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 ונציב תלונות הציבור

של  דין וחשבון שנתי
 נציב תלונות הציבור 

 

 



 

 תלונות הציבור -מבוא כללי 
 

 . רקע1

מינתה המועצה את מבקר המועצה לנציב  תלונות הציבור, וזאת בעקבות חיקוק חוק  20.5.2008ב 

חוק זה מחייב רשויות מקומיות  .2008 –הרשויות המקומיות )הממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח 

 במינוי נציב תלונות הציבור, וכן מסדיר את עיקרי עבודתו. 

 

 . הגדרות2

 נשוא התלונה עובד או גוף –נילון 

 

 2008 –חוק הרשויות המקומיות )הממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח  -חוק 

 

המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף  -גוף עירוני מבוקר 

נת ש התאו ת לגביבם השנתי כדי יותר מעשיריציתקב אשר העיריה משתתפת

 הנהלתם.  תקציב או משתתפת במינוי

 

 

 מי רשאי להגיש תלונה ועל מה ניתן להגיש תלונה .3

א. כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על 

עירוני מבוקר כמשמעותו  ףגו  עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על

 א)ב( לפקודת העיריות, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו. 170בסעיף 

 

 . על מה אפשר להגיש תלונה4

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

    אלה:

 

ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע  (1
במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של 

 סכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;ההממונה על תלונות הציבור, את 
 

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

 

 

 

 

 



 דרך הגשת תלונה .5

תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו 

בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל 

 פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה. 

 

 . מתי אי אפשר להגיש תלונות6

 לא יהיה בירור בתלונות אלה: א. 

 

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

 תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית; (2
 תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית; (3
מעשה החורג  כעובד, ואולם יהיה בירור עלתלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו  (4

 סכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין; ה מהוראות חוק, תקנות,
תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור  (5

 ]נוסח משולב[. 1958-לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח
 

א אם כן מצא הממונה על תלונות הציבור שיש סיבה לא יהיה בירור בתלונות אלה, אל .ב
 בירורן: מיוחדת המצדיקה את

 

תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש על פי דין  (1
 בהם; ( דן1השגה, ערר או ערעור, והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן )א()

נסבה התלונה או מיום תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו  (2
 שהמעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר יותר.

 

 דרכי בירור התלונה: .7

 

אין לברר אותה, יודיע הממונה על תלונות הציבור למתלונן, החוק הוגשה תלונה שלפי  .א
 הנימוקים לכך.  בכתב, שלא יטפל בה ויציין את

 

הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון, והוא אינו קשור  .ב
 להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות. 

 

, ואם היה עובד, נושא משרה או הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הנילון .ג
גם לידיעת הממונה עליו, ייתן להם הזדמנות נאותה להשיב עליה, והוא רשאי  –ממלא תפקיד

 לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה בתוך תקופה שיקבע בדרישתו. 
 

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

 

 –לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור  .ה
 



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

 

יקבע לשם מסירת להתייצב לפניו במועד ש עירוני מבוקרלדרוש מכל עובד של גוף  (2
 . יעות או מסמכיםיד

 

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

הוגשה תלונה על הממונה על תלונות הציבור או על עובדים הכפופים לו, לרבות בעניין הנוגע  .ז
למילוי  תפקידיהם האחרים ברשות המקומית, יברר היועץ המשפטי של הרשות המקומית 

התלונה האמורה; בבירור תלונה כאמור יהיו ליועץ המשפטי של הרשות המקומית את 
 סמכויות הממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה. 

 

 בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה. .ח
 

 

 עצמאות הממונה במילוי תפקידו. 8

ובלתי תלוי, ואחראי בפני מועצת הרשות במילוי תפקידיו יהיה הממונה על תלונות הציבור עצמאי 

 המקומית בלבד.

 

 חובת סודיות  . 9

הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו, לא לעשות בה 

ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה או תפקידו כמבקר הרשות  שימוש

ר גם נדרש על פי כל דין, ואולם לא שימש הממונה על תלונות הציבוהמקומית, זולת אם הגילוי 

הוא להעביר את המידע למבקר הרשות המקומית לשם מילוי  רשאי –כמבקר הרשות המקומית 

 תפקידיו כמבקר.

 

 

להלן פרטים על היקף התלונות שהתקבלו אצל נציב תלונת הציבור במועצה, בחלוקה לשנים מדוחות 

 הנת"צ:

 

 

  



 2008יב תלונות הציבור לשנת דוח נצ
 

 . כללי1

 

 2008–התקבל בכנסת חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח 1.4.08ב 

(. החוק קובע כי מליאת המועצה סמןדאומבוהמחייב רשויות המקומיות במינוי נציב תלונות ציבור )

אולם היא רשאית, במקרים במיוחדים, למנות לתפקיד זה עובד  תמנה את המבקר הפנימי כנת"צ

בכיר אחר של הרשות המקומית, והכול ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי להפריע למילוי תפקידיו 

 מסדיר גם את דרכי העבודה של הנת"צ.  הציבור. החוקכממונה על תלונות 

 

 הציבור. מונה מבקר המועצה לתפקיד נציב תלונות  20.5.2008ב 

 

 , קובע:2008–לחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח 15סעיף 

 

הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על 
מיום במאי בכל שנה; המועצה תקיים דיון בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים  1-פעולותיו לא יאוחר מ

 שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

 

 .2008בהתאם להוראות סעיף זה מגיש נציב תלונות הציבור את הדוח לשנת 

 

 

 . מס' תלונות שהוגשו2

 

 הוגשה תלונה אחת. 2008בשנת 

 

  



 9200דוח נציב תלונות הציבור לשנת 
 

 

 

 כללי. 1

 

 2008–התקבל בכנסת חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח 1.4.08ב 

(. החוק קובע כי מליאת המועצה סמןדאומבוהמחייב רשויות המקומיות במינוי נציב תלונות ציבור )

תמנה את המבקר הפנימי כנת"צ אולם היא רשאית, במקרים במיוחדים, למנות לתפקיד זה עובד 

יר אחר של הרשות המקומית, והכול ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי להפריע למילוי תפקידיו בכ

 מסדיר גם את דרכי העבודה של הנת"צ.  הציבור. החוקכממונה על תלונות 

 

 מונה מבקר המועצה לתפקיד נציב תלונות הציבור.  20.5.2008 -ב

 

 , קובע:2008–הציבור(, התשס"ח לחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות 15סעיף 

 

הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על 
במאי בכל שנה; המועצה תקיים דיון בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום  1-פעולותיו לא יאוחר מ

 ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור 

 

 .2009בהתאם להוראות סעיף זה מגיש נציב תלונות הציבור את הדוח לשנת 

 

 

 . מס' תלונות שהוגשו2

 

( לא 14.12.09תלונות. עבודת בירור התלונה האחרונה שהתקבלה )הגיעה ב  3הוגשו  2009בשנת 

 הסתיימה במהלך השנה.

 

  



 2010דוח נציב תלונות הציבור לשנת 
 

 . כללי1

 

 2008–התקבל בכנסת חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח 1.4.08ב 

(. החוק קובע כי מליאת המועצה סמןדאומבוהמחייב רשויות המקומיות במינוי נציב תלונות ציבור )

אולם היא רשאית, במקרים במיוחדים, למנות לתפקיד זה עובד  תמנה את המבקר הפנימי כנת"צ

בכיר אחר של הרשות המקומית, והכול ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי להפריע למילוי תפקידיו 

 מסדיר גם את דרכי העבודה של הנת"צ.  הציבור. החוקכממונה על תלונות 

 

 הציבור.  מונה מבקר המועצה לתפקיד נציב תלונות 20.5.2008 -ב

 

 

 , קובע:2008–לחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח 15סעיף 

 

הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על 
ם מיום במאי בכל שנה; המועצה תקיים דיון בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיי 1-פעולותיו לא יאוחר מ

 שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

 

 .2010בהתאם להוראות סעיף זה מגיש נציב תלונות הציבור את הדוח לשנת 

 

 

 . מס' תלונות שהוגשו2

 

 הוגשה תלונה אחת, שנמצאה לא מצודקת. 2010בשנת 

  



 2011דוח נציב תלונות הציבור לשנת 
 

 . כללי1

 

 2008–התקבל בכנסת חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח 1.4.08 -ב

(. החוק קובע כי סמןדאומבוהמחייב רשויות המקומיות במינוי נציב תלונות ציבור )"החוק"(  –)להלן 

לם היא רשאית, במקרים במיוחדים, למנות מליאת המועצה תמנה את המבקר הפנימי כנת"צ או

לתפקיד זה עובד בכיר אחר של הרשות המקומית, והכול ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי 

 מסדיר גם את דרכי העבודה של הנת"צ.  הציבור. החוקלהפריע למילוי תפקידיו כממונה על תלונות 

 

 יבור. מונה מבקר המועצה לתפקיד נציב תלונות הצ 20.5.2008 -ב

 , קובע:2008–לחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח 15סעיף 

הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על 
 במאי בכל שנה; המועצה תקיים דיון בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום 1-פעולותיו לא יאוחר מ

 שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

 

 .2011בהתאם להוראות סעיף זה מגיש נציב תלונות הציבור את הדוח לשנת 

 

 

 . מס' תלונות שהוגשו2

 

תלונה ב, ותלונות נמצאו לא מוצדקות 2צדקת, ותלונות, תלונה אחת נמצאה מ 4הוגשו  2011בשנת 

עקב כך שהמתלוננת הפנתה את התלונה גם למבקר המדינה, וזאת לאור הבירור הופסק הרביעית 

 .)א()ח( לחוק(7הוראת החוק המחייבת את הנת"צ לנהוג כך )סעיף 

 

  



 2012דוח נציב תלונות הציבור לשנת 
 

 . כללי1

 2008–התקבל בכנסת חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח 1.4.08 -ב

(. החוק קובע כי סמןדאומבוהמחייב רשויות המקומיות במינוי נציב תלונות ציבור )"החוק"(  –)להלן 

מליאת המועצה תמנה את המבקר הפנימי כנת"צ אולם היא רשאית, במקרים במיוחדים, למנות 

ה עובד בכיר אחר של הרשות המקומית, והכול ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי לתפקיד ז

 מסדיר גם את דרכי העבודה של הנת"צ.  הציבור. החוקלהפריע למילוי תפקידיו כממונה על תלונות 

 מונה מבקר המועצה לתפקיד נציב תלונות הציבור.  20.5.2008 -ב

 

 , קובע:2008–ל תלונות הציבור(, התשס"חלחוק הרשויות המקומיות )ממונה ע 15סעיף 

הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על 
במאי בכל שנה; המועצה תקיים דיון בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום  1-פעולותיו לא יאוחר מ

 ציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון ה

 

 .2012בהתאם להוראות סעיף זה מגיש נציב תלונות הציבור את הדוח לשנת 

 

 . מס' תלונות שהוגשו2

 

 .והשנייה לא מוצדקת, בחלקה צדקתותלונות, תלונה אחת נמצאה מ 2הוגשו  2201בשנת 

 

  



 2013דוח נציב תלונות הציבור לשנת 
 

 . כללי1

 2008–התקבל בכנסת חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח 1.4.08 -ב

(. החוק קובע כי סמןדאומבוהמחייב רשויות המקומיות במינוי נציב תלונות ציבור )"החוק"(  –)להלן 

אולם היא רשאית, במקרים במיוחדים, למנות  מליאת המועצה תמנה את המבקר הפנימי כנת"צ

לתפקיד זה עובד בכיר אחר של הרשות המקומית, והכול ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי 

 מסדיר גם את דרכי העבודה של הנת"צ.  הציבור. החוקלהפריע למילוי תפקידיו כממונה על תלונות 

 הציבור. מונה מבקר המועצה לתפקיד נציב תלונות  20.5.2008 -ב

 , קובע:2008–לחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח 15סעיף 

 

הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על 
יום במאי בכל שנה; המועצה תקיים דיון בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מ 1-פעולותיו לא יאוחר מ

 שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

 .2013בהתאם להוראות סעיף זה מגיש נציב תלונות הציבור את הדוח לשנת 

 

 . מס' תלונות שהוגשו2

 

ליועמ"ש תלונות, הטפול בתלונה אחת הופסק, הואיל והטיפול עבר  6הוגשו  2013בשנת 

 .למועצה, והיתר נמצאו לא מוצדקות

 

  



 2014דוח נציב תלונות הציבור לשנת 
 

 . כללי1

 2008–התקבל בכנסת חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח 1.4.08 -ב

(. החוק קובע כי סמןדאומבוהמחייב רשויות המקומיות במינוי נציב תלונות ציבור )"החוק"(  –)להלן 

מליאת המועצה תמנה את המבקר הפנימי כנת"צ אולם היא רשאית, במקרים במיוחדים, למנות 

לתפקיד זה עובד בכיר אחר של הרשות המקומית, והכול ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי 

 ת"צ. מסדיר גם את דרכי העבודה של הנ הציבור. החוקלהפריע למילוי תפקידיו כממונה על תלונות 

 מונה מבקר המועצה לתפקיד נציב תלונות הציבור.  20.5.2008 -ב

 , קובע:2008–לחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח 15סעיף 

הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על 
ה; המועצה תקיים דיון בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום במאי בכל שנ 1-פעולותיו לא יאוחר מ

 שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

 .2014בהתאם להוראות סעיף זה מגיש נציב תלונות הציבור את הדוח לשנת 

 

 . מס' תלונות שהוגשו2

 

והמתלוננת פנתה במקביל גם תלונות, הטפול בתלונה אחת הופסק, הואיל  3הוגשו  2014בשנת 

חוק הרשויות המקומיות )ממונה על לחוק  7למבקר המדינה. ויובהר כי בעניין זה קובע סעיף 

לונה בעניין שכבר הוגשה לגביו ( 5) :לא יהיה בירור בתלונות אלה" 2008-תלונות הציבור(, תשס"ח
תלונה  ."1958-קידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"חתלונה למבקר המדינה בתפ

נוספת לא בוררה כיוון שעילתה מקורה באירוע שהתקיים לפני עשור, ותלונה נוספת שנמצאה 

 .בחלקה מוצדקת

 

  



 2015דוח נציב תלונות הציבור לשנת 
 

 . כללי1

 2008–התקבל בכנסת חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח 1.4.08 -ב

(. החוק קובע כי סמןדאומבוהמחייב רשויות המקומיות במינוי נציב תלונות ציבור )"החוק"(  –)להלן 

מליאת המועצה תמנה את המבקר הפנימי כנת"צ אולם היא רשאית, במקרים במיוחדים, למנות 

ה עובד בכיר אחר של הרשות המקומית, והכול ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי לתפקיד ז

 מסדיר גם את דרכי העבודה של הנת"צ.  הציבור. החוקלהפריע למילוי תפקידיו כממונה על תלונות 

 מונה מבקר המועצה לתפקיד נציב תלונות הציבור.  20.5.2008 -ב

 , קובע:2008–תלונות הציבור(, התשס"ח לחוק הרשויות המקומיות )ממונה על 15סעיף 

הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על 
במאי בכל שנה; המועצה תקיים דיון בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום  1-פעולותיו לא יאוחר מ

 יבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון הצ

 .2014בהתאם להוראות סעיף זה מגיש נציב תלונות הציבור את הדוח לשנת 

 

 . מס' תלונות שהוגשו2

פח שנגרם לרכבה של המתלוננת. במקרה זה תלונות, הראשונה על נזק  2הוגשו  2015בשנת 

כי עסקינן בפניה שצריכה להתנהל מול המבטח, כאשר הנת"צ העלה רשימה של  ציין הנת"צ

כללים שמומלץ שתיושם במקרים כגון דא. תלונה נוספת על עישון במקום ציבורי נמצאה 

 מוצדקת.

  



 2016דוח נציב תלונות הציבור לשנת 
 

 . כללי1

 2008–ציבור(, התשס"חהתקבל בכנסת חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות ה 1.4.08 -ב

(. החוק קובע כי סמןדאומבוהמחייב רשויות המקומיות במינוי נציב תלונות ציבור )"החוק"(  –)להלן 

אולם היא רשאית, במקרים במיוחדים, למנות  מליאת המועצה תמנה את המבקר הפנימי כנת"צ

לתפקיד זה עובד בכיר אחר של הרשות המקומית, והכול ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי 

 מסדיר גם את דרכי העבודה של הנת"צ.  הציבור. החוקלהפריע למילוי תפקידיו כממונה על תלונות 

 הציבור. מונה מבקר המועצה לתפקיד נציב תלונות  20.5.2008 -ב

 , קובע:2008–לחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח 15סעיף 

הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על 
ום במאי בכל שנה; המועצה תקיים דיון בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מי 1-פעולותיו לא יאוחר מ

 שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

 .2016בהתאם להוראות סעיף זה מגיש נציב תלונות הציבור את הדוח לשנת 

 

 

 . מס' תלונות שהוגשו2

אי  הראשונה הנה בקשה למידע שלא מהווה תלונה, השנייה עלתלונות,  5הוגשו  2016בשנת 

קאנטרי אכיפת הוראות התכנון והבניה על חצר בקניון, השלישית על ליקויים מבנים ובטיחותיים ב

, הרביעית על מפגע שאינו מהווה תלונה והחמישית על נזק שקבלן מועצה גרם לרכוש קלאב

תלונות מוצדקות, תלונה אחת מוצדקת בחלקה והיתר לא מהוות תלונה שהנת"צ  2פרטי. סה"כ 

 ררן.מוסמך לב

 

  



 2017דוח נציב תלונות הציבור לשנת 
 

 . כללי1

 2008–התקבל בכנסת חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח 1.4.08 -ב

(. החוק קובע כי סמןדאומבוהמחייב רשויות המקומיות במינוי נציב תלונות ציבור )"החוק"(  –)להלן 

כנת"צ אולם היא רשאית, במקרים במיוחדים, למנות מליאת המועצה תמנה את המבקר הפנימי 

לתפקיד זה עובד בכיר אחר של הרשות המקומית, והכול ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי 

 מסדיר גם את דרכי העבודה של הנת"צ.  הציבור. החוקלהפריע למילוי תפקידיו כממונה על תלונות 

 

 לונות הציבור. מונה מבקר המועצה לתפקיד נציב ת 20.5.2008 -ב

 , קובע:2008–לחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח 15סעיף 

הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על 
חודשיים מיום במאי בכל שנה; המועצה תקיים דיון בעניין הדין וחשבון בתוך  1-פעולותיו לא יאוחר מ

 שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

 .2017בהתאם להוראות סעיף זה מגיש נציב תלונות הציבור את הדוח לשנת 

 

 . מס' תלונות שהוגשו2

ומטרדי תברואה בשד' ניסים, תלונות נמצאו מוצדקות )פסולת  3תלונות, כאשר  5הוגשו  2017בשנת 

תלונות שאינם מהוות תלונה )תלונה נגד  2עמוד תאורה ע"ג עמוד בזק, ליקויים בקאנטרי קלאב(. ו 

 קנס חניה, ותלונה שבה המתלונן הודיע על פניה לערכאות(.

 

 

 

 

 


