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 1 ו' בשבט תשע"ח, שני ביוםמן המניין שהתקיימה  שלא פרוטוקול ישיבת המועצה

 2 .בבית ווקר ברמלה( 2018ינואר  22) 

 3 

 4 :משתתפים ה"ה

 5 ראש עיר –מיכאל וידל 

 6  מ"מ ראש העיר  -אברהם אילוז

 7 סגן ראש העיר –הרב מיכאל דרעי 

 8 משנה לראש העיר -גבי אברמשווילי

 9 סגן ראש העיר –רונן מושייב 

 10 חבר מועצה  -רפאל קורייב

 11 חבר מועצה -הרב איתן דהאן 

 12 חבר מועצה –עאמר אבו גאנם 

 13 חבר מועצה - עו"ד מוסא סאבא

 14 חבר מועצה  -יאיר דידי

 15 חבר מועצה –ניסים פנחסוב 

 16 מנכ"ל העירייה –רונן עזריה 

 17 יועמ"ש -עו"ד דורון דבורי

 18 מבקר העירייה -יהושוע קלפוס

 19 הגזברית העיריי –רוזה עללאל 

 20  סגן גזבר–שגיא רוזנבלט 

 21 

 22 :ה"החסר 

 23 חבר מועצה  –ראיס אבו סייף 

 24 חבר מועצה –בנימין בנימין 

 25 חברת מועצה  –ענבל רדה 

 26 חבר מועצה  –מוטי יצחקי 

 27 חבר מועצה  -יואל לביא

 28 חבר מועצה   –שמעון שלוש 

 29 
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 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 פ ר ו ט ו ק ו ל
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 1 

ת. אנחנו מתחילים עם ערב טוב חברים. ערב טוב לצופים בבי מר וידל, יו"ר: 2 

ישיבה שלא מן המניין. דין וחשבון הממונה על תלונות  3 

. הלאה, חברים, אנחנו מתחילים. מבקר 2017הציבור לשנת  4 

העירייה והממונה על תלונות הציבור בבקשה בוא תן לנו  5 

 6 . 2017-דיווח על הדוח ל

ערב טוב לכולם. בהתאם לחוק הממונה על תלונות הציבור  יהושע קלפוס: 7 

אחת לשנה צריך להגיש את הדוח של הממונה על תלונות  8 

הציבור. הכובע השני שלי, הכובע הראשון שלי הוא מבקר,  9 

הכובע השני הוא ממונה על תלונות הציבור. הציבור יכול  10 

להגיש תלונות לממונה על תלונות הציבור בהתאם למה  11 

שכתוב בחוק, לא כל דבר הוא תלונה, יש דברים אחרים. אבל  12 

רות להגיש לממונה תלונה. זה דוח שמסכם את סך יש אפש 13 

תלונות,  42. סך הכל היו 2017התלונות שהתקבלו בשנת  14 

תלונות לא מוצדקות. זה  36-תלונות מוצדקות ו 6מתוכן  15 

או באופן יחסי לשנה הקודמת כמעט אותו  יבאופן פרופורציונ 16 

תלונות  16%תלונות מוצדקות, בשנה קודמת  14%דבר.  17 

תלונות  84%-תלונות לא מוצדקות ביחס ל 86%-מוצדקות ו 18 

לא מוצדקות של שנה קודמת. סך הכל גם מספר התלונות,  19 

, הוא זהה פחות או יותר לממוצע לרשויות בסדר גודל 42 20 

 21 שלנו, כמו לוד. אם יש למישהו שאלות אני אשמח לענות.

 22 כן, יש למישהו התייחסות או שאלה? בבקשה.  מר וידל, יו"ר:

 23 שאלה, כשהתלונות הן מוצדקות מה קורה? עו"ד מוסא סאבא:

אם התלונה הוא מוצדקת, אותו ממונה על, שהתלונה  יהושע קלפוס: 24 

התייחסה אליו מקבל ממני מכתב עם העתק לראש העיר  25 

לתקן את התלונה. הוא מקבל ממני דד ליין וגם המתלונן  26 

מקבל את אותה תשובה ששלחתי, את אותו מכתב ששלחתי  27 

 28 למנהל. 

 29 והתלונות המוצדקות שנשארו הן טופלו? עו"ד מוסא סאבא:

 30 וודאי. יהושע קלפוס:

 31 כלומר הן כבר היום הפכו להיות מטופלות? עו"ד מוסא סאבא:

 32 כן. יהושע קלפוס:

 33 יש מעקב, כלומר אתה ממשיך במעקב? עו"ד מוסא סאבא:

וודאי. הם צריכים לתת לי פידבק חזרה שהם טיפלו ואיך הם  יהושע קלפוס: 34 

טיפלו ואני מקבל דברים מסודרים מאד. אני רוצה עוד להגיד  35 

תלונות זה תלונות שהגיעו אלינו בכתב  42במאמר מוסגר,  36 

 37 בצורה מסודרת כמו שהחוק מחייב. אבל יש באמת מאות 

 38 
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תלונות שמגיעות במשך היום שמשייכים אותן למחלקות שהן                                     1 

ה כמו שמגדיר אותה החוק, אבל הן לא מוגדרות כתלונ 2 

 3 מטופלות באופן שוטף.

אוקי, תודה רבה. אני רוצה להודות למבקר העירייה על  מר וידל, יו"ר: 4 

העבודה. אני קורא לציבור להמשיך ולהגיש תלונות כשהוא  5 

חושב שנעשו עוולות או משהו בדומה לכך, אנחנו נטפל בהן  6 

א מן המניין, על באופן מיידי. אנחנו  נצביע על הישיבה של 7 

 8 9. מי בעד? 2017דין וחשבון הממונה על תלונות הציבור שנת 

 9 בעד. מי נגד? נמנעים?

 10 אנחנו נמנעים.  :יאיר דידי

 11 נמנעים. רוצה לנמק? 2 מר וידל, יו"ר:

 12 לא.  יאיר דידי:

 13 

 14 הישיבה ננעלה

 15 

 16 

 17 

 18 מיכאל וידל     רונן עזריה                                                           

 19 מנכ"ל העירייה                                                ראש עיר        

 20 ויו"ר ישיבת המועצה      

 21 

 22 


