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 הממונה על תלונות הציבור
 

 הקדמה
 

 נוצר קשר שבגינםמספקות לציבור שירותים רבים ומגוונים ,י חוק "מתוקף תפקידן עפהרשויות המקומיות 

פעולותיה של  הרשות המקומית . יומיומי בין חוגים נרחבים בציבור לבין מוסדות הרשות המקומית ועובדיה 

. ולא אחת נותרים אלה ללא מענה או טיפול ראוי ,יה האחריםמשפיעות במידה ניכרת על התושבים ועל בא  

ממונה על תלונות (חוק הרשויות המקומיות ,  חוקק ופורסם2008בחודש אפריל , על רקע האמור

כתובת ברורה להפניית תלונות בנוגע לטיב החוק נועד במטרה לתת לציבור  , 2008-ח "תשס, )הציבור

 זה תפקיד חשוב בהגנה על התושב מפני שרירות למוסד. עניקההשירות או ליחס שהרשות המקומית מ

  .או עובדיה/הרשות ו

 

כי הממונה על תלונות הציבור אינו בא להוות תחליף לממלאי התפקידים השונים ברשות , יחד עם זאת ראוי לציין

נה עם קבלת בכפוף לאמור הממונה על תלונות הציבור נכנס לתמו. מתוקף אחריותם בנושאים עליהם מופקדים

 ) ראה פירוט בהמשך. (וובלבד שהמתלונן מיצה עם הנוגעים בדבר את ההליכים והאפשרויות בעניינהתלונה 

 

 מבקר -אושר מינויו של מר משה כהן   ,13.5.08 מיום 112\11בישיבת מליאת המועצה מן המנין 

 .  2008-ח"התשס,המקומיותלפי חוק הרשויות )נוסף על תפקידו" (ממונה על תלונות הציבור"-העירייה כ

 
 

 )תמצית החוק(סמכויות ותחומי פעולתו של הממונה על פניות הציבור 
 

, על עובד, כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה
עירוני מבוקר כמשמעותו , גורם וכן על , על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית

 .על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו, לפקודת העיריות) ב(א170סעיף ב

 

 :שהתקיימו שני אלה ובלבד, תלונה כאמור בסעיף תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון

       או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר   , המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו )1(
 ; של אותו אדם להגיש תלונה בעניינואת הסכמתו, והמתלונן קיבל       

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

תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן 
לרבות המועד שבו  ,תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, וויצוינו בה שם המתלונן ומענ

 .וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה, אירע

 

 

  תלונות שאין לבררן

  :לא יהיה בירור בתלונות אלה) א (

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

 ;תלונה שהיא קנטרנית או טורדנית )2(

 ;תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית )3(

      , על מעשה החורג מהוראות חוק, תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד )4(
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 כבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות תלונה בעניין ש )5(

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

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

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

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

)ג(

 

  דרכי בירור תלונה

קשור  והוא אינו, הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון
, ור יביא את התלונה לידיעת הנילוןהממונה על תלונות הציב. להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות

  ייתן להם ,   גם לידיעת הממונה עליו5משרה או ממלא תפקיד כאמור בסעיף  נושא, ואם היה עובד
שיקבע   תקופה  והוא רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה בתוך, הזדמנות נאותה להשיב עליה 

 אם , את הנילון וכל אדם אחר, ונןהממונה על תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתל. בדרישתו
 :לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור. ראה בכך תועלת

 

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

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

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

 
 הפסקת הבירור

ה אם ראה כי מלכתחילה לא היה מקום לבירורה לפי הממונה על תלונות הציבור יפסיק בירור תלונ
ורשאי הוא להפסיקו אם ראה שעניין התלונה בא על תיקונו או שהמתלונן ביטל , הוראות חוק זה

שהפסיק את , לנילון ולממונה עליו, הממונה על תלונות הציבור יודיע בכתב למתלונן; את תלונתו
 .הבירור ויציין את הנימוקים לכך

 

 
 )11סעיף (ירור תוצאות הב

               כולה , שהתלונה היתה מוצדקת, בתוך הליך הבירור, מצא הממונה על תלונות הציבור) א(
 :ינהג כמפורט להלן, או חלקה      

 

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

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

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

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

)ב(

 
 סייגים להודעה

  נימוקיו   על תלונות הציבור פטור מלציין את ממצאיו או יהיה הממונה) א(11בהודעה לפי סעיף 
 ;כשהתלונה היתה בעניין מינוי למשרה פלונית או הטלת תפקיד פלוני )1(

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

עה סודית כשיש לדעתו בגילוי החומר או הראיה משום גילוי סוד מקצועי או ידי )3(
 .כמשמעותם לפי כל דין
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  דחיית התלונה

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

 

 

  זכויות וסעדים

  –החלטותיו של הממונה על תלונות הציבור בעניין תלונה 

שלא היו , דין ות או סעד בבית משפט או בבית אין בהן כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר זכ) 1(
אין בהן כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או לבקש סעד שהוא ) 2(; לו לפני כן
 .הגשת התלונה או בירורה לא יוארך המועד בשל, ואולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק, זכאי להם

תלונות  טותיו וממצאיו של הממונה על לא ייזקק בית משפט או בית דין לבקשת סעד נגד החל
 .הציבור בעניין תלונה

 
 דין וחשבון

הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על 
המועצה תקיים דיון בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים ;  במאי בכל שנה1-פעולותיו לא יאוחר מ

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

 

 
 חומר שאינו ראיה

דוחות או כל מסמך אחר שהוציא או הכין הממונה על תלונות הציבור במילוי תפקידיו לא ישמשו 
תלונות הודעה שנתקבלה אגב מילוי תפקידיו של הממונה על . ראיה בכל הליך משפטי או משמעתי

 .הציבור לא תשמש ראיה בהליך משפטי או משמעתי

 

 

 

 

 

 

 

 
  לכל דורש-הנוסח המלא של החוק מצוי אצל הממונה על חוק חופש המידע ברשות: הערה
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