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בואמ.1

2008-ח "התשס) ממונה על תלונות הציבור(חוק הרשויות המקומיות ב

הציבור יגיש לראש הרשות ולמועצת הרשות הממונה על תלונותכי ,  נקבע

.במאי בכל שנה1-לא יאוחר מ ,  דין וחשבון על פעולותיו

כי המועצה תקיים דיון בעניין הדוח בתוך חודשיים מיום , נקבעעוד 

והדוח יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט ,  שהוגש לה

.של הרשות המקומית

מתוקף ,  למבקר המועצהי התושבים "עהופנו שיות לפנמתייחס זה דוח 

.חוקהי "עפממונה על תלונות הציבורהמועצה גם כמליאת י "מינויו ע

העובדת י "שטופלו באופן שוטף ערבות נוספות פניות אינו כולל הדוח 

.הממונה על פניות הציבור וקידום מעמד האישה במועצה

הנושא על אחראי ההגורם לקבלת התייחסות והועברות שהתקבלולונהת

, מסמכים רלוונטייםנסקרו במידת הצורך דוחות ו, בנוסף.במועצה

.צורך קבלת הבהרות נוספותלעם בעלי תפקידים והתקיימו פגישות עבודה 

נושאי התלונות.2

: תקופת הדוחבבקרמטופלו על ידי הלהלן התפלגות נושאי התלונות ש

מספר תלונות נושא התלונה

מוצדק מוצדק
חלקית

לא מוצדק

1טיפול בהצעה שהוגשה למכרז

1העדר אכיפה בנושא חניה

1עיכוב ביישום הסדרי תנועה

1העדר טיפול במפגע סביבתי

22כ"סה
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תלונותהרטי פ.3

טיפול בהצעה שהוגשה למכרז.3.1

התלונהמהות 

פנה למבקר המועצה בעלים של חברה פרטית שהשתתפה 27.3.12בתאריך 
המתלונן טען שהוא נכח במעמד .  במכרז שערכה המועצה בנושא הדברה

עובד ,לטענתו. ביותרהיתה הזולהוההצעה שהגיש,  פתיחת המעטפות
פנה אליו לאחר מעמד פתיחת המעטפות מכרז גזברות שריכז את הטיפול ב

טען עוד .בתנאי המכרזנכללו שלא להמציא מסמכים נוספים ממנו ודרש 
על ידו שהוגשה ההצעההעתק מלקבל האמור עובד הכי ביקש מ, המתלונן

היהמכיוון שההעתק ש(350₪תמורת רכש שמסמכי המכרז באמצעות 
.את המסמךלא העביר אליובקשתו ורב ליסעובד האולם )ברשותו אבד

תוצאת הבירור

:הבאיםהממצאים עלועובד הגזברות עם ך המבקר שערבבירור 

,נפתחו מעטפות מכרז בנושא הדברהלפני קבלת התלונה כשבוע וחצי .1
הצעת .בשבוע לאחר מכןמכרזים נקבעה ליום ראשוןהישיבת ועדת ו

מסמכים 2צורפוהלהצע. הזולה ביותריתה המתלונן הה שבבעלותחברה
.מקבלן פרטישני הצ ו"מעיריית ראשלהאחד ,המעידים על ניסיון

המתלונן חברת שהניסיון של עובד הבחין הפתיחת המעטפות מעמד לאחר .2
נקבע שנים כפי ש3של ולא , שנתיים בלבדשל הוא ברשות מקומית

ואמר שאם יש לו , ביוזמתואליו לפיכך הוא פנה . המכרזדרישות ב
באותה . 'יום העדהוא יכול להגישם , בנוגע לניסיוןמסמכים נוספים 

.רישיון עסק והיתר רעליםמציא למועצה מנו להביקש מגם הוא הזדמנות 
את המסמכים הנוספים היתה כי הסיבה שביקש , הסביר למבקרעובד ה.3

חשוב שיהיה לזכיין ש,פתיחת המעטפותבמעמד אחד הנוכחים אמירה של 
ים אינם מהוואלו כי מסמכים ציין עובד ה.רישיון עסק והיתר רעלים

.הועדהושיקולי בין כללעשויים לההם אך , שתתפות במכרזלהתנאי סף 
את הוא מפרש שאמר לו עם המתלונן הוא בשיחה כי , מסר למבקרעובד ה.4

,שנים3כניסיון של עבודות שבוצעו במשך ,ת הניסיון שצוינה במכרזדריש
העביר את הוא ציין שעובד ה.באותו המקוםואך לאו דווקא ברציפות 

אם להעביר את תהממתין להחלטו, הנושא לבדיקת היועצת המשפטית
או לפסול אותה על הסף בגלל העדר , מכרזיםהלוועדת המתלונן תהצע

.ברשות מקומיתשנים3ניסיון של
העתק לקבל תלונןהעתר לבקשת המבחון אפשרות ללמבקר המליץ ה.5

.מועצהמהעל ידומכרז שנרכשוהבאמצעות מסמכי וגשה שה, תומהצע
בדוק שנית את יכי ואמר ,המבקרהתקשר למציע בנוכחותהגזברות עובד .6

בעיה המתלונן ה לוסברה, בנוסף.ה שהגישהצעהמקבל העתקלתובקש
נמצא הנושא שונמסר לו ברשות מקומיתבלבדעם ניסיון של שנתיים 

.משפטיתבדיקה ב
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העדר אכיפה בנושא חניה.3.2

התלונהמהות 

פנה המתלונן למבקר המועצה בבקשה שהמועצה 30.10.12בתאריך 
בנוגע , ל ידו למספר גורמים במועצהעתתייחס ברצינות למכתב שנשלח 

העתק התושב צירף לפנייתו . להעדר אכיפה בנושא חניה ליד מוסדות חינוך
ברחבת עדולםחניות מסכנות חייםבנושא 29.10.12ביום כתב ששלח מ

לאחר טלפונים ת ינעשהפנייכי הבו צוין , ס הדמוקרטי"מול הגנים וביה
.מוקד העירונימועצה וללרבות ופניות 

לומד בבית הספר הדמוקרטי ברחבת בנו כי , תב האמור ציין התושבכבמ
בשעות הבוקר הרחבה מתמלאת בהורים המורידים את ילדיהם ו, עדולם

מעבר צר מאוד במקום ישנו, לדבריו. הפועלים במקוםבבית הספר ובגנים
סימנה המועצה ,להולכי רגל ובשנה שעברה לאחר פניות חוזרות ונשנות

ההורים מגיעים ,בפועלולםא, בחזית הכניסה סימון שאוסר חניה במקום
מדרכה /לרדת מהמעברוכרחים מהילדים ו,וחונים על הסימון האוסר חניה

ם מכתבו בסיו.ונשקפת סכנה לחייהםאל תוך הרחבה העמוסה במכוניות
, זה ניסיון אחרון למנוע אסון שלא התרחש עדייןומבחינתציין התושב כי 

.ידית למניעת אסון בחיי ילדיםיהתערבות מביקש ו

תוצאת הבירור

, המכתב האמור נשלח במקביל למספר גורמים במועצההבדיקה העלתה כי 
.ובכלל זה לעובדת הממונה על פניות הציבור במועצה

התושב פנייתכי העבירה את , הממונה על פניות הציבור מסרה למבקר
להקצות תושב והבטיח כבר ענה לט "הקב, לדבריה. ט המועצה"לטיפול קב

.כוחות לאכיפה במקום כמיטב יכולתו

, נמצא כי מזכירת מחלקת ביטחון עדכנה את מנהלת אגף איכות הסביבה
ולא ,עות הבוקר העמוסותמספר ימים בשלמקום במשך הסיירים יצאו כי 

.נתנו לרכבים לחנות במקום

כי היא סיירה , בעקבות הבירור מסרה מנהלת אגף איכות הסביבה למבקר
/הסדרי החניהבשינוי בצע כוונה לויש , במקום ביחד עם מהנדס המועצה

, אכיפהכי בנוגע ל, עוד ציינה מנהלת האגף. בטיחותגברת התנועה להה
בוקר ובאותו , לשיטור והן למשטרה ולמפקחים לאכוףניתנה הנחיה הם 

.היה במקום ואכףפקח 

לעדכן את והנחה אותו ט "לקבפנה ראש המועצה , בעקבות קבלת המכתב
. ולבקשו להקצות כוחות שיטור לאכיפה במקום, המשטרהודתמפקד נק

:  השיב לו התושב בזו הלשון, נמצא כי לאחר קבלת תשובה מראש המועצה
בתקווה כי פני הדברים ישתנו .דה על התגובה וההתייחסות המהירהתו"

."במקום ונשמור על חיי הילדים



5

עיכוב ביישום הסדרי תנועה .3.3

התלונהמהות 

פנה המתלונן למבקר המועצה בבקשה לבדוק את התנהלות 6.1.13תאריך ב
.  21.2.12החלטת ועדת תנועה ותמרור שהתקיימה ביום לאגף הנדסה בנוגע 

,הישיבהשנרשמה בפרוטוקולשל הוועדה)12'מס(החלטה כי, התושב טען
.  בוצעהטרם 

פרוטוקול שהמבליאת ההחלטה לא ניתן לבצעכי טען הנדסהאגף , לדבריו
. וצעהבלאהחלטה ההחתימה גם לאחר אך , חתוםיהיה 

חסר 16.10.12ותמרור מיום ועדת תנועה בפרוטוקול י כ, עוד ציין התושב
הכביש ת החלטה בדבר חסימהכי , ןמופיע ברשימת הנושאים לדיוהסעיף 

הפרוטוקול עדיין לא כי ו,אישור הפרוטוקולמועד בוצעה בפועל הרבה לפני 
. פורסם

לאחר מהישיבה הוצא הוא , מוזמן לוועדההלמרות שהיש, צייןגם התושב 
.לגיטימיהדבר אם ושאל , בטענה שהדיון סגורואת עמדתע ישהשמ

שהמחסום יפתח ביום שישי ומהנדס המועצה כתב לש,התושבעוד טען 
ש  פגירב להיסהמהנדס , לדבריו. ך הדבר לא בוצע עד היוםא,11:30בשעה 

.הודעות שנשלחוגיב ללא האך , מייללאותו פנה הוטלפוניתעימו או לשוחח 

הבירורתוצאת 

:בבדיקת הנושא מול הגורמים המקצועיים במועצה עלו הממצאים הבאים

הוחלט בין היתר לאשר את 21.2.12בישיבת ועדת תמרור ותנועה מיום 
עבור גני (הבקשה להפיכת חניון המורים ברחוב נרקיס לחניון ציבורי 

).הילדים

, בנושאבמועצה לממונה על פניות הציבור התושב פנה 12.9.12בתאריך 
ראש ובאותו היום השיב לעוד . וביקש להיפגש בדחיפות עם ראש המועצה

:המועצה כלהלן

יישום הסדרי התנועה החדשים נדרש ונקבע למועד תחילת השימוש "
המועצה . האולם עצמו מושלם בימים אלה.י בית הספר"באולם הספורט ע

ואנו ,יות ברחובהעבודות ההנדסזקוקה לחופשת סוכות לצורך השלמת 
. "פועלים ליישום הסדרי התנועה החדשים מיד לאחר חופשת סוכות
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נדון בין היתר נושא הסדרי 16.10.12בישיבת ועדת תמרור ותנועה מיום 
:והתקבלו ההחלטות הבאות, התנועה ברחוב נרקיס

08.30-14.30החל מהשעה . רחוב נרקיס יישאר רחוב חד סיטרי.1
, יורדו שני המחסומים לטובת יצירת מעבר בטוח לילדי בית הספר

כאשר המחסומים מורמים חוזר הרחוב . בקטע המסומן בתכנית
.לתפקד כרחוב חד סיטרי

יתווסף לשלט , בכניסה המזרחית לרחוב14.30–08.30בין השעות .2
האין כניסה שלט המאפשר כניסה רק לדיירי הרחוב בימי חול בין 

.08.30-14.30השעות
נרקיס /היציאה ממגרש החניה הממוקם בפינת הרחובות בשמת.3

. 8:30-14:30לכיוון נרקיס מערב תותר בין השעות 
בבוקר תהיה כפי שקיימת היום בסמוך לכניסה , למידיםהורדת ת.4

.תחנת איסוף התלמידים תהיה ברחוב בושמת. לבית הספר
' המגרש שבפינת רח. שני מגרשי החניה הציבוריים ברחוב נרקיס.5

ס יהיו לשימוש הציבור "נרקיס והמגרש הסמוך לכניסה לבי/בושמת 
.הרחב וללא שייכות

.'ואחת למשפחת א'למשפחת גאחת, מעטפות2יסומנו .6
יסומנו מעברי חציה על פי תוכנית התמרור . יוצבו תמרורים ושילוט. 7

.ב"המצ

פרוטוקול הישיבה האמורה לא הועלה בזמנו לאתר כי ,  הבדיקה העלתה
. כמו גם מספר פרוטוקולים נוספים, האינטרנט של המועצה כפי הנדרש

ת כל הפרוטוקולים נמצאים באתר נמסר לי כי הדבר תוקן וכעלמבקר 
. המועצה

ועדת תמרור ותנועה מוסמכת לקבוע את סדרי עבודתה לתושב נמסר כי 
, לאחר שהמוזמנים לישיבה הביעו את דעתם בפניה. לפי ראות עיניה

בדומה למקובל , ללא נוכחותםסגור רשאית הוועדה להחליט לקיים דיון 
.בישיבות ועדת תכנון ובניה

כל בקשה לשינוי שעות סגירה או פתיחה של מחסומים כי , ר לתושבעוד נמס
בחינה מדוקדקת של הגורמים המבקר טעונה לדעת ,בסמוך למוסדות חינוך

.לגבי ההשלכות האפשריות על בטיחות הילדים,המקצועיים הרלוונטיים
אלא של ועדת , הנושא אינו בסמכות גורם כזה או אחר במועצה, מכל מקום

.שאמורה לשקול ולבחון את הנושא מכל היבטיו, מרורתנועה ות

נמסר כי הנושא יועלה שוב לדיון בישיבת ועדת תנועה ותמרור למבקר 
זימון לישיבה למתלונן ויישלח ,19:00בשעה 4.2.13שתתכנס בתאריך 

.בנושאובפני הוועדה את דעתשוב וכל להציג יעל מנת ש
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העדר טיפול במפגע סביבתי .3.4

התלונהמהות 

למספר בעלי וטען כי פנייתו למבקר המועצהפנה התושב 29.4.13תאריך ב
.טיפול הולםלתהלא זכ, בנוגע למפגעים בקרבת ביתוהתפקידים במועצ

בסמוך לשטח העבודה של , מספר תמונות מרחוב ארזהתושב צירף לפנייתו 
אין הפרדה בין פסולת הבניה , אינו מגודרמול ביתו השטח וציין כי ,קבלן

ציוד וכלים כבדים לבניה נמצאים על שטחים ציבוריים , לשטח הציבורי
.והלכלוך הינו ברמה בלתי נסבלת

, במועצהנטיים וופעמים רבות לבעלי תפקידים רלכי פנה , עוד ציין התושב
מיום חמישי יותיו פנניתן להתרשם כי , לטענתו. הנושא לא טופלואך לצער

והמצב העגום עדין ,לא עזרו)מועד שליחת התלונה(בבוקר ועד יום שני
בנוסף למפגעים הרגילים , כי באותו היום,  עוד טען התושב.  קיים בשטח

כתוצאה מפגיעה ,ספר שעותשך מספקת מים למבביתו אלא הייתה , בשטח
. נוספת בצנרת

תוצאת הבירור

מגוריו של המתלונן במקום שאירעה הפסקת המים הבדיקה העלתה כי 
.בצנרת העירוניתשעבד במקום נוצרה עקב פגיעה של הקבלן 

והפסקת המים , הוצב עוקב מים,למקום הוזעק קבלןלמבקר נמסר כי 
.נדרשה לצורך ביצוע תיקון התקלה

כי במהלך התקופה האחרונה בוצעו ,התבררפסולת הבניהלגבי המפגעים ו
, במקוםפעולות שנועדו לצמצם את הפגיעה באיכות החיים של התושבים

.במסגרת הקמת שכונה החדשהשבוצעו למרות עבודות הבניה 

שבמהלכה , אגף איכות הסביבה שיחה עם נציג הקבלןבכהערנ29.4.13ביום 
מנהלת האגף לא . בבוקרהוא הבטיח לדאוג לניקוי המקום עד למחרת

והוציאה הנחיות לניקוי המקום במידה והקבלן לא יעשה , הסתפקה בכך
.זאת

והתברר כי יש בשטח כלים , בשעות הבוקר נערכה בדיקה30.4.13בתאריך 
.כבדים שעדין עובדים ולכן לא ניתן לנקות

מה הוכנס לשטח רכב טיאוט לצורך ניקוי המקום מעבר ל2.5.13בתאריך 
.שביצע הקבלן

שעבד בקרבת הופקו מספר קנסות לקבלן, סמוך למועד הבדיקהבנמצא כי 
מספר ימים ניתן והקנס האחרון ,שולמו על ידוכבר ש, ביתו של המתלונן

. קבלת התלונהלפני 

ולגבי ,הוכנס לשטח רכב טיאוטבוש5.5.13בתאריך יכרסמנרקבמל
.על הכביש והמדרכה יופק דוח נוסף לקבלןהמפגעים 
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בנושא הטיפול בתלונותהוראות החוק
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