח זהתלונה

  

0

1

2

3

4

5

מספר תלונות 
 שהתקבלו

 אגפי העירייה

 התפלגות התלונות לפי אגפי העירייה  



4 
 

 2018לשנת  הבירור התפלגות התלונות לפי אגפים ותוצאותסיכום  .2.3

 

 האגף

 תלונותהתוצאות בירור 

סה"כ 

 תלונות
לא 

 מוצדקות

עניין התלונה בא 

על פתרונו במהלך 

 הבירור

מוצדקות 

 חלקית
 תומוצדק

מרכז תשלומים 

 עירוני
1 2 2  4 

 3 2 1   אחזקה ושפ"ע

תכנון 

 אסטרטגי
2  1  3 

 3 1 2   המוניציפאלי

 4  1  1 הנדסה

 1  2  2 ביטחון

 19 3 9 1 6 תלונות סה"כ

 

התלונות שנמצאו מוצדקות התקבלו האחת כנגד אגף עולה כי שלושת מעיון בטבלה 

 אחזקה ושפ"ע ושתיים כנגד האגף המוניציפאלי. 

 

 השוואה לנתוני שנים קודמות .2.2

 :1024-1022ים ות שהתקבלו בשנהתלונבטבלה שלהלן מוצגים נתוני השוואה בין 

 

 

שנת 

2016 

שנת 

2012 

שנת 

2018 

 2018שינוי באחוזים )

 (2012לעומת 

 100% 6 3 6 תלונות לא מוצדקות

 עניין התלונה בא על פתרונו

 במהלך הבירור
5 2 1 -50% 

 125% 9 4 2 תלונות מוצדקות חלקית

 50% 3 2 0 תלונות מוצדקות

 73% 19 11 13 סה"כ מס' תלונות
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 2) 43% -עלה מספר התלונות שהתקבלו ב  1022כי בשנת מהטבלה לעיל עולה 

 .1024תלונות( ביחס לשנת 

תלונות  4 - מ תלונות( 9) 219% –מספר התלונות שנמצאו מוצדקות חלקית עלה ב 

 .1022בשנת מוצדקות חלקית  תלונות 1 –ל  1024בשנת מוצדקות חלקית 

 תלונות 1 –מ )תלונה אחת(  90% –ב  התלונות שנמצאו מוצדקות עלהמספר 

 .1022בשנת  מוצדקות תלונות 3 –ל  1024בשנת  מוצדקות

 

 התלונות  תיאור .3

עיקריות  טענותלרבות , 1022בשנת וגשו לממונה הפרטי התלונות אשר להלן תמצית 

  2.הממונה וראותוהנות, תוצאות הבירור ותלבירור הדרכי תלונות, ב הועלואשר 

   החלפת מד מים - 81/1תלונה מס' 

 מהות התלונה: 

העירייה החליפה מד מים באופן בלתי תקין ומשכך גרמה לנזקים  בתלונה נטען כי

 בצנרת מים פרטית.

 בירור התלונה: 

ולמרכז התשלומים העירוני  )באגף אחזקה ושפ"ע( מחלקת המיםהתלונה הועברה ל

כמו כן ביצע הממונה סיור במקום בליווי גורמי מקצוע מטעם  לצורך קבלת תגובה.

 המיםבבירור התלונה לא נמצא ביסוס לטענת המתלונן לפיה החלפת מד העירייה. 

נמצא  לנזקים בצנרת הפרטית. בנוסף,ייה בוצעה באופן לא תקין אשר גרם ע"י העיר

גורם חיצוני שאינו מטעם העירייה. של מד המים לצנרת הוחלפו ע"י כי החיבורים 

בניגוד לתקן ולהוראות הדין. ניתנה לטענת גורמי המקצוע בעירייה עבודה זו בוצעה 

בדבר התאמת החיבורים יות לפנות לעירייה על מנת לקבלת הנח מתלונןהמלצה ל

 לתקן הנדרש לפי הוראות הדין.יצע שב

 בלתי מוצדקת.  נמצאה תלונהה

 

   )להלן: "השצ"פ"( מפגע בטיחותי בשצ"פ סמוך לגן אתרוג - 82/1תלונה מס' 

 מהות התלונה

לטענת  לפציעת ילד.פ היה מפגע בטיחותי של מסמרים שגרם כי בשצ"בתלונה נטען 

 לא קיבלה טיפול הולם. המתלונן הוא דיווח למוקד העירוני ופנייתו 

  

                                                             
2

רטי המתלוננים כל התלונות כתובות בלשון יחיד זכר, ולצורך שמירה על פיצוין כי לשם הנוחות  
 . כאילו הוגשו בידי מתלונןדהיינו 
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 בירור התלונה

 1נמצאו עם קבלת התלונה בוצע סיור בשצ"פ, בנוכחות גורם מאגף שפ"ע. בסיור 

ע"י גורם זר, חיצוני, אשר הונחו במקום כנראה לוחות עץ, ניידים, עם מסמרים, 

לא נמצאו מסמרים במהלך הסיור פונו הלוחות באופן מידי. . ר לעירייהוקששאינו 

 נוספים פזורים בשטח ו/או נעוצים בקרקע.

 בלתי מוצדקת. לעניין זה התלונה נמצאה 

במהלך בירור התלונה לא התקבלה התייחסות המוקד העירוני לאופן הטיפול שבוצע 

רבה של טיפול בדיווח על המפגע. הממונה הדגיש בפני צוות המוקד את החשיבות ה

 בגין מפגעי בטיחות בפרט. פניות למוקד בכלל, וב פניותהולם ב

 .מוצדקתלעניין זה התלונה נמצאה 

 מוצדקת חלקית. התלונה נמצאה לאור האמור 

 

 מטרד שפני סלע  - 81/3תלונה מס' 

 מהות התלונה

 תלונה בגין מטרד שפני סלע ברח' פרי מגדים.  ההתקבל

 בירור התלונה

מטרד שפני הסלע מוכר לגורמים בעירייה הפועלים מזה זמן רב לפתרונו, בשיתוף 

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, כל זאת במסגרת המגבלות החלות מכוח 

היות שפן הסלע חיה מוגנת. בהקשר זה נציין כי שפני הסלע נחשבים למקור מחלת 

למחלקת איכות הסביבה  הלישמניה, הגורמת לצלקות עור קשות. התלונה הועברה

)באגף המוניציפאלי( לצורך קבלת תגובה. מהמחלקה נמסר כי העירייה מנהלת 

פרויקט רחב היקף לטיפול במטרד שפני הסלע במימון ובפיקוח המשרד להגנת 

הסביבה. לצורך ביצוע הפרויקט בוצע סקר ומיפוי אזורי של העיר, ובהתאם לנתונים 

הוחלט כי האזורים בהם אותרה התופעה בהיקף שנתקבלו נבנתה תוכנית עבודה. 

הרחב ביותר יהיו הראשונים לטיפול במסגרת תוכנית העבודה. רח' פרי מגדים לא 

נכלל בשלבים הראשוניים של תוכנית העבודה. יחד עם זאת לאור מספר תלונות 

שהתקבלו בעניין מאזור פרי מגדים, הונחו באזור מלכודות ללכידת שפני סלע. 

צביע בפני המחלקה על הצורך לקיים מעקב אחר אפקטיביות הלכידות, הממונה ה

וביצוען בהתאם להוראות הדין. כמו כן הומלץ לנסות לגייס משאבים נוספים 

להסדרת בתי הגידול של שפני הסלע באזור פרי מגדים )למשל ע"י ביצוע עבודות 

 איטום סלעים ושינוי תשתיות( בהקדם האפשרי ובכפוף לדין.

 מוצדקת חלקית. נמצאה  התלונה
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  יכוב בתשלוםע - 81/2תלונה מס' 

 מהות התלונה 

לטענת המתלונן אגף ההנדסה גרם לעיכוב בתשלום החשבון הסופי המגיע לו בכך 

 בכתב ואף לא ענה לפנייתוהחומר הנדרש לצורך עריכת החשבון,  שלא שלח לו את

 בעניין.  

 בירור התלונה 

לצורך קבלת תגובתו. כמו כן התקיימה פגישה בעניין  התלונה הועברה לאגף ההנדסה

ול הנתונים בנוכחות גורמים מהאגף. מאגף ההנדסה נמסר כי על המתלונן לקבל את כ

ולא מהאגף  הפרויקטמהחברה המנהלת את הנדרשים להגשת החשבון הסופי 

ישירות. מהאגף נמסר כי ניתנה למתלונן תשובה טלפונית לפנייתו. עוד הוסיפו 

הגשת מתלונן לצורך לגף כי נכון למועד תגובתם נשלחו הנתונים הדרושים מהא

תוך זמן האגף היה צריך לענות בכתב לפניית המתלונן לדעת הממונה סופי. החשבון ה

כי האגף ישתף פעולה על מנת לטפל במהירות מומלץ סביר, ובנסיבות המקרה 

 בהתאם למוסכם ולהוראות הדין., האפשרית בדרישת התשלום

 .מוצדקת חלקיתהתלונה נמצאה 
 

 גיזום עצים  - 85/1 תלונה מס'

 מהות התלונה

 מגורים. ביתבתלונה נטען כי העירייה לא גוזמת עצים בחורשה הנמצאת ליד 

 בירור התלונה 

)מאגף אחזקה  בוצע סיור בחורשת העצים בנוכחות המתלונן, צוות ממחלקת הגינון

 יםקרוב ושנמצאהממונה הצביע על הצורך בגיזום מספר ענפי עץ , והממונה. ושפ"ע(

לגבי יתר עצי החורשה סוכם מול  , בהתאם להוראות הדין.לחלון בית המגורים

 ילול בהתאם לשיקול דעת מקצועי ולהוראות הדין.מחלקת גינון כי יבוצע גיזום וד

 מוצדקת חלקית. התלונה נמצאה 
 

 עליםשימוש במפוחי  - 86/1תלונה מס' 

 מהות התלונה

 לטענת המתלונן העירייה מבצעת שימוש במפוחי עלים באזור מגורים. 

 בירור התלונה

א )ב( לתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, תשנ"ג 23בבירור התלונה נמצא כי תקנה 

קובעת כי אין להפעיל מפוח עלים הגורם לרעש באזור מגורים. לאור האמור  2111 –

המליץ הממונה בפני הגורמים הרלוונטיים בעירייה שלא לעשות שימוש במפוחי עלים 

 הגורמים לרעש באזור מגורים.

  מוצדקת. נמצאה תלונהה
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 קבלת שירות  - 81/2תלונה מס' 

 מהות התלונה 

לא קיבל שירות הולם במרכז התשלומים העירוני בבואו בתלונה טען המתלונן כי 

 לממש זכאותו לפטור בארנונה.

 בירור התלונה 

ממרכז ומים העירוני לצורך קבלת תגובתם. מרכז התשלהתלונה הועברה ל

התשלומים נמסר כי הם יצרו קשר עם המתלונן לצורך תיקון הרושם שקיבל ויישור 

ונה הדגיש בפני צוות מרכז התשלומים את החשיבות הרבה של מתן ההדורים. הממ

 שירות איכותי, מקצועי, יעיל ואדיב.

 מוצדקת חלקית.  נמצאה תלונהה

 

  מתקן הצללה לרכב  - 8/18תלונה מס' 

 מהות התלונה 

וכי , כנגד סירוב אגף ההנדסה לאשר התקנת מתקן הצללה לרכב בחנייה בתלונה נטען

 ע"י האגף. פניות חוזרות בעניין מצד המתלונן לא נענו 

  התלונה  בירור

הנדסה לצורך קבלת תגובתו. כמו כן התקיימה פגישה בעניין ה לאגף ההתלונה הועבר

בנוכחות מהנדס העיר והממונה. מאגף ההנדסה נמסר כי שתי הפניות החוזרות 

נו. לגופו של עניין ניתנה תשובה ששלח המתלונן בעניין כלל לא התקבלו ולפיכך לא נע

מכשול )מפגע( שיצור הפרעה מקצועית מטעם אגף ההנדסה לפיה המתקן עלול להוות 

 וכי חזות המתקן אינה תואמת לתכנון הפיתוח אשר אושר במקום.לציבור, 

 מוצדקת. בלתי  נמצאה התלונה

 

 מקלט משותף ועץ  – 18/9תלונה מס' 

 מהות התלונה 

ם במקלט משותף ובשביל הגישה שכני בלתי מורשה של שימוש נטען כנגדבתלונה 

 במדרכה ליד הבית המשותף.הנמצא שכנים פעלו להשחתת עץ ציבורי אליו, וכי ה

 בירור התלונה 

לצורך קבלת תגובתם. כמו כן התלונה הועברה לאגף הביטחון ולאגף אחזקה ושפ"ע 

לתלונה. מבירור ביצע הממונה סיור במקום ואף שוחח עם השכנים הקשורים 

התלונה עולה כי על המקלט להיות נגיש באופן מלא, בצורה נוחה ובטוחה לכלל 

בסכסוך נה לא מצא מקום להתערב ומירים האמורים לעשות שימוש בו. המהדי

שכנים בנוגע לשימוש בשטח פרטי משותף הכולל את המקלט ושביל הגישה אליו. 
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ממנה נמסר כי נון )מאגף אחזקה ושפ"ע( טיפול בעניין הועבר למחלקת גיבנוגע לעץ ה

 תישקל האפשרות להחלפתו בעץ בריא.

 בלתי מוצדקת. נמצאה תלונהה

 

  חנייה הסדרת – 18/10תלונה מס' 

 מהות התלונה 

, כך שרכבים חונים על המדרכה לא נאכפים חוקי החנייה ברחובבתלונה נטען כי 

 בר הולכי רגל ומסכנים את הציבור.ובמע

 בירור התלונה 

התלונה הועברה לאגף המוניציפאלי ולאגף לתכנון אסטרטגי לצורך קבלת תגובתם. 

לבן )חנייה  –מהאגף לתכנון אסטרטגי נמסר כי מעבר הולכי הרגל יסומן בצבעי אדום 

אסורה(, וכי בתוכניתם להציב עמודי חסימה אשר ימנעו חניה על המדרכה, בנוסף 

ומות חניה ברחוב. הממונה הצביע על הצורך לתגבר ייבחנו אפשרויות להוספת מק

שימצאו רכבים החונים בניגוד לחוק וככול את הסיורים של השיטור העירוני במקום, 

 הוראות הדין.אכיפה בהתאם ל פעולותבובאופן בלתי בטיחותי, לנקוט 

 מוצדקת.  נמצאה תלונהה

 

   זכות עיון בתיקי בניין באגף ההנדסה  - 18/11תלונה מס' 

 מהות התלונה 

מטעם אגף ההנדסה למתן זכות עיון )לרבות צילום(  כי ישנו סירובבתלונה נטען 

 ללא ייפוי כוח מטעם הבעלים.בתיקי בניין 

 בירור התלונה 

. בבירור התלונה נמצא הלצורך קבלת תגובהתלונה הועברה לאגף ההנדסה וליועמ"ש 

נקבעה  1024 –לתקנות התכנון והבניה )רישוי בניה(, התשע"ו  42-41כי מכוח סעיפים 

בכפוף לחריגים. מהיועמ"ש נמסר כי התקנות עיון לציבור בתיקי בניין, זכות לכאורה 

לא חלות באזור יהודה ושומרון, ובאם הן יואמצו באזור יהודה ושומרון אז העירייה 

הן. מאגף ההנדסה הדגישו כי אומנם הנוהל באגף קובע כי לא ניתן לצלם תנהג לפי

. מאחר ומדובר באגף את תיקי הבניין ללא ייפוי כוח, אך אין מניעה לעיין בהם

בסוגיה משפטית וככול שלא תימצא הוראת דין המתייחסת ליהודה ושומרון 

 הקובעת אחרת, הממונה קיבל את חוות דעת היועמ"ש בעניין.

 בלתי מוצדקת. נה נמצאה התלו
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   נסיעת רכבים לא מורשים בנתיב הקרונית  – 18/12תלונה מס' 

 מהות התלונה 

 "כיכר הפיל"מנוסעים בנתיב הקרונית רכבים שאינם מורשים בתלונה נטען כי 

          –ו  4:00-2:30תומר רחל, בעיקר בשעות  לכיוון ביה"ס)הרחבה ליד מרכז יהלום( 

 תוך סיכון הולכי הרגל., 29:00-24:00

 בירור התלונה 

התלונה הועברה לאגף לתכנון אסטרטגי ולאגף המוניציפאלי לצורך קבלת תגובתם. 

ביצע הממונה מספר סיורים במקום, ואף קיים פגישת עבודה בעניין עם מנהל  כמו כן

ברת האגף המוניציפאלי על הצורך בהגהממונה הצביע בפני האגף האסטרטגי. 

פעולות האכיפה במסלול הנדון בשעות האמורות. כמו כן הממונה הצביע בפני האגף 

, ובהתאם באופן בטיחותי ,האסטרטגי על הצורך בהסדרת מערך התמרורים במקום

ומבלי לפגוע בשגרת חיי התושבים. להוראות הדין, תוך התייעצות עם מומחה תנועה, 

שביל אשר יבודד את הולכי לו סלילת גף לתכנון אסטרטגי נמסר כי בנוסף ישקמהא

 רכבים.להרגל וכן הצבת מחסום 

 מוצדקת.  נמצאה תלונהה

 

   השתלטות על שטח ציבורי  – 18/13תלונה מס' 

 מהות התלונה 

אשר סיפח לגינתו שטח ציבורי, לא  תושבתלונה נטען כי פנייה לעירייה בנוגע לב

 טופלה כנדרש.

 בירור התלונה 

. מחלקת הלצורך קבלת תגובהנדסה ולאגף המוניציפאלי לאגף ההתלונה הועברה 

ואף הממונה ביצע סיור במקום. בבירור יקוח על הבנייה ביצעה סיור במקום, הפ

, ללא קבלת התלונה נמצא כי אכן בוצע סיפוח של שטח ציבורי לגינת התושב

 נשלחה התראה לתושב לפיה הוא נדרשאישורים נדרשים. במהלך בירור התלונה 

 להחזיר את המצב לקדמותו באופן מידי, אחרת ינקטו כנגדו הליכים משפטיים. 

 . חלקית מוצדקת נמצאה תלונהה

 

ת רכבים, עפר בכניסה לעיר, חנייהמגרש חניון "חנה וסע" ו - 18/12תלונה מס' 

 זעיים. –תחנות אוטובוסים, ומחסום א 

 מהות התלונה 

מ ראש העיר ולראש העיר לא לסגן ומ" בתלונה נטען כי פניות קודמות של המתלונן

לקיום בכניסה לעיר  "חנה וסע"חניון בנענו. לגופו של עניין נטען כנגד שימוש 

לחניון "חנה וסע" כחניון השימוש במגרש העפר שממול כנגד ו, /הופעותאירועים
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לא בהתאם לסימון החנייה ותופסים חניות שרכבים החונים כנגד "רשמי". עוד נטען 

כי ים ברחבי העיר ישנות ולא נגישות. עוד נטען בתלונה וכי תחנות האוטובוסכפולות, 

בת ובמוצאי בלילה, בשהבידוק עמדות  (שלושתכול )זעיים לא פועלות  –במחסום א 

ום דבר הגורם לפקקים, וכי משאיות נוסעות בכביש הבין עירוני המוביל למחסשבת, 

 בבוקר, שלא כחוק.   4:00-1:00בין השעות 

 בירור התלונה 

והן ללשכת לונן הן ללשכת סגן ומ"מ ראש העיר, מבירור התלונה עולה כי פניות המת

 ראש העיר קיבלו התייחסות.

, ואף לגופו של עניין הועברה התלונה לאגף לתכנון אסטרטגי לצורך קבלת תגובתו

מהאגף נמסר כי האגף, וכן סיור שטח של הממונה. התקיימה בעניין פגישה עם מנהל 

ן וואין כוונה להשתמש בחנילצורך הופעות היה חד פעמי, השימוש בחניון "חנה וסע" 

להופעות פעם נוספת. עוד נמסר כי מגרש העפר שממול אולתר ע"י נהגים באופן בלתי 

הממונה  רשמי לחניית רכבים בגלל עודף ביקוש לחניון "חנה וסע". בסיור שביצע

במקום נמצא כי הבתים הסמוכים למגרש זה נמצאים במפלס גבוה יותר ומופרד 

ממגרש העפר ולפיכך לא נמצאה הפרעה משמעותית לאיכות חיי התושבים. בכול 

חנה "פועלת להסדרת הנושא באמצעות הרחבת חניון  האופן, מהאגף נמסר כי העיריי

 . "וסע

( )ב( לחוק עזר 1) 4בנוגע לחנייה שלא בהתאם לקווים המסומנים נמצא כי סעיף 

קובע כי חובה להחנות רכב  1001 –למעלה אדומים )העמדת רכב וחנייתו(, התש"ע 

בפני השיטור העירוני לתגבר את הממונה המליץ בתוך השטח המסומן בקווי צבע. 

יחד עם זאת הממונה ציין בפני  סיוריו על מנת לוודא שהחנייה אכן מתבצעת כחוק.

. ריןבמקרה בו הוא נפגע במיש 204המתלונן כי קיימת בפניו האפשרות לפנות למוקד 

לעניין תחנות האוטובוס מאחר והמתלונן לא פירט את התחנות שמצבן פוגע בו 

יחד עם זאת ציינו  מונה לבדוק טענה זו באופן ספציפי.ד, לא התאפשר למוכיצ

כי ננקטו פעולות רבות בשיתוף משרד התחבורה לחידוש  רטגימהאגף לתכנון אסט

 התחנות בעיר ולהנגשתן. 

זעיים נמסר לממונה כי הפעלת המחסום נמצאת בסמכותו  –בעניין מחסום א 

ומספר נתיבי הבידוק אחריותו הביטחונית של משמר הגבול, ולא של העירייה, ו

מרת ההתראות. יחד עם זאת הפעילים נקבעים בין היתר לפי שיקולי כוח אדם וחו

נמסר כי העירייה פועלת מול הגורמים הרלוונטיים לפתיחת כל נתיבי הבידוק, לפחות 

ניתן. לגבי משאיות הנוסעות בשעות העומס, על מנת לאפשר זרימת רכבים, ככול ש

 בסמכות משטרת התנועה. שלא כחוק בכביש הבינעירוני הנושא נמצא 

 מוצדקת.בלתי  נמצאה תלונהה
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    תחנת אוטובוסים - 15/18תלונה מס' 

 מהות התלונה 

"( גרמה לקירוב השיפוץאוטובוסים )להלן: "בתלונה נטען כי הרחבת מפרץ תחנת 

 מספר חניותמשותף, לביטולן של כניסה לבניין מול התחנת האוטובוסים של 

נת הקטוכתוצאה מכך לחניית רכבים באופן בלתי בטיחותי ובניגוד להוראות הדין, ל

אפשרות מתן ללא ללא היתר בנייה וה בנגישות, כל זאת עיפגלרוחב המדרכה, 

 ת. להביע התנגדותושבים ל

 בירור התלונה 

התלונה הועברה לאגף לתכנון אסטרטגי, לאגף ההנדסה וליועץ המשפטי לצורך 

קבלת תגובתם. כמו כן בוצע סיור במקום התחנה על ידי הממונה. מבירור התלונה 

( 21)א( ) 41כי התחנה פעילה במקום במשך שנים. נראה כי בהתאם לתקנה עולה 

אסורה החניה בתוך עשרים מטר לפני תמרור  2142 –לתקנות התעבורה תשכ"א 

חריו. לדברי האגף לתכנון אסטרטגי )להלן: "תחנת אוטובוסים" ועשרים מטר א

לדברי האגף עוד ב. שיפוץ התחנה לא גרם לירידה מתחת לתקן החניות ברחו"( האגף"

להציב את התחנה ליד גן ציבורי על מנת להרחיקה ככול  מאמץ בשלב התכנון בוצע

התחנה לבעלי מוגבלויות, ולצורך בהנגשת שניתן מכניסות הבתים אך נוכח הצורך 

הוסדר מפרץ התחנה כך שרק  ,מתן שירות בבטיחות ובנוחותו ,התאמת התחנה לתקן

כה קטן, אך רוחב המדרקצהו נמצא מול הכניסה לבניין. אומנם בעקבות השיפוץ 

לצו בדבר חוק תכנון  34כי בהתאם לסעיף נראה  עומד בתקן.הוא עדיין לדברי האגף 

לשמירה עבודות , 2142 –(, תשל"א 422ערים, כפרים ובנינים )יהודה ושומרון( )מס' 

המתבצעות ע"י תיקון או חידוש מעברים, כולל מעבר בתוך רחוב,  ,או שיפור דרך

הרשות המקומית אינן נדרשות בהיתר )רישיון( בנייה. לגבי רכבים שחונים במקום 

להגביר שיטור העירוני להממונה המליץ תי בטיחותי ובניגוד להוראות הדין, באופן בל

יחד עם  .חום סמכותווככול שנדרש לבצע פעולות אכיפה שבתאת סיוריו במקום, 

ום מק 204זאת הממונה ציין בפני המתלונן כי קיימת בפניו האפשרות לפנות למוקד 

 בו נדרש טיפול מידי ונקודתי.

הוצגו לממונה האישורים הנדרשים מרשות תמרור במהלך בירור התלונה לא 

מרכזית להצבת תמרורי התחנה. הממונה הצביע בפני האגף לתכנון אסטרטגי על 

 ,ך בהמצאת האישורים הנדרשים לתמרורי התחנה בהתאם להוראות הדיןהצור

 בהקדם. ו

 .חלקית מוצדקת נמצאה תלונהה
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    חניית משאית  - 18/61תלונה מס' 

 מהות התלונה 

בתלונה נטען כי תושב מחנה את משאיתו ליד בניין מגורים וגורם למפגעי רעש ופיח 

 אש. חבת כיבוי כניסה לראת הוכן חוסם חניות ו

 בירור התלונה 

לתכנון אסטרטגי לצורך קבלת תגובה. כמו כן בוצע סיור  התלונה הועברה לאגף

במקום בנוכחות מנהל האגף והממונה. בסיור נמצא כי המשאית חונה בשטח פרטי 

משותף בסמוך לרחבת כיבוי אש. מהאגף לתכנון אסטרטגי נמסר כי העירייה 

 מקומות שיועדובחניית רכב כבד בכול השכונה, למעט  1021מתכוונת לאסור במהלך 

הממונה הצביע על הצורך בהצבת תמרור האוסר חניית רכב כבד במיוחד לכך. 

 במתחם הסמוך לבניין הנדון, כל זאת בהתאם ובכפוף להוראות הדין. 

 מוצדקת חלקית.  נמצאה תלונהה
 

     בוואדי פסולת וגיזום ענפי עצים - 1821/תלונה מס' 

 מהות התלונה 

וענפי העצים השתולים בו מגיעים בסמוך  ,בפסולתמלוכלך בתלונה נטען כי הוואדי 

 לחצרות הבתים. 

 בירור התלונה 

ן( וכן לאגף אגף אחזקה ושפ"ע )מחלקת גנים, נוף וניקיוהתלונה הועברה ל

עירוני( לצורך קבלת תגובה. כמו כן נערך סיור במקום בנוכחות המוניציפאלי )שיטור 

ממול לבית בסיור נמצא כי הוואדי שגורמי מקצוע מהעירייה, המתלונן והממונה. 

נראה כי לפחות וכן ענפי העצים מגיעים לחצרות הבתים. המתלונן מלוכלך בפסולת, 

 חלק מהפסולת הושלכה בידי תושבי האזור בניגוד להוראות הדין.

הממונה הצביע בפני מחלקת גנים, נוף וניקיון על הצורך בביצוע ניקיון הפסולת 

ביצוע סיורי ניקיון שוטפים אחת לתקופה בהתאם לתוכנית כחלק "מיישור קו", וכן 

עבודה. לגבי העצים בסמוך לחצרות הבית נמסר מהמחלקה כי יבוצע גיזום בהתאם 

להוראות הדין. עוד הצביע הממונה בפני השיטור העירוני על הצורך בהפעלת אמצעי 

 אכיפה כנגד אותם גורמים אשר משליכים פסולת בניגוד להוראות הדין.

 .חלקית מוצדקת נמצאה תלונהה
 

 הנחה בארנונה  - 1881/תלונה מס' 

 מהות התלונה 

 לא התקבלה. 2/1021בתלונה נטען כי הנחת אם חד הורית בתשלום הארנונה לחודש 
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 בירור התלונה 

מרכז התשלומים העירוני לצורך קבלת תגובה. ממרכז התשלומים התלונה הועברה ל

 2/1021 –העירוני הסבירו כי ההנחה ניתנה בעבור כול השנה אולם מאחר והחיוב ל 

, 1/1021  -יקוזז בחיוב הבא ב  2/1021כבר נשלח אזי שסכום ההנחה בעבור חודש 

 . 2/1021וכך תתקבל גם ההנחה המגיעה בגין חודש 

 בא על פתרונו במהלך הבירור.  נושא התלונה
 

  מים, הקצבת מים, מספר נפשות לעניין תעריף הנחה בארנונה - 1891/תלונה מס' 
 מהות התלונה 

צבה נוספת במים, ולא לא התקבלה הנחה בארנונה, לא התקבלה הק בתלונה נטען כי

 עודכנו מספר הנפשות המתגוררות בנכס לעניין תעריף המים.

 בירור התלונה 

פניות המתלונן נבדקו ונענו הן ע"י מרכז התשלומים העירוני והן ע"י אגף פניות 

הציבור. התלונה נשלחה פעם נוספת לתגובת מרכז התשלומים העירוני. ממרכז 

התשלומים העירוני נמסר כי נוכח העובדה שכתובת מגורי המתלונן רשומה ביישוב 

לה הוא ל את ההנחה בארנונה ו יישוב כי הוא לא ניצאחר עליו להביא מסמך מאות

פנות לביטוח על המתלונן להיישוב. לגבי הקצבה נוספת של מים נמסר כי זכאי באותו 

נפשות לאומי על מנת שיעדכן את זכאותו ברשות המים. לעניין הגדלת מספר ה

מאחר ומדובר בנפשות שכתובת המגורים שלהן אינה , נמסר כי תעריף המיםחישוב ל

על המתלונן להמציא אישור מספק המים ביישוב בו  ,םבמעלה אדומירשומה 

אינן צרכניות מים באותו יישוב. נמצא אפוא כי על המתלונן הן ש ,רשומות הנפשות

תו אולהמציא למרכז התשלומים את האישורים הנדרשים על מנת לממש את זכ

 להנחות על פי חוק. 

 בלתי מוצדקת.  נמצאה תלונהה
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 לעבודת הממונההבסיס החוקי 
 
 

 
 
 
 

ת )יהודה והשומרון( ותקנון המועצות המקומי
 (892)בהתאם לצו מס'  1981 –תשמ"א ה

 

חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות 
2008 –הציבור(, תשס"ח 
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 1891-תשמ"אתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(, 

 

 –)להלן  8009-הוראות חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח .לג66
"החוק"(, לרבות חקיקת משנה מכוחו, כפי תוקפם בישראל מעת לעת, יחולו במועצות 

 המקומיות, בשינויים המפורטים להלן:

בכל מקום בו מאוזכר דבר חקיקה ישראלי יבוא אחרי האזכור "כפי תוקפו בישראל  )א(
 מעת לעת";

 בכל מקום, במקום "השר" יבוא "הממונה"; )ב(

 –לחוק  1בסעיף  )ג(

בהגדרה "רשות מקומית", במקום "עיריה, מועצה מקומית או איגוד ערים"  (1)
 א לתקנון";57רתו בסעיף יבוא "מועצה מקומית או איגוד רשויות מקומיות כהגד

 תימחק; –ההגדרה "השר"  (8)

 כח)ב(";66א)ב( לפקודת העיריות" יבוא "150)א( לחוק, במקום "7בסעיף  )ד(

 –לחוק  5בסעיף  )ה(

 (, אחרי "הסכם קיבוצי" ", דין, תחיקת בטחון";4בסעיף קטן )א() (1)

 (, אחרי "דין" יבוא "או תחיקת בטחון";1בסעיף קטן )ב() (8)

 ( לחוק, אחרי "דין" יבוא "תחיקת בטחון או דין בישראל".3)18בסעיף  ו()

 

 *8009-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 תלונות  (1) )א( .2
בכיר אחר הציבור, ואולם היא רשאית, מטעמים מיוחדים, למנות לתפקיד זה עובד 

של הרשות המקומית, והכל ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי להפריע למילוי 
 תפקידיו כממונה על תלונות הציבור;

(, אלא אם כן הוא בעל תואר אקדמי 1לא ימונה עובד בכיר כאמור בפסקה ) (8)
מוכר מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה 

, או תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ 1879-התשי"חגבוהה, 
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 תלונות  )ב( 
וקצבה במסגרת התקציב המאושר של הציבור בתפקיד זה בלבד, ובלבד שהעסקתו כאמור ת

 (.8הרשות המקומית והתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף קטן )א()

ראה השר כי רשות מקומית אינה ממנה ממונה על תלונות הציבור, רשאי הוא  )ג( 
לדרוש ממנה, בצו, כי תמנה ממונה על תלונות הציבור כאמור בתוך הזמן הנקוב בצו; לא מילאה 

אחר הצו בתוך הזמן האמור, רשאי השר למנות ממונה על תלונות הציבור רשות מקומית 

                                                             

 (.139עמ'  800"ח הכנסת תשס"ח מס' ה) 440עמ'  9.4.8009מיום  8145ס"ח תשס"ח מס' פורסם  *

ממונה על תלונות 
 הציבור

( 176)תיקון מס' 
 2008-תשס"ח

 הגדרות

חובת מינוי ממונה על 
 תלונות הציבור
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 במקומה.

על מינויו וכהונתו של הממונה על תלונות הציבור ברשות המקומית יחולו ההוראות  )ד( 
החלות על עובדי אותה רשות מקומית, ואולם לא יועבר הממונה על תלונות הציבור מתפקידו 

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

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

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

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

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

 לשם מילוי תפקידיו כמבקר.

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

 א)ב( לפקודת העיריות, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.150מבוקר כמשמעותו בסעיף 

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

המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה,  (1)
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;

לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל המעשה נעשה בניגוד  (8)
 צדק בולט.-תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי

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

 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 או בית  (1)
 דין הכריע בו לגופו;

 תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;תלונה שהממונה על  (8)

 תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית; (3)

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

לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונה בעניין שכבר הוגשה  (7)
 ]נוסח משולב[. 1879-תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח

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

אפשר, להגיש על פי  תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה (1)
 ( דן בהם;1דין השגה, ערר או ערעור, והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן )א()

תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או  (8)
 מיום שהמעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר יותר.

ב( אין לברר אותה, יודיע או לפי סעיפים קטנים )א( או ) 7הוגשה תלונה שלפי סעיף  )ג( 
 הממונה על תלונות הציבור למתלונן, בכתב, שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך.

הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון, והוא  )א( .8

עצמאות הממונה 
 במילוי תפקידו

 חובת סודיות

 הגשת תלונה

 דרך הגשת התלונה

 תלונות שאין לבררן

 דרכי בירור תלונה
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 אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות.

הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הנילון, ואם היה עובד, נושא  )ב( 
גם לידיעת הממונה עליו, ייתן להם הזדמנות נאותה  – 7משרה או ממלא תפקיד כאמור בסעיף 

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

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

 –לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור  )ד( 

לדרוש מכל אדם למסור לו, בתוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע, כל  (1)
 ;ידיעה או מסמך העשויים לדעת הממונה על תלונות הציבור לעזור בבירור התלונה

)א( להתייצב לפניו 7לדרוש מכל עובד של גוף מן הגופים המנויים בסעיף  (8)
 (.1במועד שיקבע לשם מסירת ידיעות או מסמכים כאמור בפסקה )

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

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

 סמכויות הממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה.

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

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

היה מקום  הממונה על תלונות הציבור יפסיק בירור תלונה אם ראה כי מלכתחילה לא .10
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.

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

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

תימסר הודעה כאמור גם למועצת הרשות  –היה הנילון ראש הרשות המקומית  (8)
 המקומית;

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

 העניין, על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך.

יעו לממונה על הנילון או הממונה עליו, וכן, לפי העניין, ראש הרשות המקומית, יוד )ב( 
 (.3תלונות הציבור על האמצעים שננקטו לתיקון הליקוי בתוך המועד כאמור בסעיף קטן )א()

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

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

כשהחומר או הראיה עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת  (8)
 המתלונן;

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

יודיע על ממצאיו למתלונן, מצא הממונה על תלונות הציבור כי התלונה אינה מוצדקת,  .13
 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 או  (1)
 בבית דין, שלא היו לו לפני כן;

 איסור הפרעה

 הפסקת הבירור

 תוצאות הבירור

 סייגים להודעה

 דחיית התלונה

 זכויות וסעדים
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מאדם אחר להשתמש בזכות או לבקש סעד אין בהן כדי למנוע מהמתלונן או  (8)
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 הממונה  )ב( 
 על תלונות הציבור בעניין תלונה.

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

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 במילוי  )א( .16
 תפקידיו לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי או משמעתי.

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

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

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

 באתר האינטרנט של הרשות המקומית; (8)

 בהודעות תשלום ארנונה לחייבים; (3)

 בדרכים נוספות שתקבע מועצת הרשות המקומית. (4)

 השר ממונה על ביצוע חוק זה. .18

 ימים מיום פרסומו. 80תחילתו של חוק זה  .19

עובד הרשות המקומית שמונה כדין לבירור תלונות הציבור ברשות מקומית ועסק בפועל  .20
יום הפרסום(, יראו אותו כאילו מונה  –בבירור תלונות כאמור ערב פרסומו של חוק זה )להלן 

להיות ממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה, ובלבד שבתום חמש שנים מיום הפרסום, יתקיימו 
 (.8)א()8בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 

 דין וחשבון

 חומר שאינו ראיה

 פרסום

 ביצוע

 תחילה

 הוראות מעבר


