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.1

מבוא
בחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור( התשס"ח 2008 -
נקבע ,כי הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות ולמועצת הרשות
דין וחשבון על פעולותיו ,לא יאוחר מ  1 -במאי בכל שנה.
עוד נקבע ,כי המועצה תקיים דיון בעניין הדוח בתוך חודשיים מיום
שהוגש לה ,והדוח יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט
של הרשות המקומית.
דוח זה מתייחס לפניות שהופנו ע"י התושבים למבקר המועצה ,מתוקף
מינויו ע"י מליאת המועצה גם כממונה על תלונות הציבור עפ"י החוק.
הדוח אינו כולל פניות רבות נוספות שטופלו באופן שוטף ע"י העובדת
הממונה על פניות הציבור וקידום מעמד האישה במועצה.
התלונות שהתקבלו הועברו לקבלת התייחסות הגורם האחראי על הנושא
במועצה .בנוסף ,נסקרו במידת הצורך דוחות ומסמכים רלוונטיים,
והתקיימו פגישות עבודה עם בעלי תפקידים לצורך קבלת הבהרות נוספות.

3

.2

נושאי התלונות
להלן התפלגות נושאי התלונות שטופלו ע"י המבקר במהלך שנת : 2010

תוצאות הבירור

נושא התלונה
מוצדק

מוצדק
חלקית

לא מוצדק

1

היתר לשימוש חורג להפעלת צהרון
טיפול בתלונה על בניה ללא היתר
עיכוב תשלום לספק ע"י עמותה עירונית

1
1
1

ארגון כנס ע"י נבחר ציבור
מניעת בזבוז מים ע"י תושבים
סה"כ

.3

פרטי התלונות

.3.1

קבלת היתר לשימוש חורג להפעלת צהרון

1
1

2

נושא התלונה
המתלוננת מפעילה בביתה צהרון בו רשומים  15ילדים .לביתה הגיע פקח
בניה ,שביקש לגשת למועצה ולהסדיר את קבלת ההיתר לשימוש חורג
להפעלת הצהרון בבניין המיועד למגורים .לדבריה ,לצורך קבלת ההיתר
יהיה עליה לשלם למהנדס בניין סכום של  + ₪ 4000מע"מ ,ולסכום זה
יתווספו הוצאות חודשיות שוטפות בגין הגדלת שיעור הארנונה.
המתלוננת ציינה כי הצהרון מנוהל עפ"י חוק וכי היא משלמת תשלומים
מלאים למס הכנסה ,מע"מ ותשלומי ביטוח עבור הילדים ,ומשמעות
העמסת הוצאות נוספות על העסק תהיה עלויות גדולות יותר עבור ההורים
שנכון לשנת הלימודים תש"ע אינם מקבלים שרות של צהרון מהמועצה.
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תוצאת הבירור

3.2

.1

למתלוננת נמסר כי הפעלת צהרון אכן מהווה תרומה חשובה לצרכי
הציבור .עם זאת ,בניה או שימוש במבנה בניגוד להיתר הבניה,
מהווים עבירה על חוק התכנון והבניה.

.2

בסמכות הוועדה המקומית לתת היתר לשימוש החורג מהייעוד
המקורי שנקבע בהיתר הבניה ,בתנאים מסוימים ולתקופה מוגבלת.
הצורך בקבלת היתר לשימוש חורג ,נובע ממטרות ציבוריות חשובות
כגון :מניעת מפגעי רעש ,צפיפות בחניות ,עומסי תנועה ,וכו'.

.3

בירור שנערך באגף הנדסה העלה ,כי למבנה הוצא היתר בניה
למגורים ,ומופעל בו צהרון של  15ילדים מבלי שניתן היתר לשימוש
חורג .מאחר והדבר מהווה עבירה על החוק ,על הוועדה המקומית
וגורמי הפיקוח באגף הנדסה היה לפעול בהתאם לחובתם.

.4

העלות הכספית הכרוכה בהכנת תכניות הנדסיות לצורך הגשת בקשה
לקבלת היתר לשימוש חורג ,אינה יכולה להוות עילה או סיבה לאי
החלת החוק .הוא הדין לגבי עלויות בגין תשלומי ארנונה ,הנגבים
עפ"י השימוש בנכס בהתאם לתעריפים שנקבעו בחוק למגורים,
עסקים ,וכו'.

טיפול בתלונה על בניה ללא היתר
נושא התלונה
התושב התלונן על כך שהגיש תלונה לאגף הנדסה על בנייה שבוצעה ע"י
שכנו בחלקת הרכוש המשותף ללא היתר ,אך קיבל תשובה שהמועצה לא
תטפל בעניין מכיוון שמדובר "בסכסוך שכנים".
התושב ציין כי לא יכול להיות ספק שהטיפול בחריגות בנייה הוא בגדר
סמכותה וחובתה של המועצה ,וביקש להנחות את אגף ההנדסה לטפל
בתלונתו על פי הכללים הרגילים לטיפול בבנייה ללא קבלת היתר כדין.
תוצאת הבירור
.1

נמצא כי התושב הגיש תלונה לאגף הנדסה על ביצוע עבודות ללא
היתר ע"י שכנו ,שכללו סגירת חלון אמבטיה/שירותים של דירתו
באמצעות לוח גבס שהותקן בקיר החיצוני ,וסגירת פיר בשטח
המשותף באמצעות חלונות אלומיניום .בעקבות כך נשלח למקום
פקח בניה ,ומיד לאחר מכן התקבל באגף מכתב תלונה נגדי מהשכן,
בו נטען שהעבודות נועדו להסרת מפגעים שנגרמו מליקויים תכנוניים
והן בוצעו בהסכמה ובתיאום עם המתלונן ,אך זה חזר בו מהסכמתו.

5

.3.3

.2

בעקבות כך שלחה מהנדסת המועצה מכתב לשכן עם העתק למתלונן,
בו צוין כי המועצה אינה יכולה להתערב בסכסוך שכנים והדרך
לפתרון הוא בהבנה הדדית ,ויחד עם זאת בכל הקשור לעבודות בניה
הדורשות היתר ,יש לפעול בהתאם לחוק התכנון והבניה .עוד ציינה
המהנדסת במכתבה ,כי היא תבקש מהמפקח לצאת לשטח ולבדוק,
ואם הבניה שנעשתה דורשת היתר ,הרי שיש להסירה מיידית או
להכשירה באמצעות היתר בניה.

.3

בעקבות בירור התלונה נשלח למקום פקח בניה פעם נוספת ,שהגיש
דוח פיקוח מסודר על ביצוע בניה ללא היתר.

.4

בתאריך  12.12.10שלח המתלונן הודעת מייל למבקר ,בה צוין שהשכן
הוריד את הקיר שהקים על חלון האמבטיה של דירתו ,ולגבי חלונות
האלומיניום הוא ממתין ,היות והם במגעים לפתרון חכם יותר של
הבעיות שיש שם לשני הצדדים.

עיכוב תשלום לספק ע"י עמותה עירונית
נושא התלונה
המתלוננת עבדה מספר שנים בעמותת "עמית" במסגרת חוזה אישי
שהסתיים בתאריך  .31.8.10לדבריה ,בשנה האחרונה היו לה בעיות
בקבלת השכר מהעמותה ,ומחודש אפריל  2010היא לא קיבלה שכר כלל.
המתלוננת טענה כי בבדיקה שעשתה עם מטפלים אחרים בעמותה התברר
כי הם מקבלים את שכרם באופן תקין ,ואילו היא אינה מקבלת שכר מזה
תקופה ארוכה ואף אינה מקבלת תשובות או הסברים לעיכובים בתשלום.
תוצאת הבירור
.1

נמצא כי הועברה הזמנה לרכש חתומה על ידי מנהלת מחלקת
הרווחה ,בה צוינה העברה לעמותה עבור דרמת תרפיה במועדונית
חוויה .למבקר הוסבר כי הכוונה היתה לבצע את הפעילות האמורה
ע"י המתלוננת באמצעות העמותה ,ולשלם לה מידי חודש מהסכום
הכולל של ההזמנה.

.2

מנהלת מחלקת הרווחה ציינה ,כי עבור החודשים ינואר ,פברואר
וחלק ממרץ הועברו התשלומים כפי שסוכם ,אולם מחודש אפריל
עיכבה הגזברות את התשלומים בטענה שעל המחלקה להוציא הזמנה
מפורטת עם המחירים של הספקית .נמצא ,כי ההזמנה המפורטת
שונתה ע"י המחלקה מספר פעמים עפ"י דרישות הגזברות ,וכתוצאה
מכך חלו עיכובים ממושכים בהעברת תשלומי השכר למתלוננת.

.3

בעקבות בירור התלונה מול העמותה ,מנהלת המחלקה והגזברות,
הושלם הטיפול בהזמנה ובוצעו כל התשלומים שהגיעו למתלוננת.
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ארגון כנס ע"י נבחר ציבור
נושא התלונה
התושב ציין כי תלונתו נשלחה בעקבות פרסום מודעה בעיתון בנוגע לכנס
שנערך במרכז לאומנויות הבמה ביוזמת חבר מועצה .התושב ביקש לדעת
אם אין פסול בכך שחבר מועצה מארגן כנס פוליטי ,והאם הדבר לא נעשה
בכספי ציבור.
תוצאת הבירור

.3.5

.1

למתלונן נמסר כי נבחר ציבור אינו מוגבל בהשתתפות או בארגון כנס
בעל גוון פוליטי ,כל עוד הדבר אינו נעשה על חשבון כספי הציבור.

.2

בירור שנערך מול דוברת המועצה העלה ,כי המודעה בעיתון לגבי
קיום הכנס לא פורסמה ע"י המועצה ולא מומנה ע"י המועצה.

.3

בירור שנערך מול מנהלת החברה העירונית ח.מ.ש .העלה ,כי הזמנת
האולם עבור הכנס במרכז לאומנויות הבמה לא מומנה ע"י המועצה,
ובוצעה בהליך התקשרות רגיל מול הגוף המארגן שכלל חתימת חוזה
וגביית תשלום בתעריף מלא.

טיפול בבזבוז מים ע"י תושבים
נושא התלונה
התושבת התלוננה כי בכל בוקר היא נתקלת בתופעה שעובדי חברת ניקיון
המועסקת ע"י הדיירים נוהגים לבזבז מים באופן פושע במטרה "לחסוך"
מעצמם מאמץ ניקיון .לדבריה ,העובדים עומדים עם צינור מים זורמים
בחניונים המשותפים ומשקים אותם כאילו היו עצים במדבר ,ומנקים
באותו האופן גם את המדרגות החיצוניות ,שביל הגישה ,ואת המדרכות
שליד הבניין.
כתוצאה מכך ,זורמים מים רבים עד לכיכר ,ומהווים מטרד לנהגים
החולפים ולהולכי רגל .לדברי המתלוננת ,מדובר בבזבוז מים ובזבוז כספי
הדיירים לשווא ,בנוסף לפוטנציאל תביעה עתידית של אזרחים שעלולים
להינזק עקב החלקה בשלוליות העצומות הנקוות בכיכר ובסביבה.
המתלוננת ביקשה שהמועצה תפעל לשים קץ לתופעה.
תוצאת הבירור
.1

מנהלת אגף איכות הסביבה הודתה לתושבת על הסבת תשומת לב
המועצה לאופן פעילות הבתים המשותפים בנושא.

.2

מנהלת האגף הודיעה לתושבת כי המועצה תפעל מול ועדי הבתים
להפסקת השימוש הלא מבוקר במים ולמשמעויות הנלוות לכך,
ובמידה והנושא לא יטופל כנדרש מצידם ,המועצה תפעיל את
סמכויותיה החוקיות לאכיפת הנושא.

7

הוראות החוק בנושא הטיפול בתלונות
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