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 .ראש העירייה -לו זהרלמר אליהו 

       ת העירייה.צחברי מוע

 

  מכובדי, 

 

   2020הנדון: דוח ממונה על תלונות הציבור לשנת 

   

הנני מתכבד להגיש לעיונכם את הדוח השנתי של הממונה על תלונות הציבור בעיריית 

לחוק הרשויות  15סעיף ) החוק כמתחייב מהוראות 2020קריית מלאכי לשנת 

 2008) –התשס"ח  ממונה על תלונות הציבור. המקומיות,

סמכויות  וכולל סקירה כללית של 2020דוח מסכם את פעולות הממונה בשנת ה

ותלונות  מוצדקות חלקית ,הממונה, נתונים סטטיסטיים, מידע על תלונות מוצדקות

 . אופן התפלגותן ושיוכן הארגוני לאגפים ולמחלקות הרשותשאינן מוצדקות  

של מנהלי האגפים ועובדי העירייה,  אני רוצה לציין לחיוב את שיתוף הפעולהלבסוף 

 בעבודתי.ניכרים הרצון והאכפתיות של המנהלים לתקן ולטפל בתלונות שהתקבלו 

., בין השאר, לשמור על רמת אמון גבוהה של התושבים בעירייה ובשלוחותיהבכדי וזאת

   

 

 

 ב,בכבוד ר                                                              

 איתי קורן                                                             

 מבקר העירייה                                                                  

 וממונה על תלונות הציבור                                                                                 
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 מבוא

 : כללי רקע
  

ממונה על תלונות הציבור מתוקף תפקידו משמש כתובת נגישה, אמינה ואובייקטיבית לכל 

אדם המבקש להגיש תלונה על העירייה ומוסדותיה, על עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד 

בה וכן הגופים הנתונים לביקורתו של מבקר העירייה ועל עובד, נושא משרה או ממלא 

 תפקיד בהם. 

החוק מסדיר את תהליך הטיפול בתלונות הציבור ונותן לממונה סמכויות לצורך ביצוע 

תפקידו. החוק מחייב כל רשות מקומית למנות ממונה וקובע הסדרים למינויו ולפעילותו, 

לרבות עצמאותו במילוי תפקידו, חובת הסודיות, אופן הגשת התלונה ,תלונות שאין לבררן, 

ות הבירור, הגשת דוח שנתי לראש העירייה ולמועצה על פעילותו דרכי בירור התלונה, תוצא

 ועוד. 

בחוק נקבע, כי כל אדם רשאי להגיש תלונה על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובדיה, 

    על נושאי משרה או ממלאי תפקיד בה וכן על כל גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 

תפקידם. נקבע, כי הממונה יבדוק תלונה עפ"י חוק בעניינים הנוגעים למילוי   )א( ב.  170

 כאשר מתקיימים שני התנאים יחדיו כלהלן: 

המעשה  פוגע  במישרין במתלונן  עצמו, או  מונע  ממנו  במישרין  טובת  הנאה ,  או  .1

מעשה הפוגע, במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, 

נה על תלונות הציבור את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה להנחת דעתו של הממו

 בעניינו;  

תקין,  נהלילמהמעשה נעשה  בניגוד  לחוק  או  שנעשה  בלא סמכות  חוקית או בניגוד  .2

 או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט". 

ות עמו, , תוך ציון שם המתלונן ומענו, דרכי ההתקשרבכתבתלונה המוגשת לממונה תהיה 

תיאור מפורט של העניין עליו נסבה התלונה, לרבות המועד וכל פרט אחר הנוגע לעניין 

והמסייע לבירור יעיל של התלונה. במקרים חריגים ניתן להגיש תלונה בעל פה, אך על 

מפיו בלשכת הממונה וזאת  םשתירשהמתלונן יהיה למסור את כל פרטיו ולחתום על התלונה 

 לאחר תיאום מראש. 

הממונה אינו משמש כתובת ראשונה למתלונן ואינו מהווה תחליף לממלאי התפקידים 

השונים באשר לאחריותם בנושאים עליהם הם מופקדים. הממונה מברר את התלונה לאחר 

שהמתלונן פנה תחילה לגורמים המוסמכים בעירייה או לגוף העירוני המבוקר ולא נענה או 

 הטיפול אינו לשביעות רצונו. 

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

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

 הליקוי בתוך המועד האמור . 

ו של על מנת להגביר את אמון הציבור ברשויות המקומיות וכדי לתרום לשקיפות עבודת

לחוק, כי הממונה יגיש לראש העירייה ולמועצה דוח שנתי על   15הממונה נקבע בסעיף 
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במאי בכל שנה והמועצה תקיים בעניין הדוח דיון בתוך חודשיים  1-פעולותיו לא  יאוחר מ

דוחות  .מיום שהוגש לה. הדוח יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם  באתר האינטרנט העירוני

הממונה או כל מסמך שהוציא או הכין  בעת מילוי תפקידיו, לא ישמשו ראיה בכל הליך 

 משפטי או משמעתי וכנ"ל לגבי הודעה שנתקבלה במסגרת מילוי תפקידיו. 

)תלונות לבירור  2013נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה מעבירה החל משנת 

לונות אשר לא הובאו תחילה בפני העירייה שהיא הממונה בעניינים הנוגעים לעירייה ,ת

הגורם המוסמך לטפל בהן ולאפשר לה להתייחס, לרבות בחינה ואופן נקיטת הפעולות. 

התלונות הנ"ל מועברות בהתאם לאמות המידה שנקבעו בנציבות בדבר תלונות המתאימות 

תן מענה להתברר ע"י הממונה ברשות המקומית .לאחר בירור התלונה ע"י הממונה ומ

למתלונן, מועבר לנציבות העתק מכתב התשובה וכן העתק ממצאי בירור התלונה. בשנת 

 .תלונות לטיפול הממונה שהיו בסמכותו לבררן  4הועברו מהנציבות  2016

למים וביוב אינו בתחום סמכותו וטיפולו של הממונה. התאגיד  פועל תאגיד ת.מ.ר כי  יודגש,

כי הוראות פקודת העיריות לא יחולו  הקובע, 2001 -התשס"א  מכוח חוק תאגידי מים וביוב,

 עליו. התלונות בנושא זה אינן נכללות בנתוני התלונות שנדחו על הסף. 
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 הליך בירור התלונות

  

לשכת מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור מטפלת במסגרת ארגונית אחת  בעבודת 

הביקורת ובתלונות הציבור. הלשכה מטפלת בתלונות המתקבלות בכתב ומדריכה באופן 

שוטף את הפונים לקבלת מידע והיוועצות טלפונית וכן את המגיעים ללשכה, להעביר את 

 ם הרלוונטי.  פנייתם קודם הגשת התלונה, אל הגור

י בקשה, מסירת מידע, הסברים יודגש, כי פנייה להבדיל מתלונה יש בה סממנים של מילו 

לעומת זאת בתלונה קיימים מרכיבים של בירור, בדיקת תהליכים והנסיבות  ,ועוד

 להיווצרותה ודורשת תיקון ברמה הארגונית, הפרטנית ולעיתים ברמה המערכתית.  

נה לממונה כאמור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובדיה כל אדם רשאי להגיש תלו

ונושאי משרה או ממלא תפקיד בה וכן על כל גוף עירוני מבוקר בעניינים הנוגעים למילוי 

 תפקידם.  

הממונה אינו נוהג לסווג כל פנייה בכתב המוגשת במישרין ללשכתו כתלונה, אך בכל מקרה 

 ,שאינה עונה להגדרה של תלונה כפי שקובע החוקנשלח לפונה אישור על קבלתה. פנייה 

 מועברת לטיפול היחידה לפניות הציבור בלשכת ראש העירייה. 

במקרה של תלונה, היא נשלחת לאגף עליו נסבה התלונה או מוסד או גוף עירוני מבוקר 

לצורך קבלת התייחסות עניינית וזאת למעט אם נמצא, כי אינה עומדת בתנאים שנקבעו בחוק 

שהיא קנטרנית או טרדנית או שהממונה סבר, כי אינו הסמכות החוקית לבירורה. יצויין,  או

כי לעניין תלונות המוגשות והינן בסמכות הממונה ניתן למצוא תלונות על מתן שירות הנראה 

לפונים לקוי או התנהלות חריגה, אי מתן מענה במועד, אי מתן שירות בנושא אשר בסמכות 

  העירייה ועוד.   

תושבים רבים פונים בכתב במישרין אל היחידה הנוגעת בדבר ונוהגים לשלוח העתק  כמו כן,

מפנייתם לידיעת הממונה. בכל אחד ממקרים אלו, הממונה אינו מסווג את הפנייה כתלונה 

ואינו מברר אותה. יצויין, כי לא אחת, מחליט הממונה לאחר קבלת העתק מהמענה ובחינת 

פול בסוגיה אותה העלה הפונה, לסווגה כתלונה ולקבוע בסיום הליך הפעולות שננקטו לטי

 הבירור את עמדתו.  

בבירור התלונה הממונה מבקש לקבל את התייחסות הגורם הרלבנטי, מקיים מעקב אחר 

 יתהידהיינו האם ה הטיפול בסוגיה אותה העלה המתלונן וקובע בסיום הבירור את עמדתו,

לחוק.  7מוצדקת כולה או חלקה או לא. כמו כן ישנן תלונות שאין לבררן עפ"י הוראות סעיף 

לחוק מאחר  10לעיתים הבירור מופסק בשלבים שונים של הטיפול בהתאם להוראות סעיף 

 ועניין התלונה בא על תיקונו. 

כל מסמך בבירור התלונה, רשאי הממונה לדרוש מכל אדם או גוף להשיב על שאלותיו ולתת 

או ידיעה שלדעתו יש בה כדי לסייע בבירורה. לממונה סמכות לברר את התלונות בדרך 

שיראה לנכון ואינו קשור להוראות שבסדר דין או בדיני ראיות, עצמאי ובלתי תלוי במילוי 

 תפקידיו ואחראי בפני מועצת הרשות המקומית בלבד. 
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ח יחד עם המתלונן ונציג היחידה על מנת , כי לעיתים בירור התלונה מצריך יציאה לשטיצוין

 לעמוד על מהות התלונה. 

הממונה אינו מברר תלונה בעניין התלוי ועומד בבית המשפט או בבית דין או שבית המשפט 

או בית הדין כבר פסק לגביו וכן תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית. כמו כן, אין 

תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות בירור תלונה בעניין שכבר הוגשה עליו 

הציבור וזאת למעט התלונות המועברות מנציב תלונות הציבור לממונה לבירור ואשר לא 

וכן תלונה של  עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד אך יהיה  הובאו תחילה בפני העירייה,

רים כלליים שנקבעו תקנות, הסכם קיבוצי או מהסד בירור של מעשה החורג מהוראות החוק,

 כדין. 

נמצא בסיום הליך הבירור, כי התלונה מוצדקת כולה או חלקה, הודעה מנומקת בכתב נמסרת 

למתלונן, לנילון ולממונה עליו. העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי,  לראש העירייה,

וף יודגש, כי על הג הממונה ממליץ בפני ראש העירייה על הדרך לתיקון שמעלה הבירור.

 הנילון להודיע לממונה תוך פרק הזמן שנקבע על הצעדים שננקטו בעקבות הודעת הממונה.
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 תמצית התלונות ומעמדן

 

 תלונות עפ"י חוק הממונה על תלונות הציבור

במהלך תקופה  2020דוח תלונות הממונה על תלונות הציבור הנוכחי מתייחס לשנת 
 בנושאים שונים.תלונות  22 התקבלוזו 

 .2020נתוני תלונות הציבור ומעמדם אשר התקבלו במהלך שנת תמצית להלן 

 

מס' 

 התלונה

האגף/המחלקה  מעמד התלונה נושא התלונה המלין

 האחראים

 

 גני ילדים –חינוך  חלקית מוצדקת שיבוץ בגני ילדים ה.ו 1

 ישיטור עירונ לא מוצדקת קורונה -אכיפת חובת מסכות  ל.י 2

 מנהל כללי מוצדקת  פינוי גרוטאות ל.י 3

 גבייה לא מוצדקת אי קבלת אישור תשלום א.מ 4

. עב' תשתיות -ליקוי בטיחות  ד.ו 5

 נציבות תלונות

 הנדסה  מוצדקת

 הנדסה מוצדקת חלקית עיכוב באישור עירייה לטאבו ו.ס 6

 חינוך לא מוצדקת קורונה -צהרונים תיחת פ ח.א 7

 גבייה מוצדקת טלפוני בגבייההעדר מענה  א.ס 8

 גבייה לא מוצדקת  בקשה לשינוי מען מ.צ 9

הצבת עמוד מחסום בכניסה  ש.ב 10

 נציבות תלונות – לרחוב

 הנדסה לא מוצדקת
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 נבדק ע"י הממונהלא  סיווג ארנונה ד.כ 11

 הוגשה תלונה במשטרה

 גביה

 שפ"ע מוצדקת  מטרד יתושים, לכלוך א.ש 12

 גביה מוצדקת חיוב ארנונה רטרו בגין פרגולה מ.א 13

מפגע תברואתי במקלט פרטי  א.ל 14

 משותף

 שפ"ע מוצדקת חלקית

 תשתיות לא מוצדקת  פסולת בניין לאחר שיפוץ מבנה מ.ל 15

ריחות במכרז אורן )ב.לאומי(  ע.י 16

 ש.פרטי

 שפ"ע לא מוצדקת 

 הנדסה מוצדקת חלקית סימון אבני שפה רח' התאנה ס.פ 17

גביית תשלום בעבור חוגים  א.מ 18

 ללא פעילות –בתקופת הקורונה 

 מנהל כללי מוצדקת 

עץ במרחב הציבורי שיוצר עומס  ס.ק 19

 על חומה פרטית

 שפ"ע מוצדקת 

כלבים משוחררים ללא רצועה  א.א 20

 במרחב הציבורי

לא הסתיים הליך 

 הבירור

 עירוני שיטור

 תשתיות מוצדקת סיום עבודותפסולת בניין לאחר  ס.ק 21

 גביה לא מוצדקת נגישות טפסים לתושב ותיק א.ב 22
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  התפלגות התלונות –נתונים כמותיים 

הוגשו בתקופת בעירייה לעיל עולה כי לממונה על תלונות הציבור מהנתונים בטבלה 
 התלונות: נתונים כמותיים של, להלן תלונות 22ח "הדו

 

 מחלקותהתפלגות התלונות לפי 

להלן התפלגות התלונות על פי מחלקות וגופים עירוניים ללא קשר לתוצאות 
 הבירור:

 

 כמות התלונות באחוזים מספר התלונות מחלקה/ אגף

 18% 4 הנדסה
 28% 6 גבייה
 9% 2 חינוך

 9% 2  שיטור/פיקוח
 18% 4 תברואה
 9% 2 תשתיות

 9% 2 מנהל כללי
 100% 22 סה"כ

 

  מעוגליםהאחוזים 
 

 

 
 

18%

28%

9%

9%

18%

9%

9%

הנדסה גבייה חינוך פיקוח  /שיטור תברואה תשתיות מנהל כללי
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 תלונות לפי מעמדןה מספר

 8 -תלונות מוצדקות  -
 8 -תלונות לא מוצדקות  -
 4 -מוצדקות חלקית  -
 1 -לא בסמכות הממונה  -
  1- בהליך בירור -

 
 התפלגות תלונות לפי מעמדן

 36%-תלונות מוצדקות  -
 36%–תלונות לא מוצדקות  -
 18%-מוצדקות חלקית  -
 5% –לא בסמכות הממונה  -
 5%-בהליך בירור -

 

 2 נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה תלונות הוגשו במסגרת- 
 מסך תלונות הציבור. 10% –המהווים כ 

 
 

חיבור אחוז התלונות המוצדקות והתלונות המוצדקות חלקית מהנתונים עולה כי 
   .מסה"כ התלונות 54%עומד 

 

 מעמד התלונות לפי מחלקות להלן תרשים התפלגות 
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תשתיותתברואהפיקוח  /שיטורחינוךגבייההנדסה

מוצדק מוצדק חלקית לא מוצדק בהליך בירור


