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 'Ombudsman' המשמש ג� בתפקיד נציב תלונות התושבי�, מבקר העירייה .1

בנושאי� שוני� המתקבלות מתושבי העיר הפוני� תלונות במטפל מברר ו

  .ישירות אליו

עת נתמנה , 1994מבקר העירייה ממלא תפקיד נציב תלונות התושבי� מאז 

נציב תלונות בנוס� לתפקידו על ידי מועצת העירייה לשמש ג� בתפקיד 

 .כמבקר רשות

 כנציב תלונות התושבי� נית  למצואהרשות לפעילות מבקר  החוקתיהבסיס  .2

להל   (2008 $ח "תשס, )ממונה על תלונות הציבור(בחוק הרשויות המקומיות 

   :")החוק"

  

מועצת רשות מקומית תמנה את מבקר הרשות המקומית לממונה על ) 1) (א (.2"

 ..."יבור תלונות הצ

  :נקבע,  לחוק5בסעי�  .3

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות ) א(. 5"

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

,  לפקודת העיריות) ב( א 170וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף , המקומית

  .א תפקיד בועל נושא משרה או על ממל

, תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון) א(תלונה כאמור בסעיף קטן ) ב(

  :ובלבד שיתקיימו שני אלה

או , מונע ממנו במישרין טובת הנאההאו , המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו) 1(

מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או מונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן 

את הסכמתו של אותו אדם , להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, קיבל

  ;יינונלהגיש תלונה בע

המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל ) 2(

  ."צדק בולט-או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי, תקין
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  ושבי� בי  בתפקידו כנציב תלונות הת, כעקרו  מבחי  מבקר העירייה .4

ממונה על תלונות ( לחוק הרשויות המקומיות 5כהגדרת  בסעי� , "תלונות"

,  בחוק מבקר המדינה37או על פי הגדרת סעי� / ו2008ח "תשס, )הציבור

  ."פניות"לבי  , )נוסח משולב (1958 $ח"התשי

  

בקשות אלו , לצור, זה ועל פי מיטב הבנתו של מבקר העירייה "פניות"  

  להסרת ,  לפעילות העירייהי�ת ענייני� הקשורלהסדרתושבי� 

  . או טובת הנאה המגיעה על פי די רות עירוניאו לקבלת ש, מפגעי�/מטרדי�

או של היחידות /ו בסמכות המוקד העירוני �ניהטיפול בענייני� כאלה ה

ה  מופנות ישירות אל בעלי התפקידי� בעירייה העירוניות הביצועיות ולכ  

 24הפועל , באמצעות המוקד העירוניאו שירות יות יאו ליחידות הביצוע

  .שעות ביממה

  

 ליחידות המתאימות הפוני� מפנה בדר, כלל את ,התושבי�נציב תלונות   .5

בתלונותיה� בעצמו לבעלי התפקידי� האחראי� לנושא הפנייה ומטפל או /ו

  .המתלונני�של 

החוק , זאתיחד ע� .  מה  התלונות אות  אי  לברר7החוק מציי  בסעי�   

מסמי, את הממונה לברר  על פי שיקול דעתו א� מצא שישנה סיבה מיוחדת 

  .המצדיקה את בירור 

  

לברר ולטפל בתלונות , נו א� כ יתלונות התושבי� התפקידו העיקרי של נציב  .6

לאחר שפניותיה� לא קיבלו טיפול ראוי מהיחידות הביצועיות של , התושבי�

 הנציב מבצע מעקב אחר הטיפול העירוני ,וס�בנ. העירייה או שלא טופלו כלל

י הגורמי� ל ידשפניותיה� נענו ע, בדר, כלל, בפניות התושבי� ומוודא

הדגש מוש� על מת  תשובות ענייניות . המטפלי� בזמ  סביר ובמהימנות

ל העירייה "מנכ, סגניו, כולל ראש העירייה, מצד כל הגורמי� בעירייה, ובזמ 

  .ומנהלי היחידות

ת טיפולו של נציב התלונות מוצאות ביטוי בהתייחסותו בכתב אל תוצאו

  .או אל היחידות הביצועיות האחראיות/המתלונני� ו

  

  

מטפל נציב תלונות התושבי� בבירור ובמת  תשובות לתלונות , בנוס�

נציבות תלונות $המגיעות אל ראש העיר באמצעות משרד מבקר המדינה

  .יי� אחרי�משרד הפני� וגורמי� ציבור, הציבור
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מבצעי� סיורי� במוקדי ) לשכת מבקר העירייה(הנציב בעצמו ועובדי לשכתו 

איתור , ות ,תלונות התושבי� על מנת לעמוד מקרוב על נושא התלונה

  .פתרונות אפשריי� יחד ע� מנהלי היחידות הביצועיות

  

נציב תלונות התושבי� ועובדיו עורכי� מפגשי� ע� התושבי� המתלונני� 

הרת נושאי התלונה ולמע  מציאת פתרונות ודרכי טיפול עד לפתרו  למע  הב

  .נשוא תלונת�, האפשרי של הבעיה

  

 נציב , התלונותבגי  על מנת לנסות להביא לפתרו  ראוי ,במקרי� כבדי משקל

, סגניו, ראש העיר(תלונות התושבי� מערב גורמי� בכירי� ביותר בעירייה 

על מנת שגורמי� אלה מתלונני� ה ע� השיפגעד לכדי ) 'ל העירייה וכו"מנכ

  .ושפיעי

  

נציב תלונות התושבי� מהווה למעשה גו� מתוו� דו כיווני בי� תלונות 

הפתרונות /התושבי� בנושאי� שוני� שבאחריות העירייה לבי� התשובות

  .של בעלי התפקידי� הביצועיי� האחראיי� לנושאי� שבתלונות אלה

וקובע את הפתרו� שיש להביא על הנציב א� מכריע במקרי� לא מעטי� 

בה� הנציב , במקרי� כאלה. מנת לפתור את הבעיה שהועלתה בתלונה

מעורב ישירות בקבלת החלטות יש לעשות הבחנה ברורה בי� תפקידו 

  ממונה כלבי� תפקידו ) שאסור לו להיות שות� לקבלת ההחלטות(כמבקר 

  .תלונותעל 

 

 הינה ייחודית $למבקר , נותשל צירו� תפקיד ממונה על תלו, הלכה זאת .7

  .למדינת ישראל וכמעט אינה קיימת במדינות אחרות

ה  לביקורת וה  לטיפול בפניות , איחוד שני התפקידי� תור� לדעתנו

  :הציבור

  לביצוע עבודתו , על פי חוק, הכלי� העומדי� לרשות המבקר  )א

  .מאפשרי� טיפול מעמיק ויסודי בתלונות התושבי�    

  

  תי של תלונות התושבי� מסייעי� למבקר בבואו לבחור חלק משמעו  )ב

  נושאי ביקורת וממילא חלק מהתלונות הופכות לעבודות ביקורת ה      

  .מבחינת חשיבות  וה  מבחינת הזמ  המוקדש לטיפול בה     
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  :הטיפול בתלונות .8

 מכתב אישור קבלתה , נשלח בדר, כלל,מייד ע� הגעת התלונה בכתב

עברת התלונה לטיפול היחידה האחראית לנושא הנדו  במקביל מו. למתלונ 

במסגרת זמ  ממוצע של כשבועיי� מתקבלת תשובת האג� לנציב תלונות . בה

ובממוצע עד כשלושה שבועות מיו� קבלת התלונה נשלחת תשובה , התושבי�

 ישנ� מקרי� שהנציב דורש כי המנהל האחראי ישיב .מתלונ סופית לתושב ה

 ישנ  תלונות אשר עקב .ע� העתק אל הנציב, ונ תשובות ישירות למתל

יתכ  שזמ  הטיפול ימש, א� מעבר , מורכבות  והבעייתיות שבה , אופיי 

  .לזמ  שצויי  לעיל

פניות טלפוניות מנותבות בדר, כלל ישירות לאגפי הביצוע או בבקשה לתושב 

ות הפסק, חסימת דרכי�, דליפות מי�(פניות טלפוניות דחופות . לפנות בכתב

מטופלות מיידית ע� עדכו  ) או מפגעי� אחרי�/מאור רחובות ומטרדי� ו

מועברי� ישירות אל / לחילופי  הפוני� מופני�.בטלפו , התושב המתלונ 

  . המוקד העירוני

  

המעקב אחר הטיפול ושלבי הטיפול בתלונות נעשה באופ  ידני על ידי מנהלת 

  . לשכת מבקר העירייה

  

 טר� נמצא פתרו  ,וסיכומי� רבי� בעבר ובהווהלמרות דיוני� , לצערנו

והדבר פוגע בעיקר במעקב , למחשב את נושא הטיפול בתלונות התושבי�

עדיי  ,  הנושאלמחשובג� במקרה שימצא פתרו  . אחר הטיפול בתלונות

היות ובעבודת , קיימת בעיית הזנת המערכת בנתוני� ותחזוקתה בהמש,

ות גור� המפריע לעבודתו כמבקר נציב תלונות התושבי� אסור לה להי

  .ושהיא תתבצע על חשבו  הביקורת בעירייה

  

, ע� פתיחת אתר האינטרנט של העירייה המאפשר שימוש בדואר אלקטרוני

  .התרבו התלונות המגיעות בדר, זאת

  

  

אפשרויות הנציב לטיפול , ללא ביצוע מעקב נאות אחר הטיפול בתלונות

א, , ת יותר ופוגעות בעבודתו התקינה פוחתות ומצומצמו$הול� בתלונות 

  .חובה להעניק לואשר בעיקר בתושב המתלונ  ובשרות שהוא זכאי לקבל ו
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נציב תלונות התושבי� מתבצעת במסגרת הקהילה ומושפעת עבודתו של  .9

  .רועי� המתרחשי� בעירימא

  

  .תושבי העיר מושפעי� מהנעשה סביב� והדבר בא לידי ביטוי בתלונותיה�

  

   פניות81מתוכ� ,  פניות473 אצל נציב תלונות התושבי� התקבלו 2010בשנת   .10

  ). מכתבי�102�ו E-MAIL� ב290(,  פניות בכתב392ישירות או טלפוניות ועוד     

   בה 2009 לעומת שנת 34%�כמות פניות זו מצביעה על עלייה בשיעור של כ    

  .  פניות353, התקבלו   

  

או /על מגמה כלשהי בדבר תפקוד העירייה ומספרי� אלה כמצביעי� אי� לראות ב

  .הטיפול בתלונות וזאת כיוו� שהנתוני� אינ� מייצגי�

  

  

  
  2010 � לפי נושאי� ויחידות מטפלות לונות התפלגות הת

  

 

  %אחוזי�   כ"סה  בפקס/בכתב  E-MAIL  טלפוניות  המחלקה

  30%  143  14  97  32  איכות הסביבה כולל גינו�

  27%  127  25  84  18  הנדסה כולל ועדת תנועה

  16%  76  15  55  6  רשות החנייה

  8.5%  40  19  11  10  כספי�

�  5.5%  25  9  12  4  חינו

  4.5%  21  2  16  3   ובקשת מידענושאי� שוני�

  3.5%  15  15  �  �  תלונות מגורמי� חיצוניי�

  1.3%  6  1  5  �  נוער וספורט, תרבות

  1.3%  6  1  3  2  מפעל המי�

  0.6%  4  1  1  2  משאבי אנוש

  0.6%  4  �  3  1  חברה כלכלית

  0.5%  3  �  2  1  רווחה

  0.4%  2  �  �  2  בטחו�

  0.3%  1  �  1  �  מוקד עירוני

  100%  473  102  290  81  כ"סה
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התפלגות התלונות לפי יחידות ונושאים לשנת 2010

16

0.4
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0.5
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1.3
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5.5

8.5

30

27

איכות הסביבה � 30% הנדסה � 27%

רשות החנייה � 16% כספי� � 8.5%

5.5% � �חינו פניות בנושאי� שוני� � 4.5%

תלונות מגורמי� חיצוניי� � 3.5% תרבות, נוער וספורט � 1.3%

מפעל המי� � 1.3% משאבי אנוש � 0.6%

חברה כלכלית � 0.6% רווחה � 0.5%

בטחו� � 0.4% מוקד עירוני � 0.3%
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  איכות הסביבה .11
  

  : התייחסו כלהל�,התלונות לגבי אג� איכות הסביבה
  

 

  הערות  %אחוזי�   כ"סה  בפקס/בכתב  E-MAIL  טלפוניות  המחלקה

    14%  20  5  12  3  ניקיו�

  ) העירר כיכ  מתוכ1(    5  2  3  $  פינוי אשפה 

      1  $  $  1  העלמות עגלות אשפה

      2  1  1  $  מתקני מחזור

      1  $  1  $  פינוי פסולת במנו�

      1  $  1  $  נזק לפח אשפה

  ) העיר כיכר  מתוכ1(    10  2  6  2  ניקיו  העיר

  ) העיר כיכר  מתוכ2(  15%  22  �  19  3  רישוי עסקי� ותברואה מונעת

      10  $  10  $  הדברה

    30%  40  6  25  9  פיקוח עירוני

  ) העיר כיכר  מתוכ4(    14  3  5  6  פיקוח

      1  $  $  1  רכב נטוש

  ) העיר כיכר  מתוכ5(    21  2  17  2  רעש

      1  $  1  $  עישו  במקו� ציבורי

      3  1  2  $  שילוט

    41%  61  3  41  17  גני� ונו�

      1    1    נזילת מי�

      3    2  1  מפוחי עלי� מרעישי�

      2    2    חול מלוכל, בגינה 

 ת השקיההפסק 1    4    2  2  ההשקי
  עקב גניבת מי�

      10    8  2  עטלפי�

יתוח פשינוי תכנו   1    9    7  2  אי טיפול
  גינו  עקב בקשת תושבת

      19  1  11  7  גיזו� והרמת נו�

      1      1  דרישה לכריתת ע/ מתושב

      3  1  2    מתקני משחק

      1    1    בקשה לשדרוג מתקני משחק

  חוסר באשפתוני� 1    2    1  1  לכלו, בגני� ציבוריי�

      6  1  4  1  גינו  חסר/גינו  מועט

  כ" מהסה30%  100%  143  14  97  32  כ"סה
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התפלגות התלונות באגף איכות הסביבה לפי מחלקות

 

30

41

1415

ניקיו� � 14% רישוי עסקי� ותברואה מונעת � 15% פיקוח עירוני � 30% גני� ונו� � 41%

 
  

  :) תלונות40כ "מתו� סה (עירוניהפיקוח על התלונות להל� דוגמאות ל

 .ת לשטח ציבוריקנס צמחייה פולש .1

 .רכב נטוש .2

 ).פאב(עישו  במקו� ציבורי  .3

 .התנהגות פקח עירוני .4

 .איומי� מצד פקח עירוני והתנכלות מצידו .5

 .תלונה על טריקת הטלפו  מצד מנהלת המחלקה .6

 . עקב רוכלת במקו�קופת חולי�מטרד בכניסה לבניי   .7

 .קבילה על דרישת לפינוי פסולת משטח מגרש פרטי .8

 .� לא נאותאחסו  ביצי� במקו .9

 .התנכלות מצד פקח עירוני .10

 .דוחות לחנות בשוק ולא לחנויות אחרות על אותה עבירה .11

  .אי מת  כניסה ע� כלב לכיכר העיר בחגיגות יו� העצמאות .12

 

  הנדסה .12

בנושאי� הקשורי� לאג� הנדסה מצביעה על מגוו� רב התפלגות התלונות 

  .של נושאי� אשר טופלו ביחידות אג� הנדסה

  :ותלהל� ההתפלג
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  הערות  %אחוזי�   כ"סה  בפקס/בכתב  E-MAIL  טלפוניות  המחלקה

    5.5%  7  �  7  �  חשמל

      5  $  5  $  תאורת רחובות

      2  $  2  $  רמזורי�

    12%  15  5  6  4  רישוי ובנייה

  ) העיר כיכר� מתוכ1(     9  2  3  4  רישוי 

      1  $  1  $  טענות לשחיתות במחלקה

      1  $  1  $  היעדר תשתיות

      2  1  1  $  שימוש חורג

      1  1  $  $  עיכוב בדיו  בבקשה

      1  1  $  $  38א "היטל השבחה לתמ

    18%  23  12  9  2  פיקוח על הבנייה

      2  $  2  $  פסולת בניי 

      7  4  3  $  בנייה ללא היתר

      9  7  2  $  חריגות בנייה

      1  $  1  $  רעש עקב בנייה בשעה מאוחרת

      3  1  1  1  ליקויי בנייה

      1  $  $  1  פגיעה בשטח הציבורי

    4%  5  2  2  1  תשתיות

      3  $  2  1  תשתיות

      2  2  $  $  אי מימוש הפקעה

    22%  28  1  20  7  עבודות ציבוריות

      1  $  1  $  תחנת אוטובוס נפלה

      1  $  1  $  ניקוז

      1  $  1  $  שלטי�

      6  $  5  1  כביש משובש/בורות בכביש

      11  $  7  4  מדרכות

      1  1  $  $  השתלטות על חניו  ציבורי

      1  $  $  1  שקעי� בשבילי� בג  ציבורי

      2  $  2  $  הסרת תמרור

      1  $  1  $  סימו  מעטפת חנייה

      3  $  2  1  נגישות נכי�

    1.5%  2  �  2  �  אדריכל העירייה ומידע תכנוני

      1  $  1  $  פינוי ובינוי שכונת כיסופי�

      1  $  1  $  חלקה/מידע על ייעוד גוש

    37%  47  5  38  4  ועדת תנועה

  כ" מהסה27%  100%  127  25  84  18  כ"סה
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התפלגות התלונות באגף הנדסה לפי מחלקות

 

18

1.5

4

5.5

12

37

22

ועדת תנועה � 37% מחלקת עבודות ציבוריות � 22%

פיקוח על הבנייה � 18% רישוי ובנייה � 12%

חשמל � 5.5% תשתיות � 4%

אדריכל העירייה ומידע תכנוני � 1.5%

  

  

  
  

  : ) פניות47כ "סה(נושאי הפניות לועדת תנועה דוגמאות ל

 .עומסי תנועה .1

 .סימו  מעבר חצייה .2

 .מחסור בחניות .3

 .מעטפות חנייה .4

 .זמני רמזורי� .5

 .סימו  תמרורי� חסרי� .6

 .חנייה אזורית .7

 .סכנות תחבורתיות .8

 .ר תנועה חדשפגיעה עקב הסד .9
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  רשות החנייה .13

 :  תלונות כנגד רשות החנייה התייחסו לנושאי� הבאי�76

  

  

 גזברות וגבייה .14

   :התפלגות התלונות היא כלהל�

  

  

  :) תלונות23כ "סה (פירוט תלונות מחלקת גבייה

  

 .וזה שכירות מתחדשדיירי� בחה על ש�בת חשבו  ארנונה סה .1

 .$10/2004 על חוב בגי  אגרת ביטוח תלמיד מערעור .2

 .תלונה על התנהגות של פקידת קבלת קהל .3

 .דרישת תשלו� על א� שהסכו� שול� מראש .4

 .הגדלת שטח הדירה ועקב כ, העלאת גובה תשלו� הארנונה .5

 .בת נכהלמחזיקי� ביטול הנחה על א� שיש  .6

 .יית חובתלונה על אופ  ההתנהגות בתהלי, גב .7

  הערות  % אחוזי�  כ"סה  בפקס/בכתב  E-MAIL  טלפוניות  המחלקה

    20%  15  1  14  $  היעדר מקומות חנייה

    1.5%  1  $  $  1  לא עוני� לטלפו 

    1.5%  1  $  $  1  בקשה לתשלו� חוב על א� ששול�

    12%  9  $  9  $  פיקוח חנייה

    6.5%  5  1  4  $  מדבקת תושב לחנייה אזורית

    1.5%  1  $  1  $   עירייה החונה לא כחוקצילו� רכב

  ) העיר כיכר� מתוכ3(  5%  4  $  4  $  בקשה לאכיפת חנייה

    42%  32  11  17  4  דוחות חנייה

    10%  8  2  6  $  חניית נכי�

  כ" מהסה16%  100%  76  15  55  6  כ"סה

  הערות  %אחוזי�   כ"סה  בכתב  E-MAIL  טלפוניות  לקההמח

    2.5%  1  $  $  1  גזברות

    57.5%  23  13  4  6  גבייה

    40%  16  6  7  3  ביטוח

  כ" מהסה8.5%  100%  40  19  11  10  כ"סה
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 .) תלונות2( לטאבו רעיקוב בקבלת אישו .8

 .ד"י פסה"שלטענתה החוב חל על הגרוש שלה עפמחייבת פנייה לגביית חוב  .9

 .השגה על הגדלת שטח הדירה .10

 .השגה על הודעת חוב שגוי .11

 .בקשה לביטול ריבית פיגורי� שהצטברה על חוב ארנונה .12

 א� שקנו את  על$3%השגה על הגדלת שיעור הארנונה מתחילת השנה  ב .13

 .הדירה באמצע השנה

בקשת מידע על אופ  אישור העלאת תעריפי הארנונה וקבלת אישורי השרי�  .14

 .לכ,

 .בקשה לתיקו  חיוב בגי  הרחבת רחוב מכיוו  ששול� ביתר .15

 .בקשה לביטול הוצאות גבייה עקב הגעה להסדר תשלומי� בגי  חוב .16

ופציית ההארכה בקשה לרישו� שוכרי� כמחזיקי� בנכס תו, התחשבות בא .17

 .בחוזה השכירות

 .בקשה לדעת מדוע לא נותני� הנחה בארנונה באופ  רטרואקטיבי .18

 . והשיחה מתנתקתת הגבייהלא עוני� בטלפו  במחלק .19

בקשה לתיקו  חיוב הארנונה וביטול התוספת עקב שליחת החשבו  לכתובת  .20

 .אחרת מזו שביקשו

 .בקשת פרטי� על אגרת השמירה .21

 )התשלו� לא זוכה עקב השביתה(באיחור לאחר שביתה חוב ג  ילדי� שנדרש  .22

  
  : ) תלונות16כ "סה(תביעות ביטוחיות בגי� פירוט תלונות 

 .ע/ נפל על הבית ופגע בו .1

 .) תלונות2 (ע/ נפל על רכב ופגע בו .2

 בקשה לאישור על השלולית למעסיק שגרר –תקלה ברכב עקב שלולית ענק  .3

 .לו את הרכב

 .)תלונות 2(נפילה עקב מדרכה שבורה ערעור על דחיית תביעה של  .4

 .פגיעה בגלגל עקב בור ביוב פתוח בכביש .5

 .בור בכביש .6

 .נפילה בחנייה .7

 .נפילה במדרכה עקב כת� שמ  .8

 .נפילה ברחוב עקב מרצפות עקומות .9

 .ערעור על דחיית תביעת ביטוח בגי  נפילה בשביל מרוצ� בגינה ציבורית .10
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 .נפילה ברחוב עקב הפרשי גובה במדרכה .11

 .עה בצמיג עקב ס� מדרכה גבוהפגי .12

 . תביעת ההשתתפות העצמית–עמוד נפל על הרכב  .13

  .נפילה לפתח ניקוז פתוח .14

 

  נוער וספורט, תרבות .15

  :נות היא כלהל�התפלגות התלו

 

  :) תלונות6כ "סה(נוער וספורט היו , עיקר הנושאי� לתלונות של אג� תרבות

   

בקשה לסיוע בהסעת ילדי� למקו� החלופי של הקונסרבטוריו  עקב השיפו/  .1

 .בבית ספיר

 .תלונה על גביית תשלו� על שירותי הדפסה וצילו� בספריה העירונית .2

 .ילד מקבוצת כדורסל" סילוק"תלונה על  .3

היעדר מיזוג באול� הספורט בבית ספיר על א� השיפו/ הנרחב שנעשה בבית  .4

 .ספיר

 חוגי� כ, שנמנע על ידי סורקיס בבית ספרתפיסת השימוש במגרש כדורסל  .5

  .שימוש לילדי�

  %אחוזי�   כ"סה  בכתב  E-MAIL  טלפוניות  המחלקה

    1  $  1    ספריה עירונית

    4  1  3  $  ספורט

    1  $  1  $  קונסרבטוריו 

  כ" מהסה1.3%  6  1  5  �  כ"סה
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 יחידות אחרות .16

  : לגבי שאר יחידות העירייהלהל� התפלגות התלונות

  

  :להל� פירוט הנושאי� אליה� התייחסו תלונות אלו

  

  :) תלונות6כ "סה (מפעל המי�על פירוט תלונות 

 .חיוב מי� גבוה שאינו סביר .1

 .גביית צריכת מי� משותפת לא תקינה .2

 .נפילת הולכת רגל ע� עגלת ילדי� בכביש משובש עקב עבודות מפעל המי� .3

  .) תלונות3(ודות של מפעל המי� דר, משובשת עקב עב .4

 

 נציב תלונות –מפעל המי� אינו נכלל בי� היחידות שבסמכות מבקר העירייה 

עקב מערכת תקינה של שיתו� , יחד ע� זאת. התושבי� לטפל בתלונות לגביה�

פעולה כל התלונות בנושאי מפעל המי� אשר הגיעו לידי נציב תלונות התושבי� 

  . וטופלו על ידההועברו למנהלת מפעל המי�

  

  :) תלונות4כ "סה(כלכלית החברה על הפירוט תלונות 

 .שילוט .1

 .איסור כניסה ע� כלב לפארק העירוני .2

 .שביל לא בטיחותי ליד רחוב החסידה .3

 .י קבל  של החברה הכלכליתל ידגניבת מי� ע .4

  

  %אחוזי�   כ"סה  בכתב  E-MAIL  טלפוניות  המחלקה

�  כ" מהסה5.5%  25  9  12  4  חינו

  14  2  11  1  �פניות בנושאי� שוני

  7  $  5  2  בקשת מידע כלליות

  

  כ" מהסה4.5%

  כ" מהסה0.6%  4  1  1  2  משאבי אנוש

  כ" מהסה0.5%  3  $  2  1  רווחה

  כ" מהסה0.4%  2  $  $  2  בטחו�

  כ" מהסה0.3%  1  $  1  $  מוקד עירוני

  כ" מהסה0.6%  4  $  3  1  חברה כלכלית

  כ" מהסה1.3%  6  1  3  2  מפעל המי�
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  : ) פניות14כ "סה(פירוט פניות בנושאי� שוני� 

 .) תלונות2(בניי  סכסו, בי  שכני� בנושאי� הנדסיי� ב .1

 .שימוש בטלפ  לא לצרכי עבודה .2

 .בניי  קולנוע עמל העזוב משמש מקו� בילוי מסוכ  לנוער .3

תלונה על שמיעת שיחה בי  שלושה שוטרי� שמדברי� ביניה� על  .4

 ".מעשיה�"

 .רמת תחזוקה נמוכה של בית הקברות פרדס החיי� .5

 .יהיסכסו, בי  שכני� על תפיסת חנ .6

 .שובה למכתב שנשלח לראש העירתלונה על אי קבלת ת .7

 .הטרדה משכני� .8

למתמודד בתוכנית " הצלחה"פרסו� שלט חוצות מטע� העירייה המאחל  .9

 .כוכב נולד

 . לכלבי�בקשה להקמת ג  .10

 . של אגד567תלונה על קו  .11

 .דגל המדינה בכניסה לעיר קרוע ומרופט .12

 ).נמצא בשטח פרטי(ניקוז סתו�  .13

  
  : )כ תלונה אחת"סה(מוקד עירוני על הפירוט תלונות 

 .בקשת קבלת תיעוד שיחות תושבי� למוקד העירוני .1

  

  : )דוגמאות של פניות 3כ "סה(דוגמאות לבקשות מידע כללי 

 .הא� העירייה אחראית על מפעל המי� .1

 .יפו$מדוע שונה ש� רחוב מרחוב הטייסי� לרחוב תל אביב .2

  . ביתבקשת מידע על בעל דירה מושכרת כיוו  שהשוכר לא משל� מיסי ועד .3

  

 ע� נציב תלונות  פגישות3מתוכ� ,  תלונות25כ "סה(אג� החינו� על פירוט תלונות 

  : )התושבי�

 .ליווי לא נאות של ילד בחינו, המיוחד מההסעה .1

 .אופ  פנייה לא ראוי על חוב כספי לג  ילדי� .2

 .ילדי�היעדר מאבטח ותחזוקה לקויה בג   .3

 . למיד בכיתה רגילה בתיכו ערעור על שיבו/ ת .4

 . ו  כלפי בנ� התלמידתלונות הורי תלמיד על התנהגות מנהלת תיכ .5
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 .קשיי� בקבלת אישור תלמיד חו/ .6

 בעלות כספית הריי�הצר  אחבבית ספר ההורי� על ידימאורגנת הפעילות  .7

 .גבוהה

 .אי קבלת כרטיסייה לתלמידה שלומדת בהרצליה .8

 .היעדר פעמו  בג  ילדי� .9

 .אחר בבית ספר' בקשה לשיבו/ ילד בכיתה א .10

 . בו הוא לומדבבית ספרליווי ילד נכה  .11

 .יבת ביניי�תלונה על מנהלת חט .12

 .באב' ט$תלונה על סגירת ג  ילדי� ב .13

 .שמירה לקויה בגני ילדי� .14

 .בבנייה כיוו  שהג  עדיי  $1/9בסכנה בפתיחת ג  ילדי�  .15

 .בקשת מידע על גני ילדי� בשכונת הדרי� החדשה מתושבת חדשה בעיר .16

 .ר ג  ילדי� לחינו, מיוחדמיעוט מתקני� בחצ .17

 .בעיות אבטחה בג  ילדי� .18

 .קשיי למידה לא תקי  בילדה ע� טיפול .19

 .א והפסקת לימודיו בתיכו "אי עליית תלמיד לכיתה י .20

 ). תלונות2( ערעור על שיבו/ בג  ילדי� .21

 .חוסר טיפול מצד אג� החינו, והפניית המתלונני� לפיקוח של משרד החינו, .22

 .)יו� לימודי� ארו, (א"פוס ההרשמה לג  יולפרסו� לא ברור גר� לפס .23

  .דתי) יו� לימודי� ארו,(א "מדוע אי  ג  יול .24
  

במסגרת תפקידו מטפל נציב תלונות התושבי� ג� בתלונות המגיעות באמצעות  .17

 .גורמי� חיצוניי�

אשר טופלו על ידי נציב תלונות התושבי� ,  ומהות� אשר התקבלו פירוט התלונות, להל�

  :2010בשנת 

  %אחוזי�   כ"סה  בכתב  E-MAIL  טלפוניות  הפונההחיצוני גור� ה

תלונות מהוועדה לפניות 
  נסת ישראלהציבור של כ

$  $  1  1    

    5  5  $  $  תלונות ממשרד הפני�

 – תלונות ממבקר המדינה
  נציבות תלונות הציבור

$  $  8  8    

    1  1  $  $  "אמו  הציבור"$תלונות מ

  כ" מהסה3.5%  15  15  �  �  כ"סה
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  :) תלונות51כ "סה(ט תלונות מגורמי� חיצוניי� פירו

  

  :) תלונות5כ "סה (משרד הפני�

 .אחזקה, ניקיו ,  אחריות לגינו –ז "שכונת תשלו .1

 .רעש ומטרד ממעו  חוסי� ברחוב משה דיי  .2

ל וגזבר "י המנכל ידהעברת כספי� וביצוע תוספות תקציביות ע .3

 .העירייה

 .חובותפי נוהל מחיקת ל אישור פטור מארנונה ע .4

 ).אירוע הוקרה למערכת החינו,(סגירת פארק כפר סבא לאירוע פרטי  .5

  
  ):כ תלונה אחת"סה (הוועדה לפניות הציבור כנסת ישראל

לא בשטח השיפוט של (מפגעי� בתחנת האוטובוסי� בצומת רעננה  .1

 ).כפר סבא עיריית

  

  :) תלונות8כ "סה ( נציבות תלונות הציבור� המבקר המדינ
  

 ).רישוי ובנייה(ר דירה ללא הית .1

 .דוחות חנייה .2

 ".הו� סנטר" ליד 55מזרחית של כביש ההיעדר מעבר בטוח בצלע  .3

 .אי קיו� הבטחה לפיצוי עבור נזק .4

 . דבר המפריע לו כבעל רכב נכה–חנייה על מדרכה בסמו, לגני ילדי�  .5

 .הסעות תלמידי� .6

 .זימוני� לדיוני� בבית המשפט לענייני� מקומיי� .7

אי שליחתה כמלווה למשלחת על ) גננת עירייה (לונ  המתהתנכלות לאשת .8

 .י מנהלת מחלקת גני ילדי�ל ידתלמידי� לפולי  כפי שהובטח לה ע

, הבירורי� וההתייחסויות שנשלחו בתגובה לתלונות אלה, בעקבות הבדיקות

 נציבות תלונות הציבור לסגור את הטיפול בתלונות כלא �החליט מבקר המדינה 

 . הועבר לעירייה במרבית המקרי�,כ�מכתב על . מוצדקות

  
  :)כ תלונה אחת"סה(ר אמו� הציבו

 .תערי� חנייה גבוה דר, מכשיר פנגו .1
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רוב רוב� של התלונות טופלו באופ� מיידי בשיתו� פעולה מלא ע� היחידות  .18

האחראיות לנושא ותשובות נמסרו לפוני� על ידי נציב תלונות התושבי� או על 

 .ידי היחידה המטפלת בעצמה


