
  

  
 

 תלוðות הציבור 
  

חוק  מתוקף  הציבור  תלוðות  על  הממוðה  היðו  המועצה  מבקר 
  הרשויות המקומיות.

  
על הממוðה לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו  -חובת סודיות

עקב עבודתו, לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר אלא לשם  
 ביצוע תפקידיו. 

  

    הגשת תלוðה:

  

רשאי   אדם  על  כל  הציבור  תלוðות  על  לממוðה  תלוðה  להגיש 
על   או  ðושא משרה  על  עובד,  על  ומוסדותיה,  המקומית  הרשות 
מבוקר   עירוðי  גוף,  על  וכן  המקומית,  ברשות  תפקיד  ממלא 

א(ב) לפקודת העיריות, על ðושא משרה או 170כמשמעותו בסעיף  
  על ממלא תפקיד בו. 

  

ש תפקידיו  למילוי  הðוגע  בעðיין  תהא  ובלבד תלוðה  הðילון,  ל 
  שהתקיימו שðי אלה:



  

  
 

טובת   )1 במישרין  ממðו  מוðע  או  עצמו,  במתלוðן  במישרין   פוגע  המעשה 

הðאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המוðע ממðו במישרין  

תלוðות   על  הממוðה  של  דעתו  להðחת  קיבל,  והמתלוðן  הðאה  טובת 

 ðו. הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלוðה בעðיי

בðיגוד  )2 או  חוקית  סמכות  בלא  שðעשה  או  לחוק  בðיגוד  ðעשה  המעשה 

 צדק בולט.-למיðהל תקין, או שיש בו משום ðוקשות יתרה או אי

תלוðה שהוגשה בכתב או תלוðה שהוגשה בעל פה    - דרך הגשת התלוðה

המתלוðן   שם  בה  ויצויðו  המתלוðן  בידי  תיחתם  המתלוðן  מפי  וðרשמה 

ל העðיין שעליו ðסבה התלוðה, לרבות המועד שבו  ומעðו, תיאור מפורט ש

 אירע, וכל פרט אחר הðוגע לעðיין והמסייע לבירור יעיל של התלוðה. 

  :תלוðות שאין לבררן

תלוðה בעðיין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט   .1

 או בית דין הכריע בו לגופו;

שהיא   .2 סבור  הציבור  תלוðות  על  שהממוðה  או  תלוðה  קðטרðית 

 טורדðית;

 תלוðה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית; .3

ואולם יהיה בירור על  .4 בעðיין הðוגע לשירותו כעובד,  עובד  תלוðה של 

מהסדרים   או  קיבוצי  הסכם  תקðות,  חוק,  מהוראות  החורג  מעשה 

 כלליים שðקבעו כדין;

בתפקידו   .5 המדיðה  למבקר  תלוðה  לגביו  הוגשה  שכבר  בעðיין  תלוðה 

[ðוסח    1958-יב תלוðות הציבור לפי חוק מבקר המדיðה, התשי"חכðצ

 משולב]. 
  

  



  

  
 

    דרכי בירור תלוðה 

שיראה   דרך  בכל  התלוðה  את  לברר  רשאי  הציבור  תלוðות  על  הממוðה 

לðכון, והוא איðו קשור להוראה שבסדר דין או בדיðי ראיות. הממוðה על  

לידיעת   את התלוðה  יביא  הציבור  ðושא  תלוðות  עובד,  היה  ואם  הðילון, 

גם לידיעת הממוðה עליו, ייתן    -   5משרה או ממלא תפקיד כאמור בסעיף  

להם הזדמðות ðאותה להשיב עליה, והוא רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על  

 התלוðה בתוך תקופה שיקבע בדרישתו.

הממוðה על תלוðות הציבור רשאי לשמוע את המתלוðן, את הðילון וכל אדם 

תלוðות  ם ראה בכך תועלת.  אחר, א על  הממוðה  רשאי  הבירור  לצורך 

  הציבור:  

לדרוש מכל אדם למסור לו, בתוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן       .1

תלוðות   על  הממוðה  לדעת  העשויים  מסמך  או  ידיעה  כל  שיקבע, 

 הציבור לעזור בבירור התלוðה;

תייצב (א) לה5לדרוש מכל עובד של גוף מן הגופים המðויים בסעיף    .2

כאמור  מסמכים  או  ידיעות  מסירת  לשם  שיקבע  במועד  לפðיו 

 ). 1בפסקה (

אין בהוראות סעיף קטן (ד) כדי לגרוע מכללי חסיוðות עדים או כללי   .3

 ראיות חסויות. 

מיום   .4 אחת  שðה  תום  עד  המאוחר  לכל  יסתיים  התלוðה  בירור 

  הגשתה. 

  

  

  

  



  

  
 

  הפסקת הבירור 

בירור תלוðה אם ראה כי מלכתחילה  הממוðה על תלוðות הציבור יפסיק  
הוא להפסיקו אם   ורשאי  זה,  לפי הוראות חוק  לא היה מקום לבירורה 
תלוðתו;   את  ביטל  שהמתלוðן  או  תיקוðו  על  בא  התלוðה  שעðיין  ראה 
עליו,   ולממוðה  לðילון  למתלוðן,  בכתב  יודיע  הציבור  תלוðות  על  הממוðה 

  שהפסיק את הבירור ויציין את הðימוקים לכך. 

  תוצאות הבירור 

מצא הממוðה על תלוðות הציבור, בתוך הליך הבירור, שהתלוðה היתה  
  מוצדקת, כולה או חלקה, יðהג כמפורט להלן:

ימסור על כך הודעה מðומקת בכתב למתלוðן, לðילון, לממוðה עליו   ) 1(
  ולראש הרשות המקומית;

המקומית    ) 2( הרשות  ראש  הðילון  גם    –היה  כאמור  הודעה  תימסר 
  למועצת הרשות המקומית;

רשאי הממוðה על תלוðות    –העלה בירור התלוðה קיומו של ליקוי    ) 3(
מועצת   או  המקומית  הרשות  ראש  ולפðי  הðילון  לפðי  להצביע  הציבור 
הדרך  ועל  הליקוי  בתיקון  הצורך  על  העðיין,  לפי  המקומית,  הרשות 

  והמועד לכך.

 יין, ראשðהע לפי  וכן,  עליו,  או הממוðה  הרשות המקומית,    הðילון 
לתיקון   שððקטו  האמצעים  על  הציבור  תלוðות  על  לממוðה  יודיעו 

 ).3הליקוי בתוך המועד כאמור בסעיף קטן (א)(

  

  

  

  

  

  



  

  
 

  

  

  

  סייגים להודעה

(א) יהיה הממוðה על תלוðות הציבור פטור מלציין  11בהודעה לפי סעיף  
  –את ממצאיו או ðימוקיו 

מיðוי למשרה פלוðית או הטלת תפקיד כשהתלוðה היתה בעðיין    ) 1(
  פלוðי;

כשהחומר או הראיה עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של    ) 2(
  אדם זולת המתלוðן;

  

סוד    ) 3(  גילוי  משום  הראיה  או  החומר  בגילוי  לדעתו  כשיש 
  מקצועי או ידיעה סודית כמשמעותם לפי כל דין.

  

  דחיית התלוðה

תלוðות   על  הממוðה  על מצא  יודיע  מוצדקת,  איðה  התלוðה  כי  הציבור 
  ממצאיו למתלוðן, לðילון ולממוðה עליו.

  

 

  
  


