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                         Isfiya Local Municipality  

 ת ציבורביקורת פנים ותלונו     

 

01/08/2016 

 לכבוד 

 ראש המועצה המקומית

 מר וג'יה כיוף

 שלום וברכה,

, הנני מתכבד להגיש לכב' את דו"ח 2008בהתאם לחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור( התשס"ח 
  .2015תלונות הציבור לשנת 

 וחשבון על פעולותיו.  בע, כי הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות ולמועצת הרשות דיןוקהחוק 

ממונה על , למבקר המועצהי התושבים "עמתייחס לתלונות שהופנו ו 2015מסכם את פעולות הממונה לשנת ח זה "דו
 תלונות הציבור עפ"י החוק .

  ."תלונה"של תושב אל הרשות המקומית לבין " פנייה"להבחין בין  חשוב

שהרשות תעשה כן ורק פנייה שלא נענתה כלל או לא נענתה  תושב הרשות פונה לרשות בבקשה לטפל בעניינו ומצפה
 לשביעות רצונו של התושב תוגדר כתלונה, אם התושב יעמוד על כך שעניינו יבורר על ידי הממונה.

 .ולא מוזכרות בדו"ח ח אינו כולל פניות רבות נוספות שטופלו באופן שוטף ע"י המבקר"הדו

חות ומסמכים "צורך דוהתאם ל. בנוסף, נסקרו בעל הנושא במועצהרו לגורם האחראי התלונות שהתקבלו הועב
 פקידים לצורך קבלת הבהרות נוספות וטיפול בתלונות.רלוונטיים, והתקיימו פגישות עבודה עם בעלי ת

הטיפול בתלונה ופרטי  ,ות ספציפיות נא לבקש פרטיםתלונעל במידה ונוצר צורך בפרטים נוספים למידע נוסף ו
 .  ויועבר

 ען השמירה על פרטיות המתלוננים לא צוינו שמות המתלוננים ו/או פרטים העלולים לחשוף את זהותם.למ

 :5201שנת 

 נתונים סטטיסטיים:

 אחוזים: מספרים:  :1520סטטוס תלונות 

 %100 30 הוגשו לממונה על התלונות

 %90 72 מס' התלונות הסגורות

 %10 03 מס' התלונות הפתוחות

   

 %56.6 71 ות המוצדקותמס' התלונ

 %26.6 8 מס' התלונות המוצדקות חלקית
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 .%716 5 מס' התלונות הלא מוצדקות

        

 לפי סדר כרונולוגי: 5201להלן טבלת תלונות 

 

 סטטוס נושא הפניה תאריך מס'

 הפניה

 אופן 

 הפניה

  

 לא הסתיים   

 הסתיים

 מוצדקת מוצדקת

 חלקית

 לא

 מוצדקת

מגיש תלונה בשם תושבי המתלונן  .1 11/01 1
מלין שאוטובוסי הסעות  -השכונה

התלמידים לא מגיעים לשכונה 
למרות שערך בדיקת מרחק הבתים 

מבית ספר אלאשראק ונמצא כי 
ק"מ לפחות מה  2.7המרחק הינו 

 שמקנה לשכונה זכות להסעה.

בעבר פנה המתלונן וכן מס'  .2
תושבים נוספים  הרבה פעמים 

כמאל למנהל מחלקת החינוך מר 
כיוף שלטענתו הבטיח שעד מועד 

לחודש הנוכחי )ינואר(  10-ה
ההסעות כן יגיעו לשכונה, הבטחה 

 שלא קוימה לטענתו.

עקב מצב זה המתלונן טוען כי .3
תלמידי השכונה סובלים,  שכן מדי 

יום ההורים נאלצים להובילם 
עצמאית ברכביהם הפרטיים 

בבוקר לבתי הספר ובדרך חזרה 
עצמם  הם חוזרים בכוחות

ונאלצים לעבור בדרכי קיצור מעפר 
ובין הבתים הפרטיים בין היתר הם 

ובעלי הבתים  קופצים מעל טירסות
שהתלמידים עוברים מתלוננים 

 ברכושם הפרטיים ללא רשות.

X  X   
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    מזה שלושה חודשים שכנו של המתלונן 18/02 2
        הרכיב שער חשמלי אשר נפתח כלפי 

     נה וחוסם אחד הכביש המוביל לשכו
    הנתיבים ולא מוצבים על השער שום 

       נס/פס/תמרור אזהרה ו/או אחרת פ
 המזהיר את עוברי הכביש

פעמים לשכנו ' המתלונן טוען כי פנה אישית מס
           הזזה במקום  וביקשו להתקין שער

      זכה  לא כלפי הכביש אך שיפתח
 להתייחסות. 

ופתוח    שער הנ"ל מקולקל נכון ליום התלונה ה
 .יםוסם את הנתיב ומהווה סכנה לעוברח

X  X   

הגזברית הייתה צריכה להגיש דוחות  26/02 3
רבעוניים של השנים הנ"ל למליאת 

 המועצה ודיון בהם.
 המתלונן טוען כי הגזברית הטעתה את 

          המליאה עת מסרה מספרים לא 
     מדויקים על גרעון המועצה הנצבר 

     בהשוואה למספרים שנמצאים בידי
 המתלונן.

X  X   

 עובד המועצה בזמן העיריה התנהל  01/03 4
 מול משרד הגנת הסביבה שבסופו  בימ"ש

 הורשע והוטל עליו קנס, נושא המשרה 
 ידי חב' הביטוח הראל שביקשה  יוצג על

 עבור הייצוג.ממנו לשלם 

X  X   

לו פניות מהרבה שני חברי המועצה קיב 26/03 5
תושבים מלינים שלאחרונה המועצה 

עם שני מודדים מחוץ לכפר התקשרה 
לית אלכרמל לצורך מדידת ואחד מדא

 נכסים לאחר הגשת השגה.
לטענתם על המועצה להפנות רק את 

המודד מדאליה בגלל קרבתו לכפר 
והכירותו את התרבות והמסורת 

 המקומיים.
ית המתלוננים מבקשים להפסיק את הפני

 לחסוך תקלות המודדים הזרים בכדי
 ואלימות מיותרים.

X  X   

המתלוננת טוענת כי היא סובלת  17/05 6
מליקויי ראיה חמורים, צמוד לביתה 

נמצאים שני עמודי חשמל בעלי מנורות 
מקולקלות.  אין תאורה ברחוב בלילות  

וטוענת כי היא נפלה בערב ונפגעה 
 ברגלה כשחזרה מהתפילה בערב.

תלוננת ובנותיה דיברו אישית עם המ
 האחראי מס' פעמים ללא הועיל.

 מבקשת לתקן המנורות.

 X X   
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המתלונן טוען כי ככל הנראה כתוצאה  09/06 7
מטעות מד מים )חקלאי ע"ש אביו 

סאלח( נמצא בבית מגוריו כאשר ישנו 
מד שני ע"ש המתלונן ואביו משתמש בו 

 בפועל לצרכי חקלאות)"אם עדוס"(.
תלונן מבקש שיגיע נציג מטעם המ

המחלקה לבדיקת מדי המים לתקן את 
ע"ש אביו  הטעות ולהעביר את המד 

ונמצא בביתו לאזור החקלאות "אם 
עדוס" והשעון שרשום על שם המתלונן 
ונמצא ב"אם עדוס" יעבירו אותו לבית 
המתלונן שמשתש בו לצורכי השקיית 

מטע הזיתים ועצי הדר ורימונים. 
 החיובים בהתאם. ולשנות את

 )אישור הקצאה נמצא אצל הגזברית(

X   X  

 חיוב קומת קרקע בארנונה בזמן שלא 11/06 8
  -הייתה ראויה למגורים

שה השגה עם קבלות שיפוצים כהוכחה על גוה
 זה ולא בוצע תיקון.

X  X   

 טוען נוצר מפגע תברואתי והמתלונן 17/06 9
 שחי שנים( 85כי הינו אדם קשיש) 

 שנים( 84מאוד ) אשתו החולהעם 
 ומשתכר מקצבת הביטוח הלאומי

 כתוצאה מהמצב הכלכלי ובשל העובדה
 הפסיק לספוג לאחרונה הם שהבור

  20 -כ נאלצים לרוקן את הבור מדי
 לשאת בעלויות. ימים! והוא לבדו לא יכול

X    X 

המתלונן טוען כי נצבר על שמו ושם  18/06 10
כל השנים אשתו חוב שנים קודמות, ב

הגיש מסמכים ובקשות למתן הנחה / 
 מחיקה על חובות שנים קודמות.

לטענתו הוא הגיש את כל המסמכים 
שנדרש לספק לרשות אך אף פעם עניינו 

 טופל בוועדות הנחות ו/או מחיקות.
אשתו של המתלונן חולת סרטן )בעלת 

( והבעל נושא 2021עד שנת  100%נכות 
בעול ההוצאות הכרוכות במחלה כמו 

רכישת תרופות ותשלום עבור עזרת 
מטפלת. יש לו ילדה סטודנטית 
שהאבא נושא  לבדו בכל עלות 

לימודיה. ובן שבעוד כחודש אמור 
להתגייס לצה"ל, וילד נוסף מובטל 

. ןהביטחוד משרד בהליכי תביעה נג
נפשות וכל  6סה"כ המשפחה מונה 

ארבעת ילדים מתגוררים בביתו וכל 
עול ההוצאות חלות עליו, עלויות 

 שבד"כ לא יכול לעמוד בהם.

X   X  
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, 1993גר לארה"ב משנת המתלונן ה 20/06 11
חזר המתלונן ארצה, והנכס  2009בשנת 

היה בשימוש אביו המנוח ואשתו בשל 
המתלונן להתגורר אצל  עובדה זו בחר

 אחיו.
נפטר אביו המנוח וממועד  2010בשנת 

 זה עבר המתלונן להתגורר בבית אביו.
המתלונן שהיה רווק החל לטענתו 
לשפץ את הבית ולהכינו למשפחה 

שעתיד להקים, ולטענתו באותה 
תקופה אף זימן את מהנדס המועצה 
היום )בזמנו כמהנדס עצמאי(  שנכח 

את אמיתות טענות  בשטח ויכול להעיד
 המתלונן.

באותה תקופה עד למועד חתונתו 
המתלונן טוען כי התגורר בחלק מהבית 

המוערך כשלושים מ"ר ולכן הוא טוען 
כי הרשות הייתה צריכה לחייב אותו 

רק בגין החלק שהוא התגורר בו בפועל 
ולא לחייב אותו גם על החלקים שהיו 

 באותה תקופה תחת שיפוצים. 

 X  X  

המתלוננים טוענים כי בתאריך  23/06 12
הגיעו להסדר עם המועצה   5/1/2011

בגין חוב היטל ביוב. בזמנו סוכם עם 
מנהל מחלקת הגביה לשלם את קרן 

יות הפיגורים החוב, ולעניין ריב
וההצמדות לא ישולמו והעניין יוקפא 

עד לדיון צפוי בזמנו במועצה ולפי 
 ההחלטה יפעלו.

ו את המתלוננים אכן קיימ
הבטחותיהם ושילמו את הקרן אך 
עניין הריביות וההצמדות המשיך 

להצטבר עד ליומנו זה והרשות לא 
 פעלה בנדון כלל.

 X X   
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 שנים 73המדובר באשה קשישה בת  23/06 13
 נכות מרותקת למיטה אין לה  100% 

 הכנסה מלבד קצבת הביטוח הלאומי.
 הרשות עבדה 2000בזמנו בסביבות שנת 

 תיות הביוב בשכונה ובוצעה על תש
 הכביש הגובל לביתה בהתאם הרחבת
 שהגיש בנה לתת משטחה הפרטי  להצעה

בזמנו  תג'נטלמנילטובת הרחבת הכביש וסוכם 
 ראש המועצה דאזעם הקבלן המבצע ו

 שהמתלוננת תחובר למערכת הביוב 
 ובעתיד גם הנכס )בניין שלד( של בנה 
 שנמצא על אותה חלקה ללא תמורה.

 אחר שלוש שנים הופתעה המתלוננת ל
 ובנה לקבל דרשות לתשלום בעד היטל 

 ביוב כל אחד בנפרד.
 עקב הדרישות הנ"ל הבן דאג לשלם את

 ר' והצמדות. ₪  5000היטל  הביוב +  
 המתלוננת לא שילמה את ההיטל. 
 והיום הסכום צבר ריביות קנסות 

 ₪. 22,000-והצמדות והגיע לסך של כ

X    X 

המתלונן טוען כי שכנו מגדל בחצר  30/06 14
 הבית הגובל לביתו של המתלונן סוס.

המתלונן טוען כי הוא ומשפחתו 
סובלים מריחות של סירחון בשל 

העובדה שמיקום הסוס רחוק כשלוש 
 מטר מחדר השינה והמרפסת.

X    X 

 תלונה בנושא חיוב באגרת ביוב בזמן 09/07 15
 שהוא לא מחובר לרשת אף הוכיח

התקנת משאבה בעלות גבוה על 
 חשבונו.

X   X  

 התושב טוען כי לא אושרה לו הנחה 12/07 16
 וא זכאי ארנונה בזמן שהבתשלום 

 להנחה.

X    X 

המתלוננת ביקשה לפצל את הנכס  19/07 17
 לאחר

 ששילמה אגרה עבור מד מים חדש.
 יום לאחר התקנתו פורק מחדש, וחרף 

 מד המים.פניותיה לא מחזירים לה את 
 פנתה לערכאות משפטיות

X   X  

   X  X חניית גרוטאות מול מרפאת המתלונן 28/07 18

 המתלוננת גורסת כי מד המים מזייף  30/07 19
 ולא תקין. למרות בקשותיה ומסירת 

 תמונות שהמד שבור לא זכתה לטיפול.

X  X   
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 חבר מועצה ביקש לקבל רשימת  20/08 20
 נה לפי חוק החייבים בישוב, ונע

 חופש המידע לא ניתן למסור לו 
 את הרשימה מפאת פגיעה בצנעת

 הפרת. 

X   X  

המתלונן מלין על חוסר הטיפול  .1 31/08 21
לטענתו בקוו ראשי לביוב מעל 

 לביתו
 למחלקתפנה בעבר למוקד  .2

ההנדסה ומנהל היחידה 
 הסביבתית .

 מבקש טיפול יסודי בבעיה. .3

X  X   

ובילה לביתם מוזנחת מזה הצנרת  המ 01/09 22
 שנים רבות בגלל הקורוזיה ישנה נזילה.
מזה יותר מחצי שנה המתלוננת פנתה 
באמצעות המוקד לתיקון הצנרת ללא 

 הועיל.
המתלוננת טוענת כי פנתה לאחראים 

 .והבטיחו להגיע לשטח ולא הגיעו

X  X   

  מיםנזילת מזה יותר משנתיים ישנה  04/10 23
 המים הפרטיבצינור שלפני מד 

 המסכנת את הקיר התומך בגינה 
 ועיכובים בפינוי אשפה

X  X   

 עקב גירושין המתלונן עזב את הבית  06/10 24
 והשאירו לגרושה וילדיו, פנה להסדרת
 החוב והגיע להסדר לפי ישלם במזומן

 והיתרה תועבר למחיקות.₪  10000
 המתלונן כיבד את ההסדר אך המועצה

 יין רשומה ואףלא כיבדה היתרה עד
 צוברת ריביות והצמדות.

X  X   

 טעון כי הרשות נהגה לחייב המתלונן 18/10 25
 מ"ר יותר מהשטח 80אותו בארנונה 

 בפועל.

X  X   

  -ב הוצאות אכיפה ללא הצדקהוחי 21/10 26
שהגיש השגה וללא קבלת  לאחר

 דרישת 
 לטענתו חויב בהוצאות אכיפה תשלום

X   X  

 שנסגר עדיין מחייבים אותו  עסק 30/10 27
 בארנונה קרקע תפוסה.

X  X   

לטענת המתלוננת בתקופת השגה  03/11 28
ואף  הליכי גביההופעלו נגד המתלוננת 

בהוצאות ללא התראה חויבה 
 מוקדמת.

X    X 
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ת ציבורביקורת פנים ותלונו     

 

 לאחר אישור מחיקת חוב משרד הפנים 04/11 29
 דחה את המחיקה כי חסר מסמך העדר 

סרה את המסמך נכסים, טוענת כי מ
 צריך לאשר לה את המחיקה. לכן

 דליפת ביוב מהשוחה שבקו ביוב ראשי
 הצמודה לביתם.

X  X   

מזה שנים משפחת המתלונן סובלת  24/12 30
ממפגע ביוב כתוצאה מגלישת ביוב 

 מבתי השכנים.
)קוו ביוב עיוור(  עקב בעיה בשכונה

בתים התחברו פיראטית/ בזמן העיריה 
 .שת ביובגורם לגלישמה 

X   X  

 
 
 

       

  

X
מואנס עלו, עו"ד

מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

 


