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 . מבוא1

)להלן: " חוק   2008-בחוק הרשויות המקומיות )הממונה על תלונות הציבור( התשס"ח

 הממונה"(  נקבע :

  ולמועצת הרשות דין וחשבון עלממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות ה .א

 במאי בכל שנה. 1-פעולותיו, לא יאוחר מ

 המועצה תקיים דיון בעניין הדוח בתוך חודשיים מהיום שהוגש לה .ב

 הדוח יהא פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית .ג

 

מועצה נויה ע"י מליאת היפנו למבקרת המועצה מתוקף מוהתלונות שתייחס למהדוח 

 על תלונות הציבור עפ"י החוק.כממונה 

 .העובד הממונה על פניות הציבורל ידי הדוח אינו כולל פניות שטופלו באופן שוטף ע

 לקבלת התייחסות. לגורם האחראי על הנושא במועצה הועברו, התלונות שהתקבלו

וכן נסקרו בנוסף, התקיימו ישיבות עבודה עם בעלי תפקידים לצורך קבלת הבהרות נוספות 

 דוחות ומסמכים רלוונטיים לפי הצורך.

 הדוח כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
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 .נושאי התלונות2

 לפי : 2017-2018שנים בהתלונות שהתקבלו להלן התפלגות  

 :א. נושאים

 מספר תלונות נושא התלונה

 ראה סעיף הבא (1אחר) לא מוצדק מוצדק 

 3.1 2 1  ועד מקומי בית גמליאל

 3.2 11  2 ועד מקומי ניר גלים

  1   קיבוץ יבנה

 3.3   1 חץ הכוונה התהפך -תמרור

 3.4 1 2  חינוך

  1        הסעה

   1   פרס ניהול תקין

 3.5   1 פיגור בתשלומים לקופת פנסיה

   71 3 4 (2)                            ס"ה

 

 לחוק  5-7בהתאם לאמור בסעיפים , מסוג זה לאחר בדיקת כל אחת מהתלונות (.1)

 מהסיבותוזאת ן אין לברראו  אינן בגדר תלונהשהתלונות שהתקבלו  הממונה, נמצא       

 או לעובד או נושא משרה  תייחסת למועצה או לאחד ממוסדותיהמאינה  :כגון, הבאות       

 או  ללא קבלת הסברים –כללית , במישרין מתלונןפוגעת ב האינ, או לגוף עירוני מבוקר       

  .האירוע התרחש לפני יותר משנהרגולטור, למסמכים, הוגשה        

 רובן  , למעט אחת.2018תקבלו בשנת . התלונות 24סך הפניות שהתקבלו הוא (. 2)

 מהציבור. ישירות התקבלו        
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 ות:ב. מחלק

 :. להלן פילוח לפי מחלקות1    

 

לחינוך ואחת לכל  3 ,סות לוועדים מקומייםחמתיי 17 :תלונות. מתוכן 24התקבלו בסך הכל 

 אחת מהמחלקות הבאות: תחבורה,הנדסה,גזברות ומינהל. 

 :. להלן פילוח לפי ממצאי הבדיקה2    

 

 אינן מוצדקות . 3 -תלונות מוצדקות ו 4תלונות שהתקבלו נמצאו  24ך מתו

 1-למחלקת הנדסה ו 1לוועד מקומי ניר גלים, קשורות  2לגבי התלונות שנמצאו מוצדקו, 

 לגזברות.
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 . פרטי התלונות 3

 פרוטוקול – . ועד מקומי בית גמליאל3.1

 מהות התלונה       

 התושב הלין על כך שאינו יכול לעיין  התקבל מייל. 2018ביולי  29בתאריך        

 בפרוטוקולים של הוועד המקומי מיד עם פרסומם עקב שעות  עבודתו.       

 בירור התלונה       

 א. הפרוטוקולים אינם מתפרסמים באתר של הוועד המקומי, הם מצויים במשרדי הועד        

 המקומי.           

 ב. בחוות הדעת המשפטית שהתקבלה, צוין  שיש להפריד בין השאלה האם חלה        

 חובת פרסום הפרוטוקולים לבין השאלה של זכות העיון מתוקף חוק חופש המדע.           

 ההוראות המחייבות את המועצה בפרסום  -לגבי חובת פרסום פרוטוקולים           

 האינטרנט שלה לא הוחלו על הוועד המקומי ומשכך לא חלה באתר הפרוטוקולים            

 על הוועד המקומי חובה לפרסם את הפרוטוקולים שלו באתר האינטרנט.           

 החוק חל גם על הוועד המקומי ומשכך קיימת זכות לעיון  -דעילגבי חוק חופש המ            

 בפרוטוקולים של ישיבות הוועד.           

 נמצא שבימי שני ורביעי ג. מבדיקה של שעות הפתיחה של משרדי הוועד המקומי         

  ואפשר לבוא ולעיין בפרוטוקולים. 21.00משרדי הוועד פתוחים עד שעה            

 יש מעטפה עם הפרוטוקולים עבור התושב.שכמו כן , מזכיר הוועד הוסיף ואמר            

 הטיפול      

 :בדברהתושב עודכן      

 השעות בהם משרדי הוועד המקומי פתוחים וניתן לבוא ולעיין בפרוטוקולים א.        

  הפרוטוקוליםעבורו במשרדי הוועד המקומי ובה  מעטפההימצאות  ב.        

 ג. פרטים להתקשרות עם מזכיר הוועד המקומי        
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 . ועד מקומי ניר גלים3.2 

  . מס ועד מקומי1       

 מהות התלונה           

 תלונה בדבר גבית מס ועד מקומי ומס  והתקבל 2017באוקטובר  22בתאריך            

 קהילה על ידי הוועד המקומי וכן שאלה האם המס תלוי בגודל הנכס.           

 תוצאות הבירור           

 לבית אב.₪  250א. הוועד המקומי גובה            

 התייחסות לגביית מס ועד מקומי נבדק על ידי מבקרת המועצה. ממצאי הבדיקהב.            

 וכן בדוחות הביקורת  2013כלולים בדוח הממונה על תלונות הציבור לשנת                

 בסעיף מעקב אחר תיקון ליקויים. 2016-2017כל אחת מהשנים  ל               

 הטיפול           

 .שהוועד נדרש לפעול בהתאם לסמכות שהמועצה האצלה עליוהובהר לתושב            

 הוועד המקומי והאגודה  . למ"ר₪  10.45סכום מס ועד מקומי הוא  2017בשנת            

 הם שני תאגידים שונים ונפרדים.קהילתית ה           

 התקבלה  ד המקומי, התלונהלחודש על ידי הווע₪  250עקב המשך גביה בסך            

   . 2018באוקטובר  3בתאריך פעם נוספת            

 להתייחסהתלונה נמצאת בטיפול משרד מבקר המדינה ולכן אין באפשרות הממונה            

 ביקורת פניםות דוחקבלת . 2       

 מהות התלונה           

 התקבלה תלונה על קבלת חלקים מדוח הביקורת  2018לינואר  31בתאריך             

 בנושא התנהלות הוועד המקומי ניר גלים וכן בקשה לקבל  2016הפנימית לשנת             

 עותק מדוחות שנים קודמות            

 הטיפול בפניה:            

 המתלונן הופנה לממונה על חופש המידע במועצה            

 הטיפול            

 מפורסמים באתר המועצה. 2014משנת  דוחות הביקורת הפנימית           

 פורסמו.דוחות הממונה על תלונות הציבור טרם            
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 חץ הכוונה התהפך-. תמרור3.3

 מהות התלונה        

 התקבלה תלונה בצירוף תמונה. 2018לנובמבר  14בתאריך        

 התלונה הינה שמזה כחצי שנה תמרור חץ הכוונה התהפך ומסכן את התנועה.        

 יד דרך המועצה.מיקום התמרור הוא ל       

 הטיפול בפניה       

 התלונה, בצירוף התמונה, הועברה למחלקת ההנדסה.         

 להטיפו       

 חץ ההכוונה הוסדרתמרור        

 חינוך. 3.4

 מהות התלונה       

 לאוקטובר התקבלה תלונה לגבי הדרישה לתשלום אגרת חינוך  24בתאריך        

 שהתקבלה מהמועצה. התלונה מתייחסת לזכות של המועצה לגבות אגרת חינוך       

 לגני ילדים ופירוט הרכב הסכום שבדרישה.       

 מספר ימים לאחר מכן התקבלה תלונה בדבר הדרישה מגן הילדים לתשלום נוסף.       

 הטיפול בפניה       

 הטיפול בפניה הועבר למחלקת החינוך.       

 :ממחלקת החינוך התקבלו        

 טופס אגרת  -)להלן א.  טופס 'אגרת שירותים נוספים בחינוך לגנ"י לשנת תשע"ט'       

 שירותים תשע"ט(            

 הטופס כולל פירוט של התשלומים לשירותים השונים            

 ב.  פירוט הסכומים בדרישה מהגן לשירותים השונים       

 שהמועצה רשאית לגבות כוללים פירוט של  הסכומים חוזר מנכל משרד החינוך הב.        

  לפעילויות ולשירותים השונים.           

 הטיפול       

 עדכון המתלונן בהתאם לתשובות שהתקבלו בצירוף טופס 'אגרת שירותים תשע"ט'       
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 פיגור בתשלומים לקופת פנסיה. 3.5

 מהות התלונה       

 התקבלה תלונה מנציבות תלונות הציבור שבמשרד מבקר  2018ביוני  20בתאריך        

 .( הנציבות -) להלן המדינה       

 המתלונן (. -) להלן התלונה הינה של עובד לשעבר       

 המתלונן הלין על החוב שיש למועצה כלפיו בפוליסת פנסיה המנוהלת בחברת מגדל.        

 לומים שקיבל מחברת מגדל. תשהתלונה מבוססת על דוח        

 :המתלונן מציין שכדי לטפל בבעיה הוא פנה , בתלונה       

 במועצה שלא היה מוכן לקחת אחריות כמעסיק  פעמים למנהל החשבונות מספרא.        

 לדבר עם חברת מגדל ו          

 שלא באשמתם. .מענהקבלת ב. למספר אנשים בחברת מגדל, אך ללא        

 לאנשי מקצוע באופן פרטי והם  הוא נאלץ לפנות ,בעיהלפתרון קבלת כתוצאה מאי  ג.       

 שהאחריות לטיפול בבעיה מסוג זה היא של המעסיק מול חברת מגדל.אמרו לו           

 לאור האמור, המתלונן הגיש תלונה לנציבות.        

 בפניה הטיפול       

 ביקשה שלא קיים חוב כלפי המתלונן, הממונה של חשב השכר הטענה בעקבות        

  שונים מחשב השכר.ממנהל משאבי אנוש ומסמכים  תיק העובד קיבלה אתו       

 :מניתוח המסמכים שהתקבלו נמצא       

 2017בדצמבר  12למאי ועד  4 -א. תקופת ההעסקה הייתה החל מ       

  ש"ח 3,533בסך  2017יה עבור חודשים מאי על יולי קיים חוב לקופת הפנס . ב       

  . השינוי נעשהלבחברת מגד החוב נוצר בעקבות מעבר מקופה אחת לקופה אחרת  ג.       

 , בהתאם לבקשת העובד.2017במשכורת חודש אוגוסט             

 לחודשי   -חלק עובד ומעביד -בוטלו ההפרשות 2017במשכורת חודש  אוגוסט   ד.       

 מגדל לבצע העברה במקום להגיש בקשה לחברת וזאת  2017 שכר מאי עד יולי           

 בקופה הישנה לקופה החדשה.של הכספים שנמצאים            
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 השכר , 2018במשכורת חודש אוגוסט  –עובד חלק ה -כתוצאה מביטול ההפרשותה.        

 היה גבוה יותר נטו של המתלונן, בחודש זה,            

 לקופת הסכום בקופה לתשלום בדוח  -מעבידעובד ו -ו.  כתוצאה מביטול ההפרשות       

 ₪(. 3,533הגמל כלל סכום שלילי ) הסך            

 למרות שהיה ברור המופיע בדוח  לא נעשתה בדיקה לקבלת הסבר לסכום השלילי            

 התשלום בפועל היה גבוה שלא צריך להיות סכום שלילי וזאת בשל העובדה ש            

 התשלום נעשה באמצעות מרכז  הסכום ששולם לא התייחס לסכום השלילי. .יותר            

 .2018ט לאוגוס 28מס"ב( בתאריך  -סליקה בנקאי ) להלן            

 בתאריך  ז. כתוצאה מתשלום ביתר לחברת מגדל, התקבל החזר של הסכום השלילי       

 .2017בנובמבר  1           

 פוליסה לפי תשלום' של חברת מגדל הסכומים בחודשים ח. בטופס 'מרכיבי מס ל       

 כפי שמופיע בתלוש. -עובד ומעביד -מסוימים אינו תואם להפרשה            

 , כנראה, נובעת מאי העברת טופס 2018יוני -הסיבה בעיקר לגבי חודשים מאי            

 ברת התשלום העסקה לחברת מגדל בתחילת העסקת העובד או במועד הע            

 הראשון.             

 הטיפול       

 חשב שכר פנה לחברת מגדל ולמתלונן.       

 .חלק העובד –התקבל מהמתלונן הסכום שנוכה בשכרו  2018באוגוסט  13בתאריך        

 ₪  3,533הועבר תשלום לחברת מגדל בסך , 2018לאוגוסט  16בתאריך לאחר מכן,        

 וטופס העסקה. חלק העובד(  -₪ 1,084) בזה        

 'מרכיבי מס לפוליסה לפי  טופסהמחברת מגדל כחודשיים מאוחר יותר, התקבל        

 .המעודכןתשלום'        

 .השכר ילסכום החודשי בתלוש הסכום החודשי תואםבטופס המעודכן        

  והעברת הפוליסה על שם העובד. העסקה ביצוע סיום הודעה עלבנוסף, התקבלה        

   ₪. 9,121הינו  -עובד מעביד -סך הסכום שהופרש       

  

        


