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  2019הנדון: דו"ח על פעילות הממונה על תלונות הציבור לשנת 
 

המחייב רשויות  2008 –התקבל בכנסת חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, תשס"ח  1.4.2008-ב

כי מליאת המועצה תמנה את המבקר הפנימי כממונה על  מקומיות במינוי ממונה על תלונות הציבור. החוק קובע

עובד בכיר אחר של הרשות המקומית, תלונות הציבור, אולם היא רשאית, במקרים מיוחדים, למנות לתפקיד זה 

והכל ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי להפריע למילוי תפקידיו כממונה על תלונות הציבור. החוק מסדיר גם 

 את דרכי העבודה של הממונה.

 

 , קובע כי:2008 –(, תשס"ח רלחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבו 5סעיף 

ש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא ")א( כל אדם רשאי להגי

 משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית...

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

נע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין ( המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מו1) 

באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות 

 הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;

תקין, או שיש בו משום ( המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל 2)

 נוקשות יתרה או אי צדק בולט".

, קובע כי "הממונה על תלונות 2008 –לחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, תשס"ח  15סעיף 

במאי  1 –הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על פעולותיו לא יאוחר מ 

ה תקיים דיון בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה ; המועצבכל שנה

א.)א( לצו המועצות  122פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית. בנוסף על פי סעיף 

  המקומיות, על וועדת הביקורת לדון בדוח.

 

 לא הוגשו תלונות אצל הממונה על תלונות הציבור. 2018בשנת כי הריני לעדכנכם בהתאם להוראות סעיף זה, 

 
                                                                                                                                         

 בברכה,                                                                                                                                        
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 וממונה על תלונות הציבור
 


