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מבוא.1

נקבע,  כי 2008-בחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) התשס"ח

הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות ולמועצת הרשות דין וחשבון על 

במאי בכל שנה.1-פעולותיו,  לא יאוחר מ 

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

הרשות המקומית.והדוח יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט  של

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. 

נושאי התלונות.2

להלן התפלגות נושאי התלונות שטופלו על ידי המבקר בתקופת הדוח : 

מספר תלונות נושא התלונה

מוצדק מוצדק
חלקית

לא מוצדק

1טיפול אגף הנדסה בתלונה על פיצול דירה 

1טיפול המוקד בפניה על אדנית מתפרקת 

1טיפול משאבי אנוש בהגשת מועמדות למשרה 

1המועצה בתלונה על מפגע רעשטיפול גורמי 

1טיפול בהקמת גדר בין בית פרטי לגן ילדים

1טיפול מחלקת הגביה בעיקול חשבון בנק

123סה"כ



פרטי התלונות.3

טיפול אגף הנדסה בתלונה על פיצול דירה.3.1

מהות התלונה

לבדוק את התנהלות אגף וביקשפנה תושב למבקר המועצה9.1.15בתאריך 

הנדסה בתלונה שהעביר לגבי פיצול דירה על ידי שכן בבניין שבו הוא מתגורר.

להתייחסותשלא זכו המועצהלמהנדסים בנושא מכתב2התושב טען כי שלח 

מהמהנדס,  תשובהקבלישולשהודיעמהפקחטלפוןשיחתמלבדממשית,  

שהודיעה לו שאין במקום פיצול דירה.והודעה במייל מהממונה על פניות הציבור 

פקפקה ותחילה הוא במועצקשריםולשישצהירהתושב טען כי בעל הדירה ה

.בגודבריםשישלתלונותיו הוא חושש התייחסותחוסרעקב אולםבכך,

תוצאת הבירור

15.12.14ביוםבמיילתושב להשיבההציבורפניותעלהממונההבדיקה העלתה כי .1

כיהוסברלתושב . אחתמשפחהרקגרהבנכסכיונמצא, נבדקהותלונתכי

שהעלתה, הפיקוחגורמיל ידיעבשטח שנערכהבדיקהבעקבותנשלחהזותשובה

.נוספתמשפחהבנכסגרהלאמועדבאותוכי

הפנימיותהדלתותאתפירקוכיהעלתהבמקוםשנערכהביקורתכינמסרלמבקר .2

. משנהליחידותהדירהלפיצולעילהשהיוו

טענותהועלו, שבוהנכסבעלחוכהמיופי"עלמועצהשנשלחמכתבלמבקר הועבר .3

.  ו של המתלונןבמכתבשהועלולאלונגדיות

הוצאולשותפיםהדירההשכרתלצורךכי, היתרבין, צויןהאמורבמכתב.4

מושכרתהדירהוכי, המשותפיםהדירהחלקיביןפתוחמעברלייצורכדיהדלתות

.שותפיםלשניזהבשלב

פיעלעלהמועצה תפוהעירוניהתובעשללטיפולוהועברהנושאכינמסרלמבקר .5

.הנחיותיו

ממצאי הבדיקה הועברו על ידי המבקר לידיעת המתלונן..6



טיפול המוקד בפניה על אדנית מתפרקת .3.2

מהות התלונה

שקבל על העדר טיפול בתלונה שהעביר למוקד תושב למבקר פנה 13.4.15תאריך ב

לפנייתו צירףהתושבהעירוני בנוגע לאדנית מתפרקת המוצבת בשטח ציבורי. 

אותו היום.בצולמהשלדבריו אדניתהשלתמונה

,  טופלהנושא שמסרוןקיבלהתושב טען כי לאחר שהעביר את התלונה למוקד הוא 

בנושא לממונה על פניות הפנעוד ציין התושב, כי .דברנעשהלאאולם בשטח 

, למרות שבפועל תוקןהליקוי שהודעהשובקיבלימיםלאחרהציבור במועצה,  ו

.דבר לא קרה

, ומכך שלכאורה לא מטופלתאינה תלונההתושב ציין כי הוא מודאג מכך שה

.העירוניהמוקדשלאמת דיווחמועבר 

תוצאת הבירור

השגויהההודעהכי , מבקרלהוסברהמקצועייםהגורמיםמולהנושאבבדיקת.1

התחזוקהאיששלבדיווחמטעותנבעה, האדניתתיקוןלגבילתושב שנשלחה

.האזורבאותואחרתאדניתשתיקן

לביקורת נמסר כי לאחר שהתבררה הטעות האדנית האמורה תוקנה באופן מידי. .2

על ידי המבקר לידיעת המתלונן.ממצאי הבדיקה והסיבות לדיווח השגוי הועברו.3

טיפול משאבי אנוש בהגשת מועמדות למשרה .3.3

מהות התלונה

הועברה למבקר תלונה שנשלחה לממונה על פניות הציבור 9.6.15בתאריך 

במועצה,  על אופן טיפול מנהלת משאבי אנוש במועמדות למשרה שפורסמה 

במכרז.

אופןלגביטענותהועלו, 3.6.15יום בהציבורפניותעללממונההשלחנשבתלונה

ח.מ.ש.  העירוניתהחברהל"מנכלתפקידשהגישה המתלוננת במועמדותהטיפול

.22/15' מספומבימכרזמסגרת ב



,  10.5.15ביוםומסמכיםחייםקורותלמועצההששלחהמתלוננת טענה כי למרות 

.  המועמדיםמיוןתהליכיבמסגרתשבוצעולראיונותזימוןהקיבללאהיא 

המסמכים טרם התקבלו, כיהלנאמראנושמשאביעםהשקיימבשיחהדבריה, ל

והוצע לה להעבירם מידית באמצעות המייל,  וכך עשתה.  

המתלוננת ציינה כי לאחר שליחת המסמכים במייל נאמר לה ע"י מנהלת משאבי 

אינהזוקביעהתה ולדע, לתפקידיםמתאימאנוש שקורות החיים שלה אינם 

לא הגיעו בזמן הששלחשהמסמכים.  לדבריה, במהלך השיחה גם נאמר לה נכונה

וכברלסיומוקרובהמיוןשתהליך) ומהדואראסמכתאהלשישלמועצה (למרות 

.  אישייםראיונותנערכו

שתיערךבחינהלוועדתלהגיעה להוצעעוד ציינה המתלוננת,  כי במהלך השיחה 

לא תוכל להגיע עקב השתתפותה זהשבמועדהאמרהיא בתגובה, ויומייםבעוד

אמורים להזמין לאמשמעותיכהלתפקידכיהמתלוננת טענה . באילתבכנס

.  ומכובדמכבד,ראוילהיותחייבהמיוןותהליך, כזאתבצורהמועמדים 

תוצאת הבירור

כיצויןהאמורלתפקידהמועצהידיעלשפורסםבמכרזהבדיקה העלתה כי .1

ישהמסמכיםואת),  חמישייום(14.5.15הואמועמדותלהגשתהאחרוןהמועד

.  הדוארבאמצעותלשלוחאואנושמשאבילמזכירותלמסור

,  מועדלאותועדלמועצהשהגיעוהחייםקורותמוינו17.5.15-הראשוןביום.2

בתאריכיםשנערכוראשונייםלראיונותזומנוהסףבתנאישעמדווהמועמדים

.  מועמדים25הגיעולראיונות.  20.5.15-ו19.5.15

, שבועלאחרתתכנסהבחינהשוועדתנקבעהראשונייםהראיונותשנערכולאחר.3

.  סופייםמועמדים14זומנוהאמורהלוועדה.  27.5.15ביום

מועמדבמציאתהצורךעקבבמהירותהתבצעהמיוןהליךכיהוסברלמבקר .4

החברהדירקטוריוןלישיבתמראששנקבעוהמועד, האפשריבהקדםמתאים

.  שייבחרהמועמדאתלאשרנדרששבמהלכה, הקרובההעירונית

,  ל"הנבמועדיםשנערכוהראשונייםלראיונותהזומנלאהמתלוננת כינמצא.5

האחרוןהמועדלאחרהמועצהבמשרדיהתקבלוהששלחוהמסמכיםמאחר

.הראיונותנערכושבוהמועדלאחרואף,  מועמדותלהגשתשנקבע



ועדתכינוסלפניבלבדיומייםהמתלוננת השערכהטלפוניהבירורבעקבות.6

ומנהלת,  המיילבאמצעותהמסמכיםאתלשלוחאפשרותהלניתנה,  הבחינה

בפנילהופיעהללאפשרהעימהטלפוניתהשיחהבמהלךהחליטהאנושמשאבי

שנקבעהאחרוןלמועדעדהגיעולאהששלחשהמסמכיםלמרות,  הבחינהועדת

משארשנדרשכפיראשוניראיוןהעברשלאולמרות,  המועמדותלהגשת

.  המועמדים

הבהירההיאהטלפוניתבשיחהכימבקר להסבירהאנושמשאבימנהלת.7

בנוסף,  .מדימהירשהואהאמרהמתלוננת ובתגובה, התהליךאתמתלוננת ל

, האמורבתפקידלוהזקוקהמועצה שמהניסיוןשונההשניסיוננאמר למתלוננת 

הלהוצע , להשתתףרוצההיא ושרלוונטיהשלשהתוארהתעקשיא הוהמאחראך

ולכןבהשתלמותהשתהייהאמרהיא אך,  27.5.15ליוםשנקבעהלוועדהלהגיע

.   להגיעתוכללא

שעקבכךעללהצטערישהמבקר העביר את ממצאי הבדיקה למתלוננת,  וציין כי .8

האחרוןלמועדעדהמועצהלמשרדיהגיעולאהששלחהמסמכיםבדוארתקלה

מועדמבעודלקבלהלהתאפשרלאמכךוכתוצאה, המועמדותלהגשתשנקבע

. הבחינהולוועדתהראשונייםלראיונותזימונים

טיפול גורמי המועצה במפגע רעש .3.4

מהות התלונה

פנתה למבקר תושבת שהתלונה על העדר טיפול במפגע רעש 16.9.15בתאריך 

שנגרם    על ידי פאב הפועל בסמוך לביתה,  ליד המרכז לאומנויות הבמה.   

לפנות 3שעההפאב פעיל עדלה שהתברר 2015התושבת ציינה כי בחודש יוני

הרעש והמוסיקה הבוקעת ממערכות , ובוקר במשך כל לילות השבוע, למעט שבת

נעים ומורחוב שמעל הכיכר באפקט של אודיטוריוםהכלפי יםההגברה עול

לישון בלילה בשלווה.משפחתה מ

לכל גורם אפשרי ועד למועד שליחת התלונה נערכו פניות מאז המתלוננת טענה כי 

התושבת ציינה את המועדים בהם הועברו פניות הושבו ריקם.שלצערה במועצה 

למוקד העירוני ולמשטרה, ופגישות שנערכו עם בעלי תפקידים שונים במועצה, 

וציאה צו סגירה ההמשטרה כולל הקב"ט ואחראית רישוי עסקים.  לטענתה, 

חודשים עם3-, ובמחלקת רישוי עסקים הוצג לה רישיון עסק ל לשבועיים למקום

דציבלים, שלדבריה אינה מאפשרת 40-התניה שאין להפעיל מוסיקה החורגת מ 

הפעלת מערכת הגברה כלל.  



עשרות לילות הפאב עושה ככל העולה על רוחו במשך מאז התושבת ציינה כי 

ניסיונות לצמצם את המטרד עלו הכל ,  והגברה ללא אבחנההומפעיל את מערכת 

שלא לאכוף ההמועצה מעדיפמבקר, וטענה כי .  הנ"ל ביקשה את סיוע הבתוהו

עסק לעשות בנכס של המועצה כבתוך חצרו האת חוקיה עצמה ומאפשרת לבעל 

הפרטי.

תוצאת הבירור

כי במהלך החודשים האחרונים דיקה מול הגורמים המקצועיים במועצה עלה, בב.1

נערכו פעולות במספר מישורים במטרה למנוע או לצמצם מפגעי רעש כתוצאה 

בשעות הלילה.האמור מהפעלת העסק 

לפנות בוקר ניתן 3:00ההיתר הזמני לפתיחת העסק בשעות הלילה עד לשעה .2

ואילך רמת הרעש לא תחרוג מהערכים המותרים 23:00בתנאי שהחל משעה 

. 1990-ת למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן בתקנו

עפ"י רישומי מערכת המוקד העירוני, הפניות שהתקבלו לגבי מטרדי רעש .3

כשברוב הפעמים בעל המקום מהמקום טופלו על ידי הקב"ט והשיטור העירוני,

ופעם אף נרשם דוח איכות הסביבה.התבקש להנמיך או להפסיק את המוסיקה,

בר כי סגירת המקום לשבועיים על ידי משטרת ישראל בוצעה בזמנו הוסלמבקר .4

ולאחר קבלתם עקב העדר האישורים הנדרשים מהמשטרה להפעלת העסק,

אושרה פתיחת המקום מחדש.

בירור שנערך מול נציג המשטרה העלה, כי לא התקבלו תלונות משכנים נוספים .5

רה ניסתה לברר את לגבי מטרדי רעש הנובעים מהפעלת העסק בלילה, והמשט

ובמקביל על ידי שיחות ובירורים שנערכו על התלונה באמצעות סיורים בשטח,

ידי שוטר קהילתי מול המתלונן ובעל העסק. 

בירור מול קב"ט המועצה העלה, כי הוא ביקש מהמתלונן ליידע אותו על רעש .6

וסיכם עימו שיתקשר אליו בכל שעה שהדבר 23:00חריג מהעסק לאחר שעה 

הקב"ט ציין כי לאחר שקיבל פניות טלפוניות או קורה ישירות לטלפון הנייד.

בנושא, הוא דאג לשלוח למקום באופן מיידי ניידת שיטור שדיווחה SMSהודעות 

כאשר פעמים לא היה רעש בלתי סביר, ופעמים ביקשו לו כי הנושא טופל,

ת הוא ערך ביקור לדבריו, באחד הלילוהפקחים להנמיך את עוצמת המוסיקה.

במקום בשעת לילה עקב קבלת הודעה מהתושב, והתברר לו שבמקום לא היה 

רעש חריג. עוד ציין הקב"ט, כי למרות זאת הוא הנחה את השיטור העירוני 

שבפעם הבאה שיתברר שרמת הרעש גבוהה מעבר לסביר ללא קשר לשעה, יפעלו 

ו, לרבות הטלת קנסות.להפסקת הרעש ויבצעו אכיפה בדרכים העומדות לרשותנ



בירור מול פקח היחידה הסביבתית העלה, כי הוא פקד את המקום מספר פעמים .7

עם זאת, סיוריו לא בשעות שונות במהלך הערב והלילה, אך לא שמע רעש חריג.

לפנות בוקר שבסמוך אליה התקבלו חלק מהתלונות, 1:00בוצעו לאחר השעה 

עות מכשיר ובמהלך הסיורים לא נערכו על ידו בדיקות רעש מדויקות באמצ

מדידה.

כי פקח בירור מול אחראית רישוי עסקים ומול אגף איכות הסביבה העלה,.8

היחידה הסביבתית הונחה להגיע למקום באופן יזום על מנת לבצע מדידות של 

רמת הרעש באמצעות מכשיר מדידה, והמדידות האמורות יתבצעו על ידו 

בהקדם.

ת והמלצות הגורמים המקצועיים נמסר כי בהתאם לתוצאות המדידולמבקר .9

ייקבע המשך הטיפול ותתבצע הערכה לגבי המשך הפעלת המקום במתכונת 

הקיימת, כאשר במקביל ייבחנו אפשרויות לצמצום רמת הרעש על ידי התקנת 

אמצעים שונים במקום העסק. 

.המבקר למתלוננתממצאי הבדיקה הועברו על ידי .10

טיפול בהקמת גדר בין בית פרטי לגן ילדים .3.5

מהות התלונה

שהוקמה בין ביתו של גדר משותפת פנתה למבקר תושבת בנוגע ל25.9.15בתאריך 

לדבריה, ש. .מ.מעון ילדים המופעל ע"י החברה העירונית חהשכן שלה לבין שטח 

הה לכל היתה במשך שנים רבות גדר אבן אחידה בגובהשכן בין המעון לבין בית

שברו פועלים אך במהלך עבודות שיפוץ שביצע השכן, מטר, 2בגובה שמעל אורכה

כמעט את הגדר והנמיכו משמעותית את גובהה, כך שבקטעים מסוימיםמו מטע

משטח םמעבר חופשי של ילדי, והתאפשר ולא נותרה גדר ביחס לגובה פני הקרקע

מעון.סיכון הילדים ששהו בו של השכן,  וזאת ללא היתר ותוךביתשטח המעון ל

הנושא הועבר גע לגדר וקיבלה תשובה כי למועצה בנוהפנתהתושבת טענה כי 

ביקורת שטחשנערכה לאחר לדבריה,  לטיפול קב"ט המועצה ומפקח הבניה.

ילדי המעון, המצריך לכי מדובר במצב לא בטיחותי ומסוכן למועצה קב"ט הדיווח 

2015המתלוננת גם ציינה כי בחודש יוני חלופית.קנית יידית של גדר תיהקמה מ

ועפ"י דרישה גדר הנמצאת בגבול גן הילדים פורקהשהמהנדס המועצה לה השיב 

הגדר ,  אך עד למועד הגשת התלונה של הפיקוח תותקן גדר בטיחותית חליפית

תוקנה.טרם 



המר לבניה נאהמפקח לביןהתקיימה בינה בשיחה טלפונית שלטענת המתלוננת, 

-כיוון שהמועצה או החברה העירונית אמורה להשתתף במתוקנה טרם הגדר ש

לא נכללה בתקציב שכיוון שמדובר בהוצאה חריגה , וממעלות בניית הגדר50%

להתבצע תוכל בניית הגדר עקב כך שהשכן מעוניין לבנות גדר מפוארת, המתוכנן, 

ביקשה התושבת בהתייחס לכל האמור, .  תקציב לשנה הבאההרק לאחר אישור 

.אם ניתן להשתמש בכספי ציבור לצרכי תושבים פרטייםליידע אותה

תוצאת הבירור

הגדר המשותפת בין למבקר, כי בבדיקת הנושא מול הגורמים המקצועיים נמסר.1

לפני קבלת התלונה לשטח הגן היתה עשויה עד מספר חודשים הפרטי שטח הבית 

שהשלימה את הגדר עד לגובה הנדרש., חיה של צמחיה צפופהמגדר בטון וגדר 

הוחלט , לילדי הגןלאחר שהגדר החיה גדלה פרא ונוצר סיכון שתגרום לשריטות.2

ע"י הגורמים המקצועיים האחראים על הפעלת הגן להזמין למקום גנן מקצועי, 

שהמליץ לבצע חישוף ועקירה של כל הצמחיה.

נותרה במקום גדר בטון חשופה כפי על ידי הגנן,לאחר שהגדר החיה הוסרה .3

שאינה בגובה הנדרש עפ"י ההנחיות.,במועד קבלת התלונהקיימת תה שהי

והתקין על בסמוך לאותו מועד החל השכן מעבר לגדר לבצע עבודות שיפוץ בביתו,.4

גבי גדר הבטון גדר קלה מבד יוטה, שנועדה להגביה ולשפר את ההפרדה בין שטח 

ביתו לשטח הגן עד לסיום העבודות.

גדר הבטון לא נפגעה ולא הונמכה במהלך עבודות השיפוץ כי נמסר למבקר .5

שטח בין אלא המשיכה לייצור הפרדה רציפה בין שטח ביתו ל, ע"י השכןשבוצעו  

הגן, למרות שלא היתה גדר תקנית.

לצורך התקנת גדר מסורגת תקנית על גבי גדר הבטון האמורה, שתגביה נמצא כי .6

קיבלו הגורמים המקצועיים במועצה הצעות מטר כפי הנדרש, 2אותה עד לגובה 

מחיר ממספר ספקים.

מעבר לגדר שביצע את השיפוץ הביע את רצונו להתקין גדר יקרה מאחר והשכן.7

יותר, שתהיה המשך לגדר הקיימת בחזיתות אחרות של ביתו, סוכם עימו 

ויהיה עליו לממן בעצמו את המועצה תממן חצי מעלות של גדר תקנית רגילה, ש

מלוא ההפרש, תוך התחייבות שהגדר היקרה יותר שתוצב במקום תענה על 

ת והתקנים המחייבים.הדרישו



לא גרם להוצאות כספיות נוספות למועצה, האמור סיכום למבקר הוסבר כי ה.8

שהיתה מחויבת בכל מקרה להתקין גדר תקנית במקומה של הגדר החיה 

בה בעת הוא עשוי לתרום לחזות היפה של הגן ושל היישוב.ו,שהוסרה

ה שימוש בכספי ציבור למימון לא מצא מקום לטענה שנעשהמבקר בהתאם לכך, .9

יש להצטער על כל עיכוב מיותר יחד עם זאת, המבקר ציין שמטרות פרטיות.

ולהפיק מכך את הלקחים הנדרשים.שנגרם בהתקנת הגדר, 

ממצאי הבדיקה הועברו על ידי המבקר למתלוננת. .10

תלונה על טיפול מחלקת הגביה בעיקול חשבון בנק.3.6

פנתה למבקר תושבת וקבלה על התנהלות מנהלת מחלקת 27.12.15בתאריך 

התעללות, הגביה,  שלטענתה עיקלה לה חשבונות בנק ללא תיאום ונהגה בה ב

.תיזוז וכיו"ב

, מגיעה לפרוס אותולאחר מכן צוברת חוב והיא לעתים קרובות התושבת ציינה כי 

,  עסקייםוגם חשבונות בנק פרטיים הלנוהגת לעקל הגביה מחלקת מנהלת ו

חשבונות ללא שיחה יותר פעמים שלא יעוקלו פרמסה הבטיח ללמרות שהגזבר 

ה.  אית

מול עובדות הגביה האותעוד טענה התושבת, שמנהלת המחלקה דואגת להשפיל 

, והיא גם איומיםוזלזול, צעקות, באמצעות הפרטייםהמחייהשמכירות אות

אנשים אחרים.שמעה שהמנהלת נוהגת לצעוק על העובדות ועל 

תוצאת הבירור

בירור נכון ליוםשל המתלוננת למועצה עמדסכום החוב הבדיקה העלתה ש.1

במהלך החודשים האחרונים ניתנו כי נמסר למבקר ₪ .13,428על סךהתלונה 

בנק בוצע רק כמוצא העיקול , והזדמנויות רבות להסדיר את החובמתלוננת ל

התראות ונערכו פגישות ותזכורות טלפוניות.אליה לאחר שנשלחו ,אחרון

של הבטחהעקבות הגזבר, בל ידיהעיקול הקודם הוסר בחודש נובמבר ענמצא ש.2

להגיש בקשה לקבלת הנחה במחלקת הגביה, או לשלם את החוב.המתלוננת 

על ידה הוטל עיקול פעם נוספת, בשל העובדה כי לא שולמו 24.12.15יום באולם 

כפי שסוכם.גשה בקשה לקבלת הנחההחובות ולא הו



עם מנהלת מחלקת הגביה נערכו תמיד ה המתלוננת הפגישות שקיימנמצא כי .3

שיחות בנוסף, בנוכחות פקידה נוספת מהמחלקה ו/או בנוכחות גזבר המועצה.

(בתאריכים ם המתלוננת מנהלת מחלקת הגביה עערכה הטלפון האחרונות ש

) נערכו גם הן בנוכחות פקידה נוספת.29.11.15-ו24.11.15

תזכורת להגיש טפסים המתלוננת הבשיחות האמורות קיבללמבקר נמסר כי .4

לעשות החיבטיא הוהומסמכים לוועדת הנחות לפני כינוס הוועדה האחרונה, 

טופס בקשה ומסמכים נלווים לקבלת השיהגלא המתלוננת מאחר ויצוין כי זאת.

ויתרת החוב נותרה בעינה., הלא יכלה לדון בעניינועדת הנחות ,     הנחה

הטיפול בגביית החוב לא חרג מהכללים הנהוגים במועצה, הבדיקה העלתה כי .5

והתבצע באמצעות העברת נתונים מסודרת של מחלקת הגביה ואישור הממונה.

עללות, תיזוז וכיו"ב מצדה       מצא בסיס לטענות בדבר התבמהלך הבדיקה לא נ.6

המחלקהלטענה שמנהלת ו תימוכין מצאנגם לא ת מחלקת הגביה.  של מנהל

באמצעות יחס מזלזל, צעקות מול עובדות מחלקת הגביההמתלוננת השפילה את

או איומים.

ת הגביה מצאה מנהלת מחלקבעקבות הגשת התלונה למבקר רות האמור, למ.7

האם נפגעציינה שוקשות, השהיא מצטערת שתחושותימתלוננת לכתוב ללנכון 

היא מתנצלת על כך.ממנה אישית

ממצאי הבדיקה הועברו על ידי המבקר למתלוננת. .8



הוראות החוק בנושא הטיפול בתלונות










