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 . מבוא1

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

פעולותיו,   דין וחשבון עלממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות ולמועצת הרשות ה .א
 במאי בכל שנה. 1-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

 

כממונה נויה ע"י מליאת המועצה יפנו למבקרת המועצה מתוקף מוהתלונות שתייחס למהדוח 
 ל תלונות הציבור עפ"י החוק.ע

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

וסף, התקיימו בנ .ולקבלת התייחסותלגורם האחראי על הנושא  הועברוהתלונות שהתקבלו, 
, נעשתה בדיקה בשטח וכן ישיבות עבודה עם בעלי תפקידים לצורך קבלת הבהרות נוספות

 .נסקרו דוחות ומסמכים רלוונטיים לפי הצורך
 

 הדוח כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
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  2019-2020נתונים על תלונות לשנים .2

  וועדים מקומיים ,התקבלו תלונות על פעולות מחלקות המועצה 2019-2020בשנים   
 "מחלקות המועצה"(.) להלן: עירוניים  דיםיותאג  
 

 נושאים:ריכוז ה.2.1   
 תלונה באותו נושא שהתקבלה יותר מפעם אחת מאותו גורם מוספרה כתלונה אחת         
 . שהתקבלה למרות שניתן מענה לכל אחת מהתלונותוזאת          
 לפי תחומים:התלונות להלן ריכוז תלונות.  26התקבלו  2019-2020בשנים          

 

 מספר תלונות  התלונהנושא 

מוצדק  מוצדק 
 חלקית

לא 
 מוצדק

 ראה (1אחר)

 3.1 14   2 ניר גלים -ועד מקומי

 3.2   1 2 איכות הסביבה

 3.3   1  ביטחון

 3.4  1   חינוך

 3.5    1 חינוך לגיל הרך

 3.6  2   גביה

 3.7  1   מינהל

  1    שונות

  51 4 2 5 ס"ה 

 

 לחוק  5-7לאחר בדיקת כל אחת מהתלונות מסוג זה, בהתאם לאמור בסעיפים  (.1) 
 הממונה, נמצא שהתלונות שהתקבלו אינן בגדר תלונה או אין לבררן וזאת מהסיבות       
 הבאות, כגון: אינה פוגעת במתלונן במישרין, אינה מתייחסת למועצה או לאחד       
 נבדקה ונכללה בדוחות ממוסדותיה או לעובד או נושא משרה או לגוף עירוני מבוקר,       

      . הוגשה למשרד מבקר המדינה , 2015-2017הביקורת הפנימית לשנים        
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 . פילוח התלונות2.2 

 תלונות, להלן פילוח לפי מחלקות וממצאי הבדיקה: 26התקבלו  2019-2020בשנים       

    . מחלקות1     

 

מתייחסות לוועד מקומי ניר גלים. יצוין התלונות אינן  16תלונות שהתקבלו  26מתוך 
לנושאים בתחום  2תלונות מתייחסות לאיכות הסביבה,  3מתייחסות למחלקה המוניציפאלית. 

חינוך לגיל הרך , מנהל, חינוך, הגביה והיתר תלונה אחת  לכל אחת מהמחלקות ביטחון
 ושונות. 

נעשתה הפרדה בין חינוך לבין חינוך לגיל הרך משום שהחינוך מטופל על ידי מחלקת חינוך 
 על ידי המתנ"ס.מטופל מעונות -ואילו חינוך לגיל הרך

 לתאגיד שאינו קשור למועצה. תשונות מתייחסהתלונה בסעיף 
 
   שונותא מוצדק ומוצדק, מוצדק חלקית, ל -לפי מחלקות . ממצאי הבדיקה2

   

  4-תלונות מוצדקות חלקית ו 2תלונות נמצאו מוצדקות,  5תלונות שהתקבלו  26מתוך        
 תלונות אינן בגדר תלונה או אין לבררן.  15-צדקות וותלונות אינן מ       
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 ואחר  לא מוצדק, לפי מוצדק, מוצדק חלקית ה. ממצאי הבדיק2.3
 

 
 
 

תלונות המהוות  2נמצאו מוצדקות,  19%תלונות המהוות  5תלונות שהתקבלו,  26מתוך 
תלונות ה 15נמצאו לא מוצדקות ויתר  15%תלונות המהוות  4נמצאו מוצדקות חלקית,  8%

 נמצא שאינן בגדר תלונה או אין לטפל בהן.  58%המהוות 
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 . פרטי התלונות3

 ניר גלים -התנית רכישת מנוי לבריכה בתשלום מס ועד מקומי.א. 3.1    

 .מהות התלונה 1           
 מס ועד רכישת מנוי לבריכה בתשלום המקומי מתנה את שהוועד התושב מלין               

 מקומי                
 

 .בירור התלונה2           
 .פניה ליו"ר הוועד המקומי              

 התושב רכש מנוי לבריכה              

 
 טיפול.סיכום 3           

 לאור האמור לעיל, סיים הממונה על תלונות הציבור את הטיפול בתלונה מבלי               
 שנמצא מקום להתערבות נוספת בעניין              

 
 ניר גלים -"( שחב"קבקהילה ) להלן: " ןשחקשימוש במגרש  .ב.3.1    

 .מהות התלונה1           
  , כדלקמן:במגרש השחב"ק התושב מלין על היחס שקיבל בעת משחק עם חברים             
 שטחשהמגרש הוא בשעת המשחק כיבו להם את האור וגורשו מהמגרש בטענה              
 כאשר גםחל  חוץתושב האיסור על . וכן, שלשחק בו פרטי ואסור לאנשים מבחוץ             
 המשחק הוא עם תושב הישוב.             

 
 . למועצה ולרכז הספורט לשריון שעת משחקפנה הוא לפני המשחק המלין ציין, ש             
  מגרש השחב"ק במהותו נועד לכולםמשום שאין צורך באישור ו שאמר ל, נבפנייתו             
 פניות.  על בסיס             

 
 .בירור התלונה2           

 לרכז הספורט. ופרטי התלונה הועברו ליו"ר הוועד המקומי               
 רכז ספורט הבהיר שהמועצה בתהליך של כתיבת מסמך בנוגע לשימוש במגרש               
 לכתיבת המסמך יש לפנות  השחב"ק. המסמך יועבר לכל הוועדים המקומיים. עד              
 לאחראי מטעם המועצה וליו"ר הוועד המקומי לקבלת אישור לשחק. לגבי               
 יש לפנות למתנ"ס.המועצה  משתתפים שאינם תושבי             

 
 טיפולסיכום .3           

 ליו"ר הוועד  כדי למנוע הישנות מקרה כמתואר, הועברה תושבת רכז ספורט              
   קומי.המ              

 
 בני דרום -רחובות ההרחבה מלוכלכים .א.3.2    

 .מהות התלונה1           
 לין על כך שרחובות ההרחבה מ. התושב 2019למארס  10-התלונה התקבלה ב              

  ., למעט מהגשמיםהרחוב שבו הוא גר לא נוקה מאוד מלוכלכים ומזה מספר שנים              
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 .בירור התלונה2           
 ניקיון הרחובות באחריות  2019שנת החל ממנהל האגף המוניציפאלי הבהיר ש              
 לקראת חג הפסח יעשה טיאוט כבישים בישובים וכן המועצה בעיצומו של המועצה.               

 ות יעשה פעם בחודש. הכנת מכרז טיאוט רחובות, לאחר סיום המכרז טיאוט רחוב              
 

 טיפולסיכום .3              
 לאור האמור לעיל, סיים הממונה על תלונות הציבור את הטיפול בתלונה מבלי                   

 שנמצא מקום להתערבות נוספת בעניין.              
 
 פסולת במתחם מסעדהב. .3.2  

 .מהות התלונה1           
 המסעדה משאירה את הזבל ימים רבים ללא איסוף מה שגורם מלין שאורח               
  מפגע התברואתי.המהווים  זבובים ולקרטונים רבים פזורים, לריחות רעים              

 
  בירור התלונה.2           

 נהל מחלקת איכות הסביבה למ, תהמחלקה המוניציפאליהתלונה הועברה למנהל               
 נעשתה בדיקה בשטח מתחם המסעדה.וכן, ולמנהל מחלקת רישוי עסקים.               

 
 מתחם שבו נמצאת המסעדה הינו שטח המנהל מחלקת איכות הסביבה הבהיר ש              
 פרטי, הותקן דחסן אשפה ובעל העסק הונחה לפנות את הפסולת ולטפל בפינוי               
 בתדירות גבוהה יותר.האשפה באופן שוטף               
 ת איכות הסביבה ורישוי עסקים.וכמו כן, הטיפול באשפה במתחם במעקב מחלק              

 
  טיפולסיכום .3           

 לאור האמור לעיל, סיים הממונה על תלונות הציבור את הטיפול בתלונה מבלי               
 שנמצא מקום להתערבות נוספת בעניין.              

 

 מבית עסק פינוי אשפה. ג.3.2    

 .מהות התלונה1           
 :על כך מליןנמצאת באזור התעשייה ניר גלים ההחברה נציג               

 הם נאלצים לדאוג לפינוי הפסולת המצטברת ולכן  שאין להם שירותי ניקיון א.             
  בחברה למרות שהחברה פעילה מזה שנים באזור התעשייה ומשלמת ארנונה.                  

 אם באחד הרחובות הסמוכים הנמצאים עקב פינוי האשפה בפחים שונים  ב.             
 קנס.בקבלת מסתכנים                  

 
 .בירור התלונה 2           

 מחלקת איכות הסביבה, גזבר המועצה והיועמ"ש. כמו כןהתלונה הועברה למנהל              
 נעשתה בדיקת שטח.             

 
 שאין פסול עקרוני בנוהג הקיים , בין היתר, בחוות הדעת המשפטית שהתקבלה צוין             
   ם את הפסולת. משבו עסקים באזור התעשייה מפנים בעצ             
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 חשיפה לקנס, מהבדיקה נמצא שניתן לרכוש פח אשפה מבית העסק כדי למנוע              
 מהמועצה ולגבי הפינוי יש לפנות לגזבר המועצה.             

 
 טיפולסיכום .3           

 לאור האמור לעיל, סיים הממונה על תלונות הציבור את הטיפול בתלונה מבלי               
 שנמצא מקום להתערבות נוספת בעניין.              

 
 בן זכאי  -בדרוםהמצב הביטחוני . 3.3    

 .מהות התלונה 1           
 ההסלמה במצב שבעקבות מלין . התושב 2019למאי  5התלונה הינה מתאריך               

 בנית מגרש כדורגל במקום שהיה מקלט, כעת במושב ועקב בדרום הביטחוני               
     בטונדות כחלופה למקלט. הותקנו אין מקלט ואף לא              

 
 . בירור התלונה2           

 של המועצה ) להלן: " קב"ט מועצה"( בטיחות והיערכות לחירום קצין בטחון               
 :הבהיר              
 מספר מקלטים ציבוריים וזאת בנוסף למקלטים הנמצאים שבישוב קיימיםא.               

 . 1994 במבנים שנבנו משנת                  
  .מקלט היה בית מחסה ולאהמבנה לגבי המקלט הציבורי שעליו נבנה המגרש, ב.               
 שבים. ומשום כך היה אטום לכניסת תולשימוש  היה פסולהמבנה                   
 מטר ממבנה 25שהינו במרחק של  נמצא במועדון הנוער מקלט ציבורי תקיןג.               

 המחסה שהיה.                 
 

 תשובה יש מועדון נוער. המועדון סגור. הכדורגל מבדיקת שטח נמצא שליד מגרש              
 לא התקבלה. -לפנותלמי ו בנוגע לפתיחת המקלט בשעת חירום              

   
 סיכום טיפול .3           

 נאמר לו לפנות לקב"ט וכן,  .התושב עודכן לגבי המקלט שנמצא במועדון נוער              
 חירוםלקבלת הנחיות בעת התכוננות או בשעת לגבי פתיחת המקלט והמועצה               

 
 .  מעבר מביה"ס עמיחי לביה"ס נועם3.4    

 .מהות התלונה1           
 ת מחלקת על אי הסכמ . התושב מלין2020באוגוסט  2התלונה הינה מתאריך               
 . וכן, על לביה"ס נועם מביה"ס עמיחיבנם )להלן:" התלמיד"( חינוך להעביר את               
 לביה"ס נועם תגרום התלמיד הערעור בטענה שהמועצה חוששת שהעברת דחיית               
 בביה"ס עמיחי. לסגירת כיתה              
 בכיתה ואף התלמיד נבלע לין שבביה"ס עמיחי הכיתות גדולות, מבנוסף, התושב               
 הלימודיים.ו חלה ירידה בהישגי              

 
 .בירור התלונה2           

 ש ומול מנהל ביה"ס עמיחי.נעשה מול מנהל מחלקת חינוך החד              
 גרוםתמבדיקת מספר תלמידים בשכבה נמצא שהעברת התלמיד לביה"ס נועם               
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 תלמידים יהיו 23כיתות ובכל כיתה  3לקיטון במספר הכיתות וכך במקום שיהיו               

 .בכל כיתה תלמידים 34כיתות עם  2              
 

 סיכום טיפול .3           
 לאור האמור לעיל, סיים הממונה על תלונות לביה"ס נועם, תלמיד לגבי העברת ה              

 . הציבור את הטיפול בתלונה מבלי שנמצא מקום להתערבות נוספת              
  מנהל מחלקת החינוך החדששל התלמיד, הקשיים החברתיים והפדגוגיים  לגבי               

 בעניין.עודכנו  ביה"סומנהל               
 
 אפליה מכוונת בקבלה למעון .3.5    

 .מהות התלונה1           
 קורונה. התקופת  -2020במאי  10התלונה הינה מתאריך               

  2020במאי  10החלטת ממשלה לפתוח את מעונות היום מתאריך רקע לתלונה:               
 17שחל ביום ראשון. בהחלטה פתיחת מעונות היום יהיה במתווה קבוצתי של עד               

 ילדים בכל קבוצה.              
 

 :התושב מלין על כך              
 שיגרה הילד  שבנו שובץ בכיתת הפעוטות ולא בכיתת הבוגרים למרות שבזמן א.              

 נמצא בכיתת הבוגרים.                 
 בשל נגיף אשר שהמיון לכיתת הפעוטות והבוגרים נעשה ע"פ קריטריונים שונים ב.              

 הקורונה הקריטריונים אינם עדכניים.                  
 פי הקריטריונים  עלכאשר  ילד אחר במקום בנולכיתת הבוגרים בחר נשג.              

 שיבוץ בנו בכיתת הפעוטות כלומר,  אותו ילד.העדכניים לבנו יש קדימות על פני                 
 ילד אחרהעדפה של  בשלהינה ולא בכיתת הבוגרים                 

 
 . בירור התלונה  2           

 מנהל המעונות לגיל הרך.לו התלונה הועברה למנהל המתנ"ס              
 לכיתת הבוגרים.הילד הועבר               

 
 סיכום טיפול . 3           

 לאור האמור לעיל, סיים הממונה על תלונות הציבור את הטיפול בתלונה מבלי               
    שנמצא מקום להתערבות נוספת בעניין               

 
             מס  ארנונה על פרגולה המכוסה בסנטף א..3.6    
 . מהות התלונה1             

 . התושב מלין על 2020לפברואר  18תלונה ראשונה בנושא הינה מתאריך א.                 
 המועצה החלה לגבות ארנונה על פרגולה במידה והיא  2019החל משנת ש כך                    

 נכנס לתוקף  2019בינואר ובמקביל,  בכיסוי שקוף אטום כגון סנטף. מכוסה                    
 האוסר על  2018-( תשע"ח17ההסדרים במשק המדינה ) תיקון מס'  חוק                    
 מקומית לגבות ארנונה על פרגולה בכיסוי שקוף אטום במידה ולא גבתה  רשות                    
 רות פניות רבות החיוב לא למ ארנונה על פרגולה מקורה בכיסוי שקוף אטום.                    
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 בוטל.                     
 התקבלה התלונה השנייה בנושא. התלונה השנייה 2020למאי  17ב. בתאריך                

 בהתאם לממצאי  הממונה על תלונות הציבור  התקבלה לאחר מתן תגובת                  
 הבדיקה.                  
 שהפנייה עוסקת באופן ספציפי בפרגולה מבקש לחדד התושב תלונה, ב                  
 המצב במועצה שפרגולה שאינהכיום ומציין,  סנטףבכיסוי מסוג המכוסה                   
 מחויבת.   -אינה מחויבת ואילו פרגולה מקורה -מקורה                  

 
 תוצאות הבירור. 2           

 התלונה הועברה לגזבר המועצה, מנהל מחלקת הגביה והיועמ"ש.                
 

 .בנושא חוות דעת משפטיותהתקבלו מסמכים וביניהם                
    

 כל סוג מהמועצה גובה ארנונה על פרגולה מכוסה מנהל מחלקת גביה הבהיר ש               
 המיסים שלה וכן הגביה על פרגולות מכוסות  של כיסוי כולל סנטף בהתאם לצו               
 . 2016בהתאם לסקר נכסים שנעשה בשנת  2017הינה משנת                

 
 בהתאם לחוות דעת היועמ"ש  התיקון לחוק לא חל על המועצה               
              

 טיפול סיכום . 3          
 על תלונות הציבור את הטיפול בתלונה מבלי  לאור האמור לעיל, סיים הממונה              

 שנמצא מקום להתערבות נוספת בעניין                 
 

 הנחת ארנונה חייל משוחרר.ב.3.6    

 .מהות התלונה1          
 בפנייתו למחלקת גביה נאמר לושהינו חיל משוחרר מלין ש תושב חדש במועצה             
 טופס מסוים עם נספח עדכני של תעודת זהות. עקב אי קבלת הנספח  להגיש             
 בשעה שהוא זכאי  גיש את הטופס. בזמן זה קיבל הוראה לתשלום.העדכני טרם ה             
   להנחה מארנונה בשל היותו חייל משוחרר.             

 
 .בירור התלונה2          

 ייל משוחרר זכאי להנחת ארנונה עד ארבעה חשמנהל מחלקת גביה הבהיר              
 על התושב להגיש בקשה הכוללת את כל המסמכים  מיום השחרור. חודשים             
 הנדרשים.              

 בקשתו תיבדק ואם ימצא זכאי, התשלום יוחזר לו. כמו כן, הוראת החיוב מתייחסת              
 וא מתגורר בנכס.לתקופה החל מהמועד שה             

 
 טיפולסיכום . 3          
 עודכן בזכויותיו כחייל משוחרר ומה עליו לעשות על מנת לקבל הנחת התושב               

 שישלים  הובהר לו שבמידה וימצא זכאי להנחת ארנונה התשלום וכן,. ארנונה              
 יוחזר לו.             
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 .מינהל3.7    
 .מהות התלונה1         
 התלונות , בתלונות שאלות שונות הקשורות למתן תמיכות. ותהתקבלו שלוש תלונ            

  לתמיכות ואישור הגופים הנתמכים. קריטריוניםלאישור הקשורות בעיקר             
            

 .בירור התלונה2        
 המועצה נמצא שיש וועדת תמיכות. בהתאם למסמכים ותשובות שהתקבלו מגזבר           
 אחד מחברי הוועדה הוא היועמ"ש. הקריטריונים אושרו על ידי הוועדה וכן מליאת            
 המועצה אישרה את הקריטריונים ואת הגופים הנתמכים.           

 
 טיפולסיכום .3        

 כאמור לעיל. אושרו מכים קריטריונים למתן תמיכות והגופים הנתשההתושב עודכן            
 .2021וכן יישום נוהל תמיכות נכלל בתוכנית הביקורת לשנת            


