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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                          Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים ותלונות ציבור     

 
10/07/2019 

 לכבוד 

 ראש המועצה המקומית

 מר בהיג' מנצור

 שלום וברכה,

  .2018, הנני מתכבד להגיש לכב' את דו"ח תלונות הציבור לשנת 2008בהתאם לחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור( התשס"ח 

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

 ממונה על תלונות הציבור עפ"י החוק .למבקר המועצה, י התושבים "עמתייחס לתלונות שהופנו ו 2018מסכם את פעולות הממונה לשנת ח זה "דו

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

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

 .בדו"ח אשר לא מקבלות ביטויו באופן שוטף ע"י המבקרומטופלות ח אינו כולל פניות רבות נוספות שטופלו "הדו

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

 .  למבקש והטיפול בתלונה יועברופרטי  ,ות ספציפיות נא לבקש פרטיםתלונבמידה ונוצר צורך בפרטים נוספים על למידע נוסף ו

 

 

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



 

 

 

 

 

 

2 
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 المجلس المحلي عسفيا                         
                          Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים ותלונות ציבור     

 
 :1820שנת 

  סטטיסטיים:נתונים 

 אחוזים: מספרים: תלונות פתוחות לעומת סגורות

 %100 68 2018סה"כ תלונות אשר הוגשו במהלך שנת 

 %88 67 מס' התלונות הסגורות

 %21 01 מס' התלונות הפתוחות

 

 באחוזים מס' תלונות צדקת התלונות

 %56 48 מס' התלונות המוצדקות

 %29 25 מס' התלונות המוצדקות חלקית

 %15 13 מס' התלונות הלא מוצדקות

   

 %100 86 סה"כ
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 התפלגות התלונות לפי מחלקות:

 מס' תלונות  אחוזים מספר התלונות

 פתוחות

 אחוז תלונות פתוחות מתוך סך תלונות 

 שהוגשו למחלקה

 %50 3 %7 6 מחלקת הנדסה

 %8 1 %14 13 מים וביוב

 %0 0 %11 10 מחלקת גזברות 

 %15 3 %22 20 גביה

 %0 0 %06 5 מחלקת חינוך

 %0 0 %7 6 הסעות תלמידים

 %0 0 %0 0 מחלקת רווחה

 %0 0 %20 19 ואיכות הסביבה וטרינריה מחלקת תברואה

 %33 3 %10 9 חשמל

 %0 0 %3 4 אחר

   %100 92 סה"כ

 

  הערה: ***
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 תלונות. 92מחלקות לכן המספר  2תלונות המצריכות טיפול  6תלונות מתוכן  86הוגשו 

 :2018הלן טבלת תלונות ל

 

 סטטוס נושא הפניה תאריך מס'

 הפניה

 אופן 

 הפניה

  

 לא הסתיים   

 הסתיים

 מוצדקת מוצדקת

 חלקית

 לא מוצדקת

1 05/11/2018 

 

תלונה של אמא של ילד בעל צרכים מיוחדים, טוענת כי בנה 
נוסע מדי יום בהסעה לגן שפתי בדאלית אלכרמל. המועצה לא 

 מספקת מלווה לבנה בעל הצרכים המיוחדים.

X    X 

2 28/08/2018 

 

 בעל עסק שנסגר, מתלונן שממשיכים לחייב אותו בעסק הישן 
 מיום הסגריה.

X  X   

 בעל עסק טוען כי מחייבים אותו באגרת שילוט על עסקים שלא  29/11/2018 3
 שייכים לו.

X  X   

 פניותיו למועצה לתקן מנורה על עמוד החשמלהמתלונן טוען כי   25/03/2018 4
 ליד ביתו לא נענו.

 X X   
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 סטטוס נושא הפניה תאריך מס'

 הפניה

 אופן 

 הפניה

  

 לא הסתיים   

 הסתיים

 מוצדקת מוצדקת

 חלקית

 לא מוצדקת

5 12/11/2018 

 

 אבי המתלונן נפטר, נהג לקבל הנחה המועצה ביטלה את ההנחה
מתברר לבנה המתלונן כי מגיעה  המגיעה לו אמו מתגוררת בבנין

לה הנחה זהה לאביו המנוח. צריכים לתקן את השומה ולתת 
 הנחה המגיעה לאמו.

X  X   

6 21/06/2018 

 

, כשניגש קיבל חשבון ארנונה ומים לאחר מועד אחרון לתשלום
למרות ריבית פיגורים ₪  30לשלם את החוב, חויב בסך של  
 שהוא לא אשם בפיגור בתשלום.

 X X   

7 18/06/18 

 

 , האיחור 15/06/2018נתקבל בתאריך  3-4/2018חשבון המים 
 נובע מהמועצה. לא צריך לחייב אותי בריבית פיגורים.

 X X   

8 13/02/2018 

 

הגיע לשלם חשבון מים וארנונה מראש, בגביה סירבו שישלם באמצעות 
 כרטיס אשראי עסקה רגילה אלא בקרידט. לגבי האפשרות לשלם

 מעבר לסכום החוב למרות  3%בצ'יקים רצו לחייב אותו בריבית 
 שהתושב רצה לשלם מראש מבקש לבטל את ההנחיות הנ"ל לגביה.

X  X   

9 25/07/2018 

 

 המתלונן בשם אחותו, מתלונן שמזה שנים ישנה נזילת מים 
 בקיר הבית מכיוון הכביש, למרות  ההבטחות ונוכחות מהנדס

 תיקון והמצב גורם לנזקים לקיר הבית. המועצה בשטח לא בוצע

 X  X  
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 סטטוס נושא הפניה תאריך מס'

 הפניה

 אופן 

 הפניה

  

 לא הסתיים   

 הסתיים

 מוצדקת מוצדקת

 חלקית

 לא מוצדקת

10 19/03/2018 

 

קיר תומך בכביש מול בית המתלונן קרס, וזה מהוה סכנה 
 לקריסת הכביש וסכנה לעוברי האורח. התושב גילה אחריות

 ודאג להציב גדר בכדי להגן על עוברי האורח.
 המהנדס היה בשטח והבטיח טיפול שלא בוצע.

 X X   

11 15/05/2018 

 

על רקע סכסוך בין שכנים, מבקשת להעביר את מד המים 
 המוצב הרחק מביתה לגבול החלקה מצד הכביש הראשי.

 X  X  

12 12/07/2018 

 

המתלונן טוען כי מד המים שלו אינו תקין וכמות  .1
הודיע  2013קוב, עוד משנת  3000 הצריכה עברה

לשלם, למועצה כי מד המים מזייף ולמרות זאת המשיך 
לאחרונה קיבל דרישה לתשלום גבוהה ולא הגיונית, 

 מבקש להגיע לבדוק את תקינות מד המים.
טוען כי למרות ששילם עבור צריכת מים עבור שנת  .2

 זה לא מופיע במחשבי הגביה. 2016

 X  X  

13 12/07/2018 

 

עמודי חשמל עמוד אחד מנורה  2מול בית המתלונן נמצאים 
 מקולקלת מבקש החלפתה ובעמוד השני להניח זרוע לתאורה. 

 X  X  
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 סטטוס נושא הפניה תאריך מס'

 הפניה

 אופן 

 הפניה

  

 לא הסתיים   

 הסתיים

 מוצדקת מוצדקת

 חלקית

 לא מוצדקת

14 27/11/2018 

 

 מבקשת לתקן את הקיר 12/09/2017בהמשך לתלונת גיסתה מיום 
 התומך הגובל לבית המתלוננת בו עובדי המועצה ביצעו פתח

 ולא החזירו את המצב לקדמותו.לצורך תיקון נזילת מים 

 X X   

15 11/12/2018 

 

 שנים הוא נוהג לפנות לחשמלאי המועצה 7לטענת המתלונן מעל 
 להחליף מנורת חשמל בקרבת בית המגורים שלו.

 X X   

16 

 

03/07/2018 

 

גלגלים מלין  אבא לילדה בעלת צרכים מיוחדים מרותקת לכסא
על חברת ההסעות בטענה של תחלופת נהגים רבה מדי ואי 

 התאמת חגורת בטיחות לכסא הגלגלים.

X   X  

17 11/11/2018 

 

משלבת גנים טיפוליים עם גן תקשורתי  -הסעת חינוך מיוחד
 למרות שאסור לעשות כן.

 איחורים בהסעות ובאיסוף אחה"צ

X   X  

18 28/02/2018 

 

בגן טיפולי מלין שההסעה "מטונפת עם ריחות הורה לילד 
 ויחס הנהג שצועק על הילדים.

X    X 
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 סטטוס נושא הפניה תאריך מס'

 הפניה

 אופן 

 הפניה

  

 לא הסתיים   

 הסתיים

 מוצדקת מוצדקת

 חלקית

 לא מוצדקת

19 14/05/2018 

 

הסעות חינוך מיוחד מלינים על תחלופת נהגים ויחס אגרסיבי 
נגד הילדים. כמוכן, נטענה הטענה כי אחד הנהגים מסיע את 

 הילדים כאשר הוא בשלילת רישיון.

X   X  

20 13/08/2018 

 

 עובדת המועצה מלינה נגד חשב השכר מבקשת לבדוק את נושא 
הכנת המשכורות על ידי חשב השכר ותקינותם. בנוסף, מבקשת 

 לקבל דו"חות הנוכחות שלה.

X   X  

21 18/02/2018 

 

 המתלונן מלין על איכות השירות שניתן במשרדי הגביה.
 נכה מחכה בתור ואין מספיק פקידות מקבלות קהל.

X    X 

22 28/02/2018 

 

בתוך כותלי בית ספר יסודי ב', הניחו על קיר החצר סירים 
 ותופים ככלי הקשה.

 מלין על מטרדי רעש במיוחד בשעות הבוקר.

X    X 

23 03/07/2018 

 

 נכסים: 3ע"ש המתלונן 
 קיבל דרישת תשלום על צריכת מים לא הגיונית. .1
 מבקש בדיקת המועצה שהנכס השני לא ראוי למגורים. .2
נכס מושכר מבקש להעביר את ההנחה המגיעה לו לנכס  .3

 זה שמתגורר בו.

X  X   
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 סטטוס נושא הפניה תאריך מס'

 הפניה

 אופן 

 הפניה

  

 לא הסתיים   

 הסתיים

 מוצדקת מוצדקת

 חלקית

 לא מוצדקת

24 08/10/2018 

 

פנה בתלונה למשרד מבקר המדינה שביקש את התייחסות של 
 הממונה על התלונות.

טענה נגד קבלן פינוי אשפה שאוסף את כל פחי האשפה של 
 השכונה מול ביתו ולא מחזיר אותם למקומותיהם בחזרה.

X  X   

25 02/05/2019 

 

היו מצד המתלונן פניות חוזרות ונשנות למועצה המקומית 
עספיא לשם  שחרור העיקול אך טרם טופל העניין בטענה כי 

אין תקשורת בין מחשבים במועצה??והטענה הזאת נמשכה זמן 
 שנים. 3-רב כ 

X  X   

26 08/10/2018 

 

   X  X אי השלמת תשלום לספקית המועצה.

27 06/02/2018 

 

המתלונן מתגורר בבית הנמצא מתחת לכביש ראשי המוביל 
 לשכונה, אין קיר תומך לכביש ובעקבות הגשמים המקום הפך

 להיות מפגע בטיחותי חמור. כל הפניות למועצה לא זכו למענה.

X  X   

28 19/01/2018 

 

נסיעות  2טענה שהחסירו  -תלונת תושבת למבקר המדיעה
 מבי"ס חט"ב.תלמידים לשכונתה 

 

X  X   
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 סטטוס נושא הפניה תאריך מס'

 הפניה

 אופן 

 הפניה

  

 לא הסתיים   

 הסתיים

 מוצדקת מוצדקת

 חלקית

 לא מוצדקת

29 16/09/2018 

 

 מבקש פינוי גזם. .1
 המועצה מחייבת את המתלונן שהנו חקלאי על צריכת .2

 מים, בזמן שגילה הוא מחובר לאגודה שיתופית אלרזק.

X  X   

30 01/03/2018 

 

 X    X הצפת ביוב ליד בית המתלונן.

31 23/10/2018 

 

לחייב אותו שוכר דירה בכפר עבר לדירה אחרת והמשיכו 
 בארנונה ואף הטילו עליו עיקול.

 המתלונן בפש"ר ומגיעה לו הנחה. מבקש לבטל את העיקול
 ולחייב אותו לפי הדירה החדשה ששוכר.

X  X   

32 02/08/2018 

 

קבלן איסוף הזבל לא מחזיר את פחי הזבל למקום יעודם 
 ומשאירים את השטח מלוכלך לאחר האיסוף.

X  X   

33 04/11/2018 

 

 המתלונן נקלע למצוקה כלכלית חולפת, הגיע למשרדי הגביה
ושילם את חוב המים וסיכם עם מנהל הגביה שלא תבוצע 

אכיפה נגדו ושיגיע בנובמבר לשלם את יתרת הארנונה. למרות 
 הסיכום הנ"ל הוטל עליו עיקול וחויב בהוצאות אכיפה.

X  X   
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 סטטוס נושא הפניה תאריך מס'

 הפניה

 אופן 

 הפניה

  

 לא הסתיים   

 הסתיים

 מוצדקת מוצדקת

 חלקית

 לא מוצדקת

34 16/07/2018 

 

  X   X המתלוננת מלינה על העדר לחץ מים בשכונה הבדוית.

35 18/04/18  

 

 המתלונן בעל מחפר לצורך תיקן המחפר הניח בסביבת פחי הזביל 
 כסא ומצבר של המחפר, קבלן פינוי האשפה לא שם לב ופינה 

 אותם עם האשפה.
 

X    X 

36 29/6/09/2018 

 

 בשל נסיבות לילד בגן טרום חובה שמסווג גם לצהרון  הורים
 עבודתם רשמו את בנם בגן.

 בשל רישום חסר הודיעו להורים שמבטלים את הצהרון
 מבקשים להעביר את בנם לצהרון.

X  X   

37 29/6/09/2018 

 

 תלונה על התנהלות רכזת הגנים.
 מילאו טפסי בקשה לועדת חריגים במשרד החינוך ומסרו לרכזת

 להמשך טיפולה.
 עניינם לא טופל ככל הנראה הטפסים לא הועברו ובנם לא נכלל 
 בגן טרום חובה בזמן שבניהם של אחרים במצב סוציואקונומי 

 יותר טוב משלהם נכללו.

X  X   
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                          Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים ותלונות ציבור     

 
 סטטוס נושא הפניה תאריך מס'

 הפניה

 אופן 

 הפניה

  

 לא הסתיים   

 הסתיים

 מוצדקת מוצדקת

 חלקית

 לא מוצדקת

38 28/01/2018 

 

 מבור סופג של השכן דולף ביוב לעבר החניה של המתלוננת 
 מבקשת להסיר את המפגע התברואתי.

X   X  

39 29/11/2018 

 

חילקו לשכנים שלה פחי אשפה ולא סיפקו המתלוננת טוענת כי 
לביתם. נאלצה לקנות פח על חשבונה ומבקשת לספק לה פח על 

 ידי המועצה.

X    X 

40 26/07/2018 

 

 מול בית המתלונן נמצאת מכולת אשפה ממנה סובלים מריחות
 ויתושים מבקש להעביר את המכולה.

X   X  

41 14/08/2018 

 

 המתלונן טוען כי מד המים שלו לא תקין מבקש להחליפו
 טוען כי המועצה לא עונה לפניותיו.

X    X 

42 30/07/2018 

 

 X    X המתלונן טוען כי לא מפנים את פחי הזבל בביתו.
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                          Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים ותלונות ציבור     

 
 סטטוס נושא הפניה תאריך מס'

 הפניה

 אופן 

 הפניה

  

 לא הסתיים   

 הסתיים

 מוצדקת מוצדקת

 חלקית

 לא מוצדקת

הגזברית לא העבירה כסף להלוואה של המתלוננת עובדת  30/07/2018 43
 בריביות על יד הבנק.המועצה בבנק, מחויבת 

 )אח"כ המתלוננת ביקשה את ביטול התלונה(

X  X   

44 18/06/2018 

 

 המתלונן מבקש לבדוק את תקינות מד המים והחלפתו לאחר 
 שלטענתו בקשותיו לא נענו.

X  X   

45 23/01/2018 

 

 המתלונן טוען כי חילקה המועצה בשכונה פחי אשפה ולא סיפקו
 לו בדומה לשכניו.

 לספק פח אשפה מבקש

X  X   

46 24/07/2018 

 

 המתלונן שילם אגרה עבור חיבור מים ולא הותקן מד מים.
 מבקש להתקין מד המים המצריך צנרת עד גבול חלקתו באורך

 מטר. 4.5

X  X   

47 09/09/2018 

 

המתלונן טוען כי מזה ארבעה שבועות לא פינו בשכונה את 
 האשפה. מבקש פינוי מידי.

X  X   
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                          Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים ותלונות ציבור     

 
 סטטוס נושא הפניה תאריך מס'

 הפניה

 אופן 

 הפניה

  

 לא הסתיים   

 הסתיים

 מוצדקת מוצדקת

 חלקית

 לא מוצדקת

48 18/09/2018 

 

סיימה המתלוננת לבנות את ביתו למרות  22/08/2019בתאריך 
 זאת

 .2015המועצה חייבה אותו בארנונה על שנת 
 מבקשת לבטל את החיוב.

X    X 

49 15/10/2018 

 

הורה לתאומים נרשם ושילם עבור צהרון לאחר חודש שחרר את 
 בנותיו מהצהרון. מבקש לזכות את חשבונו בהתאם.

X   X  

50 30/07/2018 

 

ליד ביתה של המתלוננת מונח צינור ביוב ראשי, כל כמה 
 חודשים נסתם הקוו וגורם להצפה המגיעה לבית המתלוננת

 מבקשת לפתור את הבעיה.

X   X  

51 11/12/2018 

 

המתלוננת חולה בת שבעים, מתגוררת בסביבת בתי הספר 
 היסודיים.

האמבולנס לביתה. בשל בגלל מחלתה ישנו צורך בהגעה של  
העדר שילוט מתאים בכביש הראשי האמבולנס מתקשה להגיע 

מראה את הכיוון לבתי   ליעדו. מבקשת להניח שילוט מתאים
 הספר.

X  X   
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                          Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים ותלונות ציבור     

 
 סטטוס נושא הפניה תאריך מס'

 הפניה

 אופן 

 הפניה

  

 לא הסתיים   

 הסתיים

 מוצדקת מוצדקת

 חלקית

 לא מוצדקת

52 30/07/2018 

 

בשל  80%המתלונן חולה סרטן מגיעה לו הנחה בגובה  .1
המתלונן הגיש בקשה עם מסמכים אך עניינו  מחלתו.

על חשבונו עיקול וחויב בהוצאות  הוטללא טופל ואף 
 אכיפה.

נכסו מחויב בהיטל ביוב למרות שלפי טענתו בזמן הנחת  .2
 הצינור הראשי הובטח לו בע"פ שלא יחייבו אותו.

X   X  

53 14/08/2018 

 

מרותק למיטה מתפרנס אודות גמלת ביטוח  63המתלונן בן 
 2017לאומי. על שמו רשום נכס שאינו ראוי למגורים. משנת 

הנכס חויב בארנונה ללא ידיעתו. לטענתו, רק לאחר קבלת 
 תביעה משפטית נודע לו על החוב.

 מבקש לבטל את החיוב והתביעה שכן הבניין לא ראוי למגורים.

X  X   

54 15/07/2018 

 

המתלונן טוען כי מזה שנתיים נותק מחשמל הרחוב המוביל 
 לא נשאו פרי.לשכונה. מאז אין תאורה ברחוב. כל פניותיו 

X  X   

55 06/01/2018 

 

צ'יקים. עם קבלת  2הוטל עיקול עקב החזרת  2017בשנת 
ההודעה מהגביה שילם המתלונן את חובו. למרות התשלום 

 העיקול לא בוטל והמתלונן לא מצליח למחוק אותו.

X  X   
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                          Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים ותלונות ציבור     

 
 סטטוס נושא הפניה תאריך מס'

 הפניה

 אופן 

 הפניה

  

 לא הסתיים   

 הסתיים

 מוצדקת מוצדקת

 חלקית

 לא מוצדקת

56 17/06/2018 

 

 המובילשנים הניחה המועצה צינור מים  7לטענת המתלונן לפני 
לשכונה והעובר בשטח גינתו הפרטים. עקב פיצוץ מים עובדי 

 המועצה ביצעו תיקון תוך פגיעה בגינתו וגרימת נזק.

X    X 

57 11/09/2018 

 

בגבול חלקתו מונח צינור מים ראשי, עקב נזילה רצינית ישנה 
זרימת מים רצינית המגיעה לטענת המתלונן עד ליסודות הבית 

 לתקן את הנזילה לא נענו.שלו. כל בקשותיו 

X  X   

58 24/01/2018 

 

 המועצה עבדה בשכונה ולא הניחה מכסה לשוחת ניקוז. .1
 לא סופק למתלונן פח אשפה .2

X   X  

59 16/09/2018 

 

 המתלננת עובדת המועצה מלינה:
הגזברית לא מעבירה לחשבון הלוואה את הכסף למרות  .1

 שהיא מנכה את הסכום בתלוש השכר.
ימי מחלקה ללא  2למתלוננת יום שביתה + הופחתו  .2

 צדק לטענתה.

X  X   
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                          Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים ותלונות ציבור     

 
 סטטוס נושא הפניה תאריך מס'

 הפניה

 אופן 

 הפניה

  

 לא הסתיים   

 הסתיים

 מוצדקת מוצדקת

 חלקית

 לא מוצדקת

60 06/05/2018 

 

המתלונן עובד המועצה מלין כי הכרטיסים למילוי דלק של רכבי 
 העבודה חסומים, הפניות של העובדים לגזברית לא קיבלו יחס.

X  X   

61 24/01/2018 

 

 בחורף.רכבה הפרטי ניזוק עקב נפילת עץ עליו בסערה שהייתה 
 מבקש פיצוי מהמועצה.

X   X  

62 01/04/2018 

 

שכנו של המתלונן בעל עסק, חפר באמצע המדרכה להולכי רגל 
והציב עמודים מברזל בכדי לבנות מרפסת בקומה העליונה ללא 
קבלת היתר וללא אישורים חוקיים. מבקש את טיפול מחלקת 

 ההנדסה.

X  X   

63 26/06/2018 

 

 לבדוק את תקינות מד המים שברשותו.המתלונן מבקש  .1
להתקין מד חדש בנכס של בנו ששילם עבורו אגרת  .2

 צנרת לפני מס' חודשים.

X  X   
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                          Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים ותלונות ציבור     

 
 סטטוס נושא הפניה תאריך מס'

 הפניה

 אופן 

 הפניה

  

 לא הסתיים   

 הסתיים

 מוצדקת מוצדקת

 חלקית

 לא מוצדקת

64 19/03/2018 

 

לפינוי פחי  וקבלן פינוי האשפה לא מגיע לבית המתלונןמאחר 
 מפנים את פחי הזבל באופן עצמאי. הוא ושכנוהזבל, 

אית פינוי הזבל מגיעה לשכנים כל הפניות בעבר לא הועילו, מש
 ולא מגיעה לביתנו.

 

X  X   

65 14/10/2018 

 

במסגרת הסדר חוב שהגיע אליו, עם היוודע העובדה שההסדר 
כולל חוב בהיטל ביוב שהתיישן, המתלונן ביקש לבטל את 

 חיובו. מאחר והוא לא נענה הפסיק את הוראת הקבע.
 מבקש לטפל בתלונה.

 

X   X  

66 05/02/2018 

 

שנים, ביקש להגדיל את  15במתלונן בעל מד מים מורכב מזה 
 600צול לטענת המתלונן נערך לו חישוב של  3-צינורות המים ל

 כשהגיע לשלם ביקשו בהנדסה ממנו לשלם אגרת צנרת.₪ 
המתלונן טוען כי המד מותקן ובשימוש מזה שנים ולמיטב 

 רחבה. זכרונו שולמה בעדו האגרה. מבקש אישור ה

X   X  

67 22/03/2018 

 

המתלננת מלינה שהגזברית לא אישרה לה כעובדת המועצה 
 הלוואת תעוז בטענה שחשבונה חייב.

שחלה עליו  2005המתלוננת טענה כי החוב ישן מאוד מלפני 
היא משלמת ולא  2005התיישנות ומוגדר כמסופק ומאז שנת 

 רובץ עליה חוב 

X   X  
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                          Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים ותלונות ציבור     

 
 סטטוס נושא הפניה תאריך מס'

 הפניה

 אופן 

 הפניה

  

 לא הסתיים   

 הסתיים

 מוצדקת מוצדקת

 חלקית

 לא מוצדקת

68 03/04/2018 

 

   X  X להחליף את מנורת התאורה שעל העמוד צמוד לביתו מבקש

69 08/05/208 

 

ימים אני  3אשפה: מזה שבועיים לא פינו אשפה, ומזה  .1
 פונה למוקד ולא נעניתי.

תאורה עמוד תאורה ליד הבית בשכונה, מלפני כשנה  .2
בית המנורה מקולקל ואין תאורה פניתי למועצה מס' 

לתקן את בית המנורה פעמים ללא הועיל, אבקש לבוא 
 והתקנת מנורה חדשה.

X   X  

70 13/06/2018 

 

נטוש מעל עשר שנים מחויב בהיטל ביוב של המתלונן הנכס 
למרות שהוא לא מחובר למערכת הביוב ונעשתה בדיקת אימות 

על ידי מחלקת ההנדסה שאישרה שאיננו מחובר. פניות רבות 
צובר ריבויות  למועצה בבקשה לבטל את החיוב ,שבנתיים

 והמצמדות, לא עזרו.

X  X   

71 13/12/2018 

 

קבלן פינוי האשפה נוהג לפנות את האשפה בשעות הבוקר לפני 
בשעות שיא התנועה מה שגורם לפקק ואיחור  08:00שעה 

 התושבים מלהגיע לעבודת והתלמידים לבתי הספר.
 מבקשים להורות לקבן להגיע בזמנים אחרים.

X  X   
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 المجلس المحلي عسفيا                         
                          Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים ותלונות ציבור     

 
 סטטוס נושא הפניה תאריך מס'

 הפניה

 אופן 

 הפניה

  

 לא הסתיים   

 הסתיים

 מוצדקת מוצדקת

 חלקית

 לא מוצדקת

72 29/05/2018 

 

לטענת המתלונן עובדי המועצה ביצעו תיקון נזילת מים לא 
מקצועית. הנזילה לא תוקנה והמים מחלחלים לקירות בית 

 המתלונן שטוען לגרימת נזק.

X   X  

73 04/04/2018 

 

המתלונן מסוכסך עם שכנו שהעצים מגינתו פולשים לעבר 
האזור  מדרכת הרחוב החוסמים את שדה הראיה ומלכלכים את

 בנוסף, קיים עץ ברוש מול חניית העסק של המתלונן המפריע לו.

X   X  

74 01/10/2018 

 

 המתלונן טוען כי לא סופק לו פח אשפה בדומה לשכניו.
 מבקש לספק פח.

X  X   
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 المجلس المحلي عسفيا                         
                          Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים ותלונות ציבור     

 
 סטטוס נושא הפניה תאריך מס'

 הפניה

 אופן 

 הפניה

  

 לא הסתיים   

 הסתיים

 מוצדקת מוצדקת

 חלקית

 לא מוצדקת

75 09/01/2018 

 

הם נה נגד משפחת השכנים בטענה שתלו ההגישהמתלוננת 
ורוב הזמן משוטטים מחזיקים כלבים וחתולים ללא השגחה 

מסביב לבית ועושים את הצרכים שלהם מסביב, מה שמהווה 
 מטרד למשפחה.

נמצאים בגילאים המחייבים  כמוכן, כל הילדים של המשפחה
להיות שייכים למסגרות חינוכיות, נשארים בבית ובדרך כלל הם 

לא ממושמעים ומופרעים כתוצאה מרשלנות ההורים ועושים 
את המתלוננת ביקשה ש וגם לשכנים, רעשים ומזיקים לרכו

 התערבות המועצה בכדי להכניס אותם למסגרת חינוכית.
 
 

X    X 

76 07/05/2018 

 

מנורות תאורה על עמודי החשמל  2המתלונן מבקש להחליף 
 בסביבת הבית שלו.

X  X   

77 19/03/2018 

 

 1998המתלונן כיורש של אחותו המנוחה עובדת המועצה משנת 
מהמועצה לשלם את הכסף המגיע לה מקרן הפנסיה עבור ביקש 

 פיצויים ואח'.

X    X 
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                          Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים ותלונות ציבור     

 
 סטטוס נושא הפניה תאריך מס'

 הפניה

 אופן 

 הפניה

  

 לא הסתיים   

 הסתיים

 מוצדקת מוצדקת

 חלקית

 לא מוצדקת

78 24/06/2018 

 

המתלונן מלין על נזילה מקוו הניקוז המחלחלת דרך הקיר 
 התומך של ביתו ומגיעה לחדרי המגורים.

 מבקש תיקון תעלת הניקוז.

X  X   

79 08/03/2018 

 

חבר המועצה הגיע לשלם עד סוף השנה את חשבון הארנונה 
והופתע לגלות שבגביה מחייבים אותו בריבית על תשלום 

 בצ'יקים מראש. מבקש תיקון ההוראה.

X  X   

80 15/011/2018 

 

 2018ונכנס לבית החדש ביוני  2018המתלונן התחתן במאי 
קיבל התראה לפני עיקול כאשר חויב בארנונה  2018בנובמבר 

מ"ר ולא לפי השטח האמיתי של  194מחודש מאי ולפי גודל נכס 
 מ"ר. 150הבית 

מבקש לחיוב אותו מיום כניסתו לבית ולפי השטח הנכון ולבטל 
 את הוצאות האכיפה שחויב בהן. 

X  X   

81 30/01/2018 

 

ללא רישיונות והשגחה שכני המתלונן מגדלים כלבים  .1
והכלבים עושים את צרכיהם בכניסה לבית. בנוסף, 

 משפחתו סובלת מהנביחות בשעות הלילה.
 מבקש להחליף את מנורת התאורה על העמוד מול ביתו. .2

X   X  
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                          Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים ותלונות ציבור     

 
 סטטוס נושא הפניה תאריך מס'

 הפניה

 אופן 

 הפניה

  

 לא הסתיים   

 הסתיים

 מוצדקת מוצדקת

 חלקית

 לא מוצדקת

82 27/09/2018 

 

 55-56מתגוררת עם שני בניה בני  78המתלוננת אלמנה בת 
השגחה ונוהג לעשות מכלב אחד השכנים שמשוטט ללא סובלים 

 2את צרכיו מול הבית של המתלוננת, ואילו לשכן השני ישנם 
כלבים מסוכנים קשורים אך כל הלילה הם נובחים וגורמים 

   לסבל מהרעשים מבקשים טיפול הווטרינר.

X   X  

83 13/11/2018 

 

המתלונן מלין על חוסר בתאורה סביב בית התפילה כיוף, דבר 
שמקשה על המתפללים המגיעים בשעות הבוקר המוקדמות. 

 מבקש להסדיר את התאורה ליד הח'לווה.

X  X   

84 14/06/2018 

 

המתלונן טוען כי בנכס שלו מונה המים עבר מלפני הרבה זמן 
 4000-יותר מקוב, נכון להיום המונה מראה על  3000צריכה 

קוב. בעבר פנה למועצה בכדי להחליף את המונה אך בקשתו לא 
 נענתה עד עצם היום.

 מבקש להחליף לו את מד המים.

X  X   

85 17/09/2018 

 

המתלוננת עובדת המועצה, מאחר והגזברית לא מעבירה את 
 הכסף שנלקח ממשכורתה לפרעון ההלוואה שקיבלה. מבקשת

להפסיק למשוך כסף ממשכורתה והיא תדאג אישית לפרעון 
 ההלוואה.

X  X   
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 ביקורת פנים ותלונות ציבור     

 
 סטטוס נושא הפניה תאריך מס'

 הפניה

 אופן 

 הפניה

  

 לא הסתיים   

 הסתיים

 מוצדקת מוצדקת

 חלקית

 לא מוצדקת

86 14/06/2018 

 

ימים לא הגיע קבלן האשפה  18אני אזרח ותושב עוספיא 
זערורה כדי לפנות אשפה ליד הבית שלי ומכל הכפר עד יום 

 נאות לבוא לאסוף האשפה שנערמה בכל מקום בכפר . 12.6.18
בחוזה קבלן האשפה כתוב במפורש שאסור עפ"י מה שאני יודע 

לו להשבית העבודה שלו בכפר מכל סיבה שהיא או לעשות 
עיצומים . אפילו אם המועצה חייבת לו כסף כל עוד החוזה 

הוא  3בתוקף . וכל נזק שיגרם למועצה או לאזרחים או לצד 
חייב לשאת בהם .והוא בכל זאת מצפצף על החוזה ועושה מה 

רואה שהמועצה נוקטת אמצעים נגדו השמורים שבא לו ואני לא 
 לה על פי החוזה .

 

X   X  

 

 
 *2008-וק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, תשס"חח

 הגדרות

 –בחוק זה      *.1

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

 לרבות מחדל; –"מעשה"            

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

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_942.htm#_ftn1
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_942.htm#_ftn1
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=1
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=1
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 المجلس المحلي عسفيا                         
                          Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים ותלונות ציבור     

 
 שר הפנים. –"השר"            

 חובת מינוי ממונה על תלונות הציבור

את מבקר הרשות המקומית לממונה על תלונות הציבור, ואולם היא רשאית, מטעמים מועצת רשות מקומית תמנה    (1)  )א(     *.2
מיוחדים, למנות לתפקיד זה עובד בכיר אחר של הרשות המקומית, והכל ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי להפריע 

 למילוי תפקידיו כממונה על תלונות הציבור;

א אם כן הוא בעל תואר אקדמי מוכר מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל, (, אל1לא ימונה עובד בכיר כאמור בפסקה )   (2)
, או תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהוא 1958-כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח

 מוסד מוכר במדינתו, ובעל ניסיון של חמש שנים בתפקיד ניהולי במגזר הציבורי.

ראות סעיף קטן )א( כדי למנוע מרשות מקומית להעסיק ממונה על תלונות הציבור בתפקיד זה בלבד, ובלבד אין בהו  )ב(           
 (.2שהעסקתו כאמור תוקצבה במסגרת התקציב המאושר של הרשות המקומית והתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף קטן )א()

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

 תלונות הציבור במקומה.

ת המקומית יחולו ההוראות החלות על עובדי אותה רשות מקומית, על מינויו וכהונתו של הממונה על תלונות הציבור ברשו  )ד(           
ואולם לא יועבר הממונה על תלונות הציבור מתפקידו אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית, ולאחר שניתנה הודעה כדין לכל 

 חברי המועצה שדבר העברתו מהתפקיד יידון באותה ישיבה.

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

 עצמאות הממונה במילוי תפקידו

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

 חובת סודיות

אחר, הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו, לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה ל     *.4
אלא לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה או תפקידו כמבקר הרשות המקומית, זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין, ואולם לא שימש 

רשאי הוא להעביר את המידע למבקר הרשות המקומית לשם מילוי  –הממונה על תלונות הציבור גם כמבקר הרשות המקומית 
 תפקידיו כמבקר.

 הגשת תלונה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=2
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=2
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=3
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=3
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=4
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=4
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 ביקורת פנים ותלונות ציבור     

 
ה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונ  )א(     *.5

א)ב( לפקודת העיריות, על נושא משרה או על ממלא 170ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גו, עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 
 תפקיד בו.

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

המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או    (1)
 המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו

 אדם להגיש תלונה בעניינו;

המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או    (2)
 צדק בולט.-אי

 דרך הגשת התלונה

תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו,      *.6
 עניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.תיאור מפורט של ה

 תלונות שאין לבררן

 לא יהיה בירור בתלונות אלה:  )א(     *.7

 תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;   (1)

 סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;תלונה שהממונה על תלונות הציבור    (2)

 תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;   (3)

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

ונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תל   (5)
 ]נוסח משולב[. 1958-התשי"ח

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

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

http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=5
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=5
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=6
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=6
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=7
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=7
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תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מיום שהמעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר    (2)

 יותר.

יפים קטנים )א( או )ב( אין לברר אותה, יודיע הממונה על תלונות הציבור למתלונן, או לפי סע 5הוגשה תלונה שלפי סעיף    )ג(           
 בכתב, שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך.

 דרכי בירור תלונה

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

הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הנילון, ואם היה עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד כאמור בסעיף   )ב(           
שיב עליה, והוא רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה בתוך תקופה גם לידיעת הממונה עליו, ייתן להם הזדמנות נאותה לה – 5

 שיקבע בדרישתו.

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

 –לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור   )ד(           

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

)א( להתייצב לפניו במועד שיקבע לשם מסירת ידיעות או 5לדרוש מכל עובד של גוף מן הגופים המנויים בסעיף    (2)
 (.1מסמכים כאמור בפסקה )

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

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

 הרשות המקומית סמכויות הממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה.

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

 איסור הפרעה

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

http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=8
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=8
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=9
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=9
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 המועצה המקומית עספיא                          
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 הפסקת הבירור

הממונה על תלונות הציבור יפסיק בירור תלונה אם ראה כי מלכתחילה לא היה מקום לבירורה לפי הוראות חוק זה, ורשאי   *.10
הוא להפסיקו אם ראה שעניין התלונה בא על תיקונו או שהמתלונן ביטל את תלונתו; הממונה על תלונות הציבור יודיע בכתב למתלונן, 

 ולממונה עליו, שהפסיק את הבירור ויציין את הנימוקים לכך.לנילון 

 תוצאות הבירור

 וך הליך הבירור, שהתלונה היתה מוצדקת, כולה או חלקה, ינהג כמפורט להלן:מצא הממונה על תלונות הציבור, בת  )א(  *.11

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

 תימסר הודעה כאמור גם למועצת הרשות המקומית; –היה הנילון ראש הרשות המקומית    (2)

רשאי הממונה על תלונות הציבור להצביע לפני הנילון ולפני ראש הרשות  –העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי    (3)
 המקומית או מועצת הרשות המקומית, לפי העניין, על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך.

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

 סייגים להודעה

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

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

 ר או הראיה עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת המתלונן;כשהחומ  (2)

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

 דחיית התלונה

 מצא הממונה על תלונות הציבור כי התלונה אינה מוצדקת, יודיע על ממצאיו למתלונן, לנילון ולממונה עליו.  *.13

 זכויות וסעדים

 –ות הציבור בעניין תלונה החלטותיו של הממונה על תלונ  )א(  *.14

 אין בהן כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר זכות או סעד בבית משפט או בבית דין, שלא היו לו לפני כן;   (1)

http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=10
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=10
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=11
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=11
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=12
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=12
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=13
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=13
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=14
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=14
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אין בהן כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או לבקש סעד שהוא זכאי להם, ואולם אם נקבע לכך    (2)

 בשל הגשת התלונה או בירורה.מועד בחיקוק, לא יוארך המועד 

 לא ייזקק בית משפט או בית דין לבקשת סעד נגד החלטותיו וממצאיו של הממונה על תלונות הציבור בעניין תלונה.  )ב(           

 דין וחשבון

 1-הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על פעולותיו לא יאוחר מ  *.15
דיון בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור  במאי בכל שנה; המועצה תקיים

 ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

 חומר שאינו ראיה

דוחות או כל מסמך אחר שהוציא או הכין הממונה על תלונות הציבור במילוי תפקידיו לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי   )א(  *.16
 או משמעתי.

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

 פרסום

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

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

 באתר האינטרנט של הרשות המקומית;  (2)

 תשלום ארנונה לחייבים; בהודעות  (3)

 בדרכים נוספות שתקבע מועצת הרשות המקומית.  (4)

 ביצוע

 השר ממונה על ביצוע חוק זה.  *.18

 תחילה

 .ימים מיום פרסומו 90תחילתו של חוק זה   *.19

 הוראות מעבר

http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=15
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=15
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=16
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=16
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=17
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=17
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=18
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=18
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=19
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=19
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ת שמונה כדין לבירור תלונות הציבור ברשות מקומית ועסק בפועל בבירור תלונות כאמור ערב פרסומו של עובד הרשות המקומי  *.20

יום הפרסום(, יראו אותו כאילו מונה להיות ממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה, ובלבד שבתום חמש שנים מיום  –חוק זה )להלן 
 (2א())2הפרסום, יתקיימו בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 

 

 דליה איציק שמעון פרס מאיר שטרית  אהוד אולמרט

 יושבת ראש הכנסת נשיא המדינה  שר הפנים               ראש הממשלה

 

 

 
                  

 בברכה,       
 מואנס עלו, עו"ד

 מבקר וממונה על תלונות הציבור

                                         

 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%E7%E5%F7%20%E4%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%E4%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20(%EE%EE%E5%F0%E4%20%F2%EC%20%FA%EC%E5%F0%E5%FA%20%E4%F6%E9%E1%E5%F8)&pIzcurNum=20
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