
  

  

  

  

2008–ח"התשס, )ממונה על תלונות הציבור(הרשויות המקומיות חוק 
*  

  –בחוק זה  .1 הגדרות

 מי שמונה לפי חוק זה להיות ממונה על תלונות –" בורממונה על תלונות הצי"  

 ;הציבור ברשות מקומית

 ; לרבות מחדל–" מעשה"  

 ;מועצה מקומית או איגוד ערי�,  עיריה–" רשות מקומית"  

 . שר הפני�–" השר"  

חובת מינוי ממונה 

 על תלונות הציבור

מית מועצת רשות מקומית תמנה את מבקר הרשות המקו  )1( )א( .2

, מטעמי� מיוחדי�, ואול� היא רשאית, לממונה על תלונות הציבור

והכל ובלבד , למנות לתפקיד זה עובד בכיר אחר של הרשות המקומית

שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי להפריע למילוי תפקידיו כממונה על 

 .תלונות הציבור

אלא א� כ# הוא בעל , )1(לא ימונה עובד בכיר כאמור בפסקה   )2(   

כמשמעות� , תואר אקדמי מוכר מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל

1958–ח"התשי, בחוק המועצה להשכלה גבוהה
1

 או תואר אקדמי מאת 

ובעל , מוסד להשכלה גבוהה בחו' לאר' שהוא מוסד מוכר במדינתו

 .ניסיו# של חמש שני� בתפקיד ניהולי במגזר הציבורי

כדי למנוע מרשות מקומית להעסיק ממונה ) א(ות סעי) קט# אי# בהורא  )ב(  

ובלבד שהעסקתו כאמור תוקצבה , על תלונות הציבור בתפקיד זה בלבד

במסגרת התקציב המאושר של הרשות המקומית והתקיימו בו התנאי� 

 ).2)(א(האמורי� בסעי) קט# 

, רראה השר כי רשות מקומית אינה ממנה ממונה על תלונות הציבו  )ג(  

כי תמנה ממונה על תלונות הציבור כאמור , בצו, רשאי הוא לדרוש ממנה

לא מילאה רשות מקומית אחר הצו בתו( הזמ# ; בתו( הזמ# הנקוב בצו

 .רשאי השר למנות ממונה על תלונות הציבור במקומה, האמור

                                                 
*
הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ; )2008 באפריל 1(ח "התשס' ה באדר ב" התקבל בכנסת ביו� כ 

 .138' עמ, )2008 בינואר 28(ח "א בשבט התשס"מיו� כ, 200 –הכנסת 
 .191' עמ, ח"ח התשי" ס1
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על מינויו וכהונתו של הממונה על תלונות הציבור ברשות המקומית   )ד(  

ואול� לא יועבר , ות החלות על עובדי אותה רשות מקומיתיחולו ההורא

הממונה על תלונות הציבור מתפקידו אלא על פי החלטת מועצת הרשות 

ולאחר שניתנה הודעה כדי# לכל חברי המועצה שדבר העברתו , המקומית

 .מהתפקיד יידו# באותה ישיבה

משאבי� הרשות המקומית תעמיד לרשות הממונה על תלונות הציבור   )ה(  

 .הולמי� הדרושי� לו לש� מילוי תפקידו

עצמאות הממונה 

 במילוי תפקידו

ואחראי , במילוי תפקידיו יהיה הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי תלוי .3

 .בפני מועצת הרשות המקומית בלבד

הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב  .4 חובת סודיות

אלא לש� ביצוע תפקידיו , לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר, עבודתו

זולת א� הגילוי נדרש על פי , לפי חוק זה או תפקידו כמבקר הרשות המקומית

ואול� לא שימש הממונה על תלונות הציבור ג� כמבקר הרשות , כל די#

 רשאי הוא להעביר את המידע למבקר הרשות המקומית לש� –המקומית 

 .וי תפקידיו כמבקרמיל

כל אד� רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות   )א( .5 הגשת תלונה

על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות , על עובד, המקומית ומוסדותיה

לפקודת ) ב(א170וכ# על גו) עירוני מבוקר כמשמעותו בסעי) , המקומית

 העיריות
2
 . על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו, על עובד, 

תהא בעניי# הנוגע למילוי תפקידיו של ) א(תלונה כאמור בסעי) קט#   )ב(  

 :ובלבד שהתקיימו שני אלה, הנילו#

או מונע ממנו במישרי# , המעשה פוגע במישרי# במתלונ# עצמו  )1(   

באד� אחר או המונע ממנו או מעשה הפוגע במישרי# , טובת הנאה

להנחת דעתו של הממונה על , במישרי# טובת הנאה והמתלונ# קיבל

 ;את הסכמתו של אותו אד� להגיש תלונה בעניינו, תלונות הציבור

המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה ללא סמכות חוקית או   )2(   

 .לטצדק בו0או שיש בו משו� נוקשות יתרה או אי, בניגוד למינהל תקי#

תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונ#  .6 דר( הגשת התלונה

תיאור מפורט של העניי# , תיחת� בידי המתלונ# ויצוינו בה ש� המתלונ# ומענו

וכל פרט אחר הנוגע לעניי# , לרבות המועד שבו אירע, שעליו נסבה התלונה

 . והמסייע לבירור יעיל של התלונה

                                                 
 .197' עמ, 8דש נוסח ח,  דיני מדינת ישראל2



  

  

3

  נות שאי#תלו

 לברר#

 –לא יהיה בירור בתלונות אלה   )א( .7

תלונה בעניי# התלוי ועומד בבית משפט או בבית די# או שבית   )1(   

 ;משפט או בית די# הכריע בו לגופו

תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או   )2(   

 ;טורדנית

 ;וטיתתלונה על פעולה שיפוטית או מעי# שיפ  )3(   

אול� יהיה בירור , תלונה של עובד בעניי# הנוגע לשירותו כעובד  )4(   

הסכ� קיבוצי או מהסדרי� , תקנות, על מעשה החורג מהוראות חוק

 ;כלליי� שנקבעו כדי#

תלונה בעניי# שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה   )5(   

–ח"תשיה, בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה

 ]נוסח משולב [1958
3
 . 

אלא א� כ# מצא הממונה על תלונות , לא יהיה בירור בתלונות אלה  )ב(  

 :הציבור שיש סיבה מיוחדת המצדיקה את בירור#

, או היה אפשר, תלונה בעניי# שניתנה בו החלטה שעליה אפשר  )1(   

הוא אינו מסוג הענייני� ו, ערר או ערעור, להגיש על פי די# השגה

 ; ד# בה�) 1)(א(שסעי) קט# 

תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיו� המעשה שעליו נסבה   )2(   

 .לפי המאוחר יותר, התלונה או מיו� שהמעשה נודע למתלונ#

אי# לברר ) ב(או ) א( או לפי סעיפי� קטני� 5הוגשה תלונה שלפי סעי)   )ג(  

שלא יטפל בה ויציי# , בכתב, נות הציבור למתלונ#יודיע הממונה על תלו, אותה

 .את הנימוקי� לכ(

הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דר( שיראה   )א( .8 דרכי בירור תלונה

 .והוא אינו קשור להוראה שבסדר די# או בדיני ראיות, לנכו#

וא� היה , לו#הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הני  )ב(  

 ג� לידיעת הממונה – 5נושא משרה או ממלא תפקיד כאמור בסעי) , עובד

והוא רשאי לדרוש מה� כי , ית# לה� הזדמנות נאותה להשיב עליה, עליו

 .ישיבו על התלונה תו( תקופה שיקבע בדרישתו

                                                 
 .92' עמ, ח"ח התשי" ס3
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את הנילו# וכל , הממונה על תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונ#  )ג(  

 .א� ראה בכ( תועלת, אד� אחר

  –לצור( הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור   )ד(  

תו( תקופה שיקבע בדרישה ובאופ# , לדרוש מכל אד� למסור לו  )1(   

כל ידיעה או מסמ( העשויי� לדעת הממונה על תלונות הציבור , שיקבע

 ;לעזור בבירור התלונה

) א(5המנויי� בסעי) לדרוש מכל עובד של גו) מ# הגופי�   )2(   

להתייצב בפניו במועד שיקבע לש� מסירת ידיעות או מסמכי� כאמור 

 ).1(בפסקה 

כדי לגרוע מכללי חסיונות עדי� או כללי ) ד(אי# בהוראות סעי) קט#   )ה(  

 .ראיות חסויות

הוגשה תלונה על הממונה על תלונות הציבור או על עובדי� הכפופי�   )ו(  

יברר , הנוגע למילוי תפקידיה� האחרי� ברשות המקומיתלרבות בעניי# , לו

בבירור תלונה ; היוע' המשפטי של הרשות המקומית את התלונה האמורה

כאמור יהיו ליוע' המשפטי של הרשות המקומית סמכויות הממונה על 

 .תלונות הציבור לפי חוק זה

 .תהבירור התלונה יסתיי� לכל המאוחר עד תו� שנה אחת מיו� הגש  )ז(  

לא יעשה אד� דבר שיש בו כדי להפריע בהגשת תלונה לממונה על תלונות  .9 איסור הפרעה

 .או למנוע או לעכב את הגשתה או בירורה, הציבור או בבירורה

הממונה על תלונות הציבור יפסיק בירור תלונה א� ראה כי מלכתחילה לא  .10 הפסקת הבירור

 ורשאי הוא להפסיקו א� ראה ,היה מקו� לבירורה לפי הוראות חוק זה

הממונה על ; שעניי# התלונה בא על תיקונו או שהמתלונ# ביטל את תלונתו

שהפסיק את , לנילו# ולממונה עליו, תלונות הציבור יודיע בכתב למתלונ#

 .הבירור ויציי# את הנימוקי� לכ(

שהתלונה היתה , בתו� הלי( הבירור, מצא הממונה על תלונות הציבור  )א( .11 תוצאות הבירור

 :ינהג כמפורט להל#, כולה או חלקה, מוצדקת

לממונה , לנילו#, ימסור על כ( הודעה מנומקת בכתב למתלונ#  )1(   

 ;עליו ולראש הרשות המקומית

 תימסר הודעה כאמור ג� –היה הנילו# ראש הרשות המקומית   )2(   

 ;למועצת הרשות המקומית
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 רשאי הממונה על – של ליקוי העלה בירור התלונה קיומו  )3(   

תלונות הציבור להצביע בפני הנילו# ובפני ראש הרשות המקומית או 

על הצור( בתיקו# הליקוי ועל , לפי העניי#, מועצת הרשות המקומית

 .הדר( והמועד לכ(

יודיעו , ראש הרשות המקומית, לפי העניי#, וכ#, הנילו# או הממונה עליו  )ב(  

יבור על האמצעי� שננקטו לתיקו# הליקוי בתו( המועד לממונה על תלונות הצ

 ).3)(א(כאמור בסעי) קט# 

יהיה הממונה על תלונות הציבור פטור מלציי# את ) א(11בהודעה לפי סעי)  .12 סייגי� להודעה

 –ממצאיו או נימוקיו 

 ;כשהתלונה היתה בעניי# מינוי למשרה פלונית או הטלת תפקיד פלוני  )1(  

ומר או הראיה עלולי� לדעתו לפגוע שלא כדי# בזכותו של אד� כשהח  )2(  

 ;זולת המתלונ#

כשיש לדעתו בגילוי החומר או הראיה משו� גילוי סוד מקצועי או   )3(  

 .ידיעה סודית כמשמעות� לפי כל די#

יודיע על ממצאיו , מצא הממונה על תלונות הציבור כי התלונה אינה מוצדקת .13 דחיית התלונה

 .לנילו# ולממונה עליו, ונ#למתל

  –החלטותיו של הממונה על תלונות הציבור בעניי# תלונה   )א( .14 זכויות וסעדי�

אי# בה# כדי להעניק למתלונ# או לאד� אחר זכות או סעד בבית   )1(   

 ;שלא היו לו לפני כ#, משפט או בבית די#

 בזכות אי# בה# כדי למנוע מהמתלונ# או מאד� אחר להשתמש  )2(   

לא , אול� א� נקבע לכ( מועד בחיקוק, או לבקש סעד שהוא זכאי לה�

 .יואר( המועד בשל הגשת התלונה או בירורה

לא ייזקק בית משפט או בית די# לבקשת סעד נגד החלטותיו וממצאיו   )ב(  

 .של הממונה על תלונות הציבור בעניי# תלונה

יש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות הממונה על תלונות הציבור יג .15 די# וחשבו#

המועצה ;  במאי בכל שנה01המקומית די# וחשבו# על פעולותיו לא יאוחר מ

די# וחשבו# ; תקיי� דיו# בעניי# הדי# וחשבו# בתו( חודשיי� מיו� שהוגש לה

כאמור יהיה פתוח לעיו# הציבור ויפורס� באתר האינטרנט של הרשות 

 .המקומית

דוחות או כל מסמ( אחר שהוציא או הכי# הממונה על תלונות הציבור   )א( .16 חומר שאינו ראיה

 .במילוי תפקידיו לא ישמשו ראיה בכל הלי( משפטי או משמעתי
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הודעה שנתקבלה אגב מילוי תפקידיו של הממונה על תלונות הציבור   )ב(  

 .לא תשמש ראיה בהלי( משפטי או משמעתי

את פרטי הממונה על תלונות הציבור ודרכי הגשת הרשות המקומית תפרס�  .17 פרסו�

  –תלונה לפי חוק זה 

 ;במודעות שתציג על לוחות המודעות במשרדי הרשות המקומית  )1(  

 ;באתר האינטרנט של הרשות המקומית  )2(  

 ;בהודעות תשלו� ארנונה לחייבי�  )3(  

 .בדרכי� נוספות שתקבע מועצת הרשות המקומית  )4(  

 .השר ממונה על ביצוע חוק זה .18 ביצוע 

 . ימי� מיו� פרסומו90תחילתו של חוק זה  .19 תחילה

עובד הרשות המקומית שמונה כדי# לבירור תלונות הציבור ברשות מקומית  .20 הוראות מעבר

 יו� –להל# (ועסק בפועל בבירור תלונות כאמור ערב פרסומו של חוק זה 

היות ממונה על תלונות הציבור לפי חוק יראו אותו כאילו מונה ל, )הפרסו�

יתקיימו בו תנאי הכשירות , ובלבד שבתו� חמש שני� מיו� הפרסו�, זה

 ). 2)(א(2הקבועי� בסעי) 
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