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בואמ.1

2008-חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) התשס"ח ב

הציבור יגיש לראש הרשות ולמועצת הרשות הממונה על תלונות נקבע,  כי 

במאי בכל שנה.1-דין וחשבון על פעולותיו,  לא יאוחר מ 

כי המועצה תקיים דיון בעניין הדוח בתוך חודשיים מיום נקבע, עוד 

שהוגש לה,  והדוח יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט 

של הרשות המקומית.

למבקר המועצה,  מתוקף ע"י התושבים הופנו שות לפנימתייחס זה דוח 

.חוקהעפ"י ממונה על תלונות הציבורהמועצה גם כמליאת מינויו ע"י 

העובדת שטופלו באופן שוטף ע"י רבות נוספות פניות אינו כולל הדוח 

.הממונה על פניות הציבור וקידום מעמד האישה במועצה

הנושא על אחראי ההגורם לקבלת התייחסות והועברות שהתקבלולונהת

, מסמכים רלוונטייםבנוסף, נסקרו במידת הצורך דוחות ו.במועצה

צורך קבלת הבהרות נוספות.לעם בעלי תפקידים והתקיימו פגישות עבודה 

נושאי התלונות.2

: תקופת הדוחבבקרמטופלו על ידי הלהלן התפלגות נושאי התלונות ש

מספר תלונות נושא התלונה

מוצדק מוצדק
חלקית

לא מוצדק

1חניהעבירות אכיפה בנושא פיקוח והעדר 

1אגרת תלמידי חוץתשובה לפניות בנושא אי מתן 

1אתר בניהבגידור העדר שילוט ו

12סה"כ
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תלונותהרטי פ.3

חניהעבירות אכיפה בנושא פיקוח והעדר .3.1

התלונהמהות 

הגורמיםאת לחייב וביקש פנה תושב למבקר המועצה, 11.6.14בתאריך
שהתקבל , 4.5.14מיום ולמכתבבכתב ובאופן ענייני להתייחס במועצה

.  התושב 8.5.14אגף איכות הסביבה ביום לטיפול במחלקת ביטחון והועבר 
.האמורצירף לפנייתו העתק מהמכתב

ומאלצים את הולכי חוסמים מדרכההשל רכבים תמונות למכתב צורפו 
רכבים החונים דרך קבע ו,הרגל לרדת לכביש, רכבים החונים על המדרכה

התושב קבל .ם לעיכוב התנועהמיוגורמצפה היציאה מרחוב אדום לבן בב
אכיפה.הלא בוצעהעירוני בנושאים אלו, למוקדה פנעל כך שלמרות ש

יםשנה הפיקוח היה דואג לאתר בעלי רכבלפני חצי רק כי , צויןבפניה 
, נטייםוורללא הסברים נותן היום השיטור אילו ו, החונים בצורה מסוכנת

.כגון "מצוקת חניה"

תוצאת הבירור

אמצעות תשובה בלתושב שלחה איכות הסביבהעובדת אגףנמצא כי .1
.  ולא הגיעה אלימסיבה כלשהי ,שככל הנראה,9.6.14תאריך במייל ה

איכות הסביבה קיבלו הנחייה לאכוף כי פקחי, בתשובה האמורה צוין
במהלך היום ובעיקר בשעות הבוקר המוקדמות, סיירי השיטור יגבירו 

יצא יתלונה במוקד הולאחר קבלת נוכחות ואכיפה בשעות הערב והלילה, 
כדי לאכוף.   פקח או סייר לשטח 

אך טרם התקבל , ניתבשלתושב המייל האמור נשלח למבקר נמסר כי .2
אישור על קבלתו.נו ממ

ל ידי עובדת שיחה טלפונית עונערכה עימהתושב למבקר, בעקבות פניית.3
לצורך קבלת פרטים והבהרות נוספות.  אגף איכות הסביבה, 

כי כל המפקחים באגף וסיירי , מבקרמסרה לאיכות הסביבה מנהלת אגף .4
החוק ללא יוצא מן הכלל השיטור במחלקת הביטחון הונחו לאכוף את

דברים דומים.מבקר בכל רחבי היישוב.  מנהל מחלקת ביטחון מסר ל

נרשמו בשכונת ועד למועד בירור התלונה מתחילת השנה כי למבקר נמסר.5
בימים האחרונים רק , ודוחות חניה בגין עבירות שונות16-כ חמניות 

ביצוע האכיפה יימשך ובשכונה, שלא כחוק ניתנו דוחות בגין רכבים שחנו 
במגבלות כוח האדם הקיים.
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אגרת תלמידי חוץבנושא אי מתן תשובה לפניות .3.2

התלונהמהות 

אגף של פנה תושב לראש המועצה בתלונה על העדר מענה 23.9.14תאריךב
לתלונה שהוגשה על ידו בנושא חיוב באגרת תלמידי חוץ.  וקהילה חינוך 

, התהתייחסואת בעקבות כך, פנה ראש המועצה למנהלת האגף וביקש 
נושא וביקש שיבדוק את הבמועצה, למבקר הפנה את התלונה ובמקביל 

כממונה על תלונות הציבור.  מסגרת תפקידו ב

ה ממינהל החינוך בעירייקיבל דרישה בתלונה האמורה נטען,  כי התושב 
,ובנשל האחרונות שנות הלימוד 3עבור אגרת חינוך שלם ל,מסויימת

לאגף חינוך לדבריו, הוא התקשר .עיראותה ה הנמצאת בהלומד בישיב
) הע על קבלת הדרישה (שנשלחה לתלמידים נוספים בישיביוהודבמועצה 

לשלם אגרת ועליכי ונאמר לובתגובה ו,  גיעה אליהוביקש לדעת מדוע 
התושב .יישובלא קיבל את אישור המועצה ללמוד מחוץ לוחינוך הואיל ובנ

חינוך הפקס לאגף הוא שלחהתשובה לא סיפקה אותו, מאחר וציין כי 
.לא נענתהבקשתו ,  אך בכתבהוביקש לקבל תגוב

השאיר אף מספר הודעות מייל לאגף חינוך ושלח למרות ש, התושבלטענת 
בתא הקולי של מנהלת האגף, הוא לא זכה לקבל מענה. לדבריו, הודעות 
מחלקת החינוך כי והובטח לו לשכת ראש המועצהיצר קשר עם הוא גם 

.התשובעד כה טרם קיבל אך, קשרותיצור עימ

תוצאת הבירור

וזר מנכ"ל משרד החינוך נקבע,  כי כאשר הרשות מספקת פתרון שיבוץ בח.1
ללמוד אותו ח ווהוריו מחליטים מיוזמתם לשל,לתלמיד בתחומי הרשות

אישור על כך עליהם לקבל בה הוא מתגורר, שמחוץ לתחום הרשות 
מהרשות השולחת והקולטת, ולשאת בתשלום עבור תלמיד החוץ מכיסם.

של המתלונן הגיע הבן , כי במועד בו מבקרמנהלת אגף החינוך מסרה ל.2
במשך כשנתיים, בישוב לגיל המעבר לכתה ז', המוסד "שלהבת" פעל

והחל את שנתו השלישית לשביעות רצון ציבור ההורים והתלמידים.  

בחוזר מנכ"ל נקבע,  כי ההתחשבנות עבור תלמידי חוץ תהיה בין הרשות .3
הקולטת לבין הרשות השולחת, ואין לערב בכך את ההורים, למעט 
במקרים בהם הם בחרו מיוזמתם במוסד אחר מזה שהוצע להם ע"י 

הרשות, ובמקרה זה אפשר לדרוש מהם תשלום.  

נשוא התלונה בחרו , שהורי הילד מבקרמנהלת אגף החינוך מסרה ל.4
בנם את לרשום , מיוזמתם וללא קבלת אישור/הסכמה של אגף חינוך

.  מחוץ ליישובלישיבה
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, ציינה מנהלת האגף 23.9.14תאריך , במכתב ששלחה להורים בלפיכך
את הדברים הבאים:

לגבי השאלה אם הוסבר בזמנו להורים שהם יידרשו לשלם מכיסם את .5
אגרת תלמידי חוץ במידה וייבחרו במוסד חינוכי מחוץ לשוהם, השיבה 

או הסכמה אגף כי בזמנו ההורים לא פנו בבקשה לקבלת אישורהמנהלת 
, כך שלא היתה הזדמנות להסביר להם את משמעויות של המועצה
החלטתם.   

ההורים פנו בבקשה להשתתפות באגרת כי מבקר,מסרה לאגףהנהלת מ.6
ה האמורה עירייהתלמידי חוץ במהלך חודש אוגוסט, לאחר שקיבלו מ

לדבריה, רכזת התחום באגף שנות לימוד של בנם. 3דרישה לתשלום בגין 
בדקה עמה את הנתונים, חזרה להורים והסבירה להם שבקשתם חינוך 

אך ההורים שלא הסכימו לקבל את לא מאושרת ואת הסיבות לכך, 
תחילת ספטמבר בבקשה לקבלת -אוגוסטחודש התשובה פנו אליה בסוף 

. נוספיםהסברים

שאכן ,אגףהלגבי העיכוב בהכנת תשובה בכתב להורים ציינה מנהלת .7
מכתב .  לדבריה,  פתיחת שנת הלימודים)עקב התעכבה במתן התשובה (

במקביל ו, 23.9.14לתאריך התשובה נוסח אך המשלוח התעכב עד 
מנהלת היא שוחחה עם המתלונן בטלפון והתנצלה על העיכוב. ולשליחת

וביה"ס קיבלו האמורה העירייהשמתלונן הסבירה להאגף גם ציינה,  כי 
, המועצהאת בנם בניגוד להנחיות חוזר מנכ"ל, ללא אישור הסכמה של

ת דרישת התשלום שלחו אוהסבו את תשומת ליבם בצורך לשלם, מבלי ש
המתלונן ציין כי בדיעבד שלוש שנים אחורנית. עוד ציינה מנהלת האגף, 

כי יידרש לשלם.אמרו לו שנה זו לא עבור בפניה שגם 

מליץ לנקוט בצעדים הבאים:המבקר הלאור כל האמור, .8

להנחות את אגף החינוך, שבמקרה בו ההורים אינם רושמים את א.
הילד למוסד בתחום היישוב ואינם פונים מיוזמתם בבקשה לקבלת 
אישור או הסכמה של המועצה ללימוד במוסד מחוץ ליישוב, האגף 

החלטתם, של משמעויות שתכלול הסבר לגבי הייזום פנייה אליהם 
תלמידי חוץ.אגרתשלם ובכלל זה האפשרות שיחויבו ל

לחדד את ההנחיות באשר לחובת העובדים להשיב לפניות תושבים ב.
בתוך פרק זמן סביר,  גם בתקופות של עומס עבודה כגון פתיחת 

לימודים.השנת 

מבקר את ממצאי הבדיקה לראש המועצה.  ההעביר 30.9.14בתאריך .9
המבקר מלצות את המאמץ בעקבות כך, השיב ראש המועצה כי הוא 

באמצעות מנהלת אגף החינוך., ליישום מיידי
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גידור באתר בניהשילוט והעדר .3.3

התלונהמהות 

פנה למבקר המועצה תושב שקבל על העדר טיפול בפנייה 11.2.14בתאריך 
בינוי של מרכז מסחרי בנוגע לעבודות העירוני, שהועברה על ידו למוקד 

.  איילוןברחוב הדקל פינת עמק שהחלו להתבצע 

נטוש עד השבועיים האחרונים, החל להיות היה שהאתר, כי טעןהתושב 
, מאוכלס בכלי עבודה (דחפור גדול, פחי פינוי, שירותים ניידים וציוד רב)

לאחר לדבריו, חפירות, חציבות ופינוי פסולת בניה.והחלו להתבצע בו 
ור המקום גידדאוג למוקד העירוני בבקשה להוא פנה לתחילת העבודות, 

מפני שהאתר גובל בפארק עם שבילי הליכה , על פי המתבקש בחוק
.מסודרים ומהווה מקום בילוי לצעירים, ילדים, משפחות ורוכבי אופניים

להיות מגודר וחייב על פי חוק, כל אתר בנייה מחויב כי התושב, עוד ציין
ום במקכאשר יש בפרט ,שם הקבלן ופרטיוהנושא את שילוט להיות בו 

לא נענתה.ה שהעביר למוקד בנושא פנייהולצערו, , חפירות ומיכון כבד

תוצאת הבירור

פנה המבקר לממונה על פניות הציבור במועצה, וביקש 17.2.14בתאריך .1
תושב את ההמבקר במקביל,  עדכן שתבדוק את הנושא מול אגף הנדסה.

הממונה על פניות הציבור, שתבדוק של לטיפולהור את פנייתיהעבכי 
ישירות.ואת הנושא ותשיב ל

,במועצה תשובה לתושבהממונה על פניות הציבור שלחה 18.2.14תאריך ב.2
.הסבת תשומת הלב לנושאהפנייה ועל הודתה לו ,  בו העתק למבקרעם 

במקום בימים הקרובים מפנים כפי שהתושב כתב, כי בתשובה צוין, 
ואז יגודר המקום להמשך עבודות הבניה., בה הדרושלגועד אדמה

מפקח מטעם אגף הנדסה העוד ציינה הממונה על פניות הציבור, כי .3
ועוקב אחר הביצוע., נמצא בקשר
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בנושא הטיפול בתלונותהוראות החוק
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