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1מיאוחרלא,פעולותיועלוחשבוןדיןהרשותולמועצתהרשותלראשיגישהציבורתלונות
,להשהוגשמיוםחודשייםבתוךהדוחבענייןדיוןתקייםהמועצהכי,נקבעעוד.שנהבכלבמאי

.המקומיתהרשותשלהאינטרנטבאתרויפורסםהציבורלעיוןפתוחיהיההדוחכ"כמו

מליאתי"עמינויומתוקף,המועצהלמבקרהתושביםי"עשהופנולתלונותמתייחסזהדוח
נוספותפניותכוללאינוהדוח.החוקבהתאםהציבורתלונותעלכממונהגםהמועצה

להבדילפנייה)הרלוונטיהגורםלטיפולוהועברוהציבורתלונותעלהממונהאצלשהתקבלו
בתלונהזאתלעומת',וכוהסבריםמידעמסירת,בקשהמילוישלסממניםבהישמתלונה
.(להיווצרותהוהנסיבותתהליכיםבדיקת,בירורשלמרכיביםקיימים

ונערכובמועצההנושאעלהאחראיהגורםהתייחסותלקבלתהועברושהתקבלוהתלונות
.הצורךבמידתבמועצההרלוונטייםהגורמיםעםפגישות

לצורךהמועצהמעובדיוההבנההפעולהשיתוףאתלחיובלצייןרוצהאניזובהזדמנות
.שהתקבלובתלונותוהטיפולתיקון



פניה לממונה על תלונות הציבורה

:דרכים בהם ניתן לפנות לממונה על תלונות הציבור

דואר רגיל הממוען לממונה על תלונות הציבור.

דואר אלקטרוני לממונה על תלונות הציבור.

מילוי טופס מקוון באתר האינטרנט של המועצה.

 (.לא ניתן להגיש תלונה בטלפון)פה לממונה וחתימה על הסכמה מסירת תלונה בעל

?מה זאת תלונה

תלונה יכולה להיות על הרשות המקומית או על עובד או נושא משרה ברשות המקומית  
:או בגוף רשותי מבוקר ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים

או מעשה  , או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו
,  הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל

את הסכמתו של אותו אדם להגיש  , להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור
.תלונה בעניינו

או  , המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין
.צדק בולט-שיש בו משום נוקשות יתרה או אי

הפנייה לממונה על תלונות הציבור מיועדת אך ורק למי שפנה כבר 
.למחלקה הרלוונטית ולא נענה כראוי או שלא בא על סיפוקו הצודק



2015מספר התלונות שטופלו בשנת 

--2015ותוצאות בירורן הסתיים בשנת 2014תלונות שהתקבלו בשנת 

201512ותוצאות בירורן הסתיים בשנת 2015תלונות שהתקבלו בשנת 

20161ותוצאות בירורן הסתיים בשנת 2015תלונות שהתקבלו בשנת 

201513בשנת תלונות שטופלו כ "סה

201512כ תלונות שהטיפול בעניינן הסתיים בשנת "סה



2015התפלגות התלונות בשנת 
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כלליהנדסהועדה לתכנון ובנייהתשתיותגבייהחינוךרווחה

:להלן התפלגות התלונות על פי אגפים ומחלקות

טיפול לא הסתיים טיפול הופסק לא מוצדק מוצדק חלקית מוצדק



הטיפול בתלונות

נושא התלונה

תלונות  % מספר התלונות

מוצדקות או  

מוצדקות 

חלקית טיפול הופסקלא מוצדקמוצדק חלקיתמוצדק

טיפול הסתיים  

כ"סה2016בשנת 

10%----1----רווחה

1100%--------1חינוך

1450%--21--גבייה

1100%--------1תשתיות

1100%------1--ועדה לתכנון ובנייה

20%--2------הנדסה

333%--111--כללי

243311346%כ"סה
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2015התלונות שהטיפול בעניינן הסתיים בשנת התפלגות 

מוצדק

מוצדק חלקית

לא מוצדק

טיפול הופסק



פירוט תלונות נבחרות
גבייהמחלקתכנגדתלונה:

משמשתלאשהיאלמרותשלההגגעלייתעלאותהמחייבים,לטענתה,הגבייהמחלקתעלשהתלוננהתושבת•
בגיןרקבארנונהלחייבשישכתובהארנונהבצו)הארנונהבצושכתוביםלקריטריוניםעונהלאהגגועלייתלמגורים

פנתהשהיאהיאהמתלוננתשהעלתהנוספתטענה.(ריצוףעשולאהגגובעלייתוחלונותריצוף,טיחיששבושטח
.ארנונהלשלםתצטרךלאהיאהגגעלייתשעללהאמרווהםהנדסהלמחלקת

טענההגבייהפקידת,בנוסף.כמחסןמשמשהשטחשבפועלמכיווןאותהשמחייביםלהענתההגבייהפקידת•
.מרוצףשהשטחבתמונותשרואים

מהסיבהוזאתבארנונההגגעלייתעלאותהלחייבישאכןמדועלמתלוננתהסבירהציבורתלונותעלהממונה•
חיובברהואכמחסןמשמששהשטחמכיוון(בתמונותברורבאופןזאתלראותניתןאכן)ריצוףאיןשעדייןשלמרות

.(כמחסןבפועלמשמשהשטחבובמצבזאתמחריגהואאךיחויבלאריצוףללאששטחאומראמנםהארנונהצו)

.מוצדקתלאשלהשהתלונהאיתיוהסכימהדבריאתקיבלההתושבת•

:דבריםכמהלהסיקניתןל"הנמהתלונה•

ומחלקהאחדדברלתושבאומרתאחתשמחלקהתקיןלא,המועצהמחלקותביןתיאוםשיהיהמאודחשוב
.אחרדברלואומרתאחרת

אני)ריצוףשיששרואיםאמרההגבייהשפקידתכךעלכעסהמאודהמתלוננת,בדבריםלדייקמאודחשוב
המתלוננתביןמיותריםולוויכוחיםלכעסגרםהדבר,(ריצוףשאיןרואיםובהחלטתמונותאותםאתראיתי

.הגבייהלפקידת

בצורהיצמצם,(מוצדקתלאהתלונהכאשרגם)המתלונןלתושבוקשבונעיםאדיביחס,כללבדרך
המועצהכלפיהתושבשלהכעסאתמשמעותית



המשך-פירוט תלונות נבחרות 

תשתיותמחלקתכנגדתלונה:

המדרכהעלרבלכלוךאחריההשאירה,שלוהביתלידביובשלדליפהלתקןשהגיעהשביוביתשהתלונןתושב•
לאכדילכבישלרדתצריךהיה)בטיחותיתלסכנהוגם('וכוהרחובכיעור,ריח)סביבתילמטרדגםשגרםדבר

.(הלכלוךעללדרוך

.מוצדקתהייתההתלונהולכןימיםכמהנשארהלכלוךשאכןהתבררהתלונהבבירור•

ביוביתמגיעהבובמצבזהנוהללפי,ביוביתהגעתשלבמקרהברורעבודהנוהלישכיטענותשתיותבמחלקת•
הבעיהאתלפתורמסיימתשהיאלוודאמנתעלהביוביתעבודתאתשילווהנציגלהעמידחייבהישוב,לישוב

.לכלוךאחריהמשאירהלאשהיאלדאוגוכן

.ביוביתהגעתבאירועטיפולשלרשמיעבודהנוהלפעםאףקיבללאשהואטעןהישובמזכיר•

.ליישוביםאותוויעבירוהנוהלאתשיחדדותשתיותממחלקתביקשתי•

בתלונהטיפלהתשתיותומחלקתבדיוקתלונהאותהאתשובהתלונןתושבאותושנהחציככעבורכילצייןיש•
הטיפולאתוגםהביובבהצפתהמהירהטיפולאתגםלחיובצייןהתושב,יוםבאותועודובעילותבמהירות

.ההצפהבעקבותשנוצרבמפגעהמהיר
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