
 

 

רת בו י הצ ת  ו נ ו 12�  ל 01  
  

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

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

  :(להל  "החוק")

  

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

 יבור ..."תלונות הצ

  :לחוק, נקבע 5בסעי�  .3

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

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

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

  א תפקיד בו.על נושא משרה או על ממל

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

  ובלבד שיתקיימו שני אלה:

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

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

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

  יינו;נלהגיש תלונה בע

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

  צדק בולט."-תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי

 

  

  

  

  



 

 

2

  ושבי� בי  כעקרו  מבחי  מבקר העירייה, בתפקידו כנציב תלונות הת .4

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

בחוק מבקר המדינה,  37ו/או על פי הגדרת סעי�  2008הציבור), תשס"ח 

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

  

ונציב תלונות  לצור, זה ועל פי מיטב הבנתו של מבקר העירייה "פניות"  

לפעילות  י�להסדרת ענייני� הקשורתושבי� בקשות לו , אהתושבי�

או טובת הנאה  רות עירונימפגעי�, או לקבלת שהעירייה, להסרת מטרדי�/

  המגיעה על פי די .

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

יה ה  מופנות ישירות אל בעלי התפקידי� בעיריהעירוניות הביצועיות ולכ  

 24באמצעות המוקד העירוני, הפועל או שירות או ליחידות הביצועיות י

  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 

ת  אי  לברר. יחד ע� זאת, החוק מה  התלונות או 7החוק מציי  בסעי�   

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

  המצדיקה את בירור .

  

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

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

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

י הגורמי� ל ידבפניות התושבי� ומוודא, בדר, כלל, שפניותיה� נענו ע

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

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

  מנהלי היחידות.ו

תוצאות טיפולו של נציב התלונות מוצאות ביטוי בהתייחסותו בכתב אל 

  המתלונני� ו/או אל היחידות הביצועיות האחראיות.

  

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

נציבות תלונות $המגיעות אל ראש העיר באמצעות משרד מבקר המדינה

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

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

  פתרונות אפשריי� יחד ע� מנהלי היחידות הביצועיות.

  

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

למע  הבהרת נושאי התלונה ולמע  מציאת פתרונות ודרכי טיפול עד לפתרו  

  האפשרי של הבעיה, נשוא תלונת�.

  

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

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

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

  .ושפיעי

  

כיווני בי� תלונות �תושבי� מהווה למעשה גו� מתוו� דונציב תלונות ה

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

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

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

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

מעורב ישירות בקבלת החלטות יש לעשות הבחנה ברורה בי� תפקידו 

  ממונה ככמבקר (שאסור לו להיות שות� לקבלת ההחלטות) לבי� תפקידו 

  תלונות.על 

 

הינה ייחודית  $תפקיד ממונה על תלונות למבקר  הלכה זאת, של צירו� .7

  למדינת ישראל וכמעט אינה קיימת במדינות אחרות.

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

  הציבור:

  למרות חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור),   א)

  פקודת על פי הכלי� העומדי� לרשות המבקר, , $2008תשס"ח   

  , לביצוע עבודתו מאפשרי� טיפול מעמיק ויסודי בתלונות העיריות   

  התושבי�.   

  

  חלק משמעותי של תלונות התושבי� מסייעי� למבקר בבואו לבחור   ב)

  נושאי ביקורת וממילא חלק מהתלונות הופכות לעבודות ביקורת ה      
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  בה .מבחינת חשיבות  וה  מבחינת הזמ  המוקדש לטיפול     

 

  :הטיפול בתלונות .8

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

למתלונ . במקביל מועברת התלונה לטיפול היחידה האחראית לנושא הנדו  

לנציב  יחידהבה. במסגרת זמ  ממוצע של כשבועיי� מתקבלת תשובת ה

לונה נשלחת תלונות התושבי�, ובממוצע עד כשלושה שבועות מיו� קבלת הת

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

ישנ  תלונות  האחראי ישיב תשובות ישירות למתלונ , ע� העתק אל הנציב.

אשר עקב אופיי , מורכבות  והבעייתיות שבה , יתכ  שזמ  הטיפול ימש, א� 

  מעבר לזמ  שצויי  לעיל.

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

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

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

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

  המוקד העירוני. 

  

ר הטיפול ושלבי הטיפול בתלונות נעשה באופ  ידני על ידי מנהלת המעקב אח

  לשכת מבקר העירייה. 

  

טר� נמצא פתרו   ,לצערנו, למרות דיוני� וסיכומי� רבי� בעבר ובהווה

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

א, עדיי  הנוש למחשובאחר הטיפול בתלונות. ג� במקרה שימצא פתרו  

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

נציב תלונות התושבי� אסור לה להיות גור� המפריע לעבודתו כמבקר 

  ושהיא תתבצע על חשבו  הביקורת בעירייה.

  

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

  , זאת.התרבו התלונות המגיעות בדר

  

ללא ביצוע מעקב נאות אחר הטיפול בתלונות, אפשרויות הנציב לטיפול 

פוחתות ומצומצמות יותר ופוגעות בעבודתו התקינה, א,  $הול� בתלונות 

 חובה להעניק לו.אשר רות שהוא זכאי לקבל ויבעיקר בתושב המתלונ  ובש

 



 

 

5

ת נציב תלונות התושבי� מתבצעת במסגרת הקהילה ומושפעעבודתו של  .9

  רועי� המתרחשי� בעיר.ימא

  

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

  

  פניות 144פניות, מתוכ�  545אצל נציב תלונות התושבי�  התקבלו 2011בשנת .    10

  מכתבי�). 43�ו e-mail�ב 358, (פניות בכתב 401ישירות או טלפוניות ועוד          

  בה  2010לעומת שנת  15.2%�ת פניות זו מצביעה על עלייה בשיעור של ככמו         

  בה  ,2009לעומת שנת  34%עלייה של היתה  2010. בשנת פניות 473התקבלו          

  פניות. 353התקבלו          

  

המספרי� לעיל, הינ� נתוני� סטטיסטיי� בלבד ויש להתייחס אליה� בתור 

  שכאלה.

  

  1201 � לפי נושאי� ויחידות מטפלות לונות התפלגות הת

                                                           
  נציבות תלונות הציבור וכו'$משרד הפני�, משרד מבקר המדינה 1

  אחוזי� %  סה"כ  בכתב/בפקס  e-mail  טלפוניות  המחלקה

  35.6%  194  6  134  54  איכות הסביבה כולל גינו�

  27.7%  151  11  102  38  הנדסה כולל ועדת תנועה

  15%  82  4  53  25  רשות החנייה

  4.8%  26  8  11  7  כולל גבייה כספי�

�  3.5%  19  �   12  7  חינו

  3.5%  19  1  13  5  ובקשת מידע נושאי� שוני�

  2.6%  14  1  9  4  טחו�יב

  2.2%  12  12  �   �   1תלונות מגורמי� חיצוניי�

  2.2%  12  �   12  �   תרבות, נוער וספורט

  1.1%  6  �   2  4  מוקד עירוני

  0.7%  4  �   4  �   חברה כלכלית

  0.7%  4  �   4  �   מפעל המי�

  0.4%  2  �   2  �   רווחה

  100%  545  43  358  144  סה"כ
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התפלגות התלונות באחוזים לפי יחידות ונושאים לשנת 2011

15
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0.7
0.7

2.2

2.2

2.6

3.5

3.5

4.8

35.6

27.7

איכות הסביבה � 35.6% הנדסה � 27.7%

רשות חנייה � 15% כספי� כולל גבייה � 4.8%

3.5% � �חינו פניות בנושאי� שוני� � 3.5%

ביטחו� � 2.6% תלונות מגורמי� חיצוניי� � 2.2%

תרבות, נוער וספורט � 2.2% מוקד עירוני � 1.1%

חברה כלכלית � 0.7% מפעל המי� � 0.7%

רווחה � 0.4%
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  איכות הסביבה .11
  

  התייחסו כלהל�: ,לגבי אג� איכות הסביבה התלונות
  

    אחוזי� %  סה"כ  בכתב/בפקס e-mail  טלפוניות  המחלקה

    18%  36  2  23  11  ניקיו�

      10  $  6  4  אשפה איסו� ופינוי 

      1  $  1  $  פינוי מכולות אשפה

      3  $  2  1  מתקני מחזור

      4  $  3  1  פינוי פסולת במנו�

      2  $  2  $  פרטי נזק לפח אשפה

      16  2  9  5  לו,ניקיו  של לכ

    14%  27  �   22  5  רישוי עסקי� ותברואה מונעת

      16  $  12  4  מפגעי תברואה 

      9  $  8  1  הדברהדרישה ל

      2  $  2  $  פגרי חיות

    28%  54  2  44  8  פיקוח עירוני

      15  $  13  2  פיקוחדרישה ל

      5  $  5  $  רכב נטוש

      28  1  21  6  רעש

      1  $  1  $  עישו  במקו� ציבורי

      5  1  4  $  טשילו

    40%  77  2  45  30  גני� ונו�

      3  $  $  3  נזילת מי�

      1  $  $  1  מרעישי�כלי גינו  

      13  1  7  5  בגני� ציבוריי� ,ולכל

      4  $  4  $  חסרה ו/או עודפת השקיה

      4  $  2  2  עטלפי�

      14  1  10  3  /טיפול לקויאי טיפול

      17  $  7  10  גיזו� והרמת נו�

      1  $  1  $  פינוי ע/ שקרס

      3  $  3  $  מקולקלי� מתקני משחק

      3  $  3  $  שיפור תשתיות בג  ציבורי

      1  $  1  $  התנהגות עובדי קבל  גינו 

      1  $  1  $  הקמת ג  ציבורי

      1  $  1  $  כניסת רכב לג  ציבורי

      11  $  5  6  גינו  מועט/גינו  חסר

  מהסה"כ 35.6%  100%  194  6  134  54  סה"כ
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התפלגות התלונות באג� איכות הסביבה לפי מחלקות
 

14
18

40
28

ניקיו��18% רישוי עסקי� ותברואה מונעת�14% פיקוח עירוני�28% גני� ונו��40%

 
  

  :תלונות) 45�(מתו� סה"כ עירוניהפיקוח על התלונות להל� דוגמאות ל

 .תלונה על מטרד מכלבי� של שכני� .1

 .תלונה על בטלת קנס בגי  אי איסו� גללי כלב .2

 .תלונה על הצבת שלט בחזית בניי  .3

 .תלונות) 5(� נטושי� תלונה על חניית רכבי .4

 .תלונות) 28תלונה על מטרד רעש ( .5

 .עישו  במקו� ציבוריתלונה על  .6

 .מאוחרתתלונה על פעולת אזעקה מתמשכת מדי ערב בשעה  .7

 .תלונה על חסימת יציאה מחנייה פרטית בעקבות חניית רכב של פקח עירוני .8

 .מי ג'תלונה על הסרת מודעות מלוחות המודעות הקטנות באופ  תכו� ולא בי .9

 .תלונה על כלב משוחרר שתק� את כלבתו המתלונ  .10

  .תלונה על הצבת פח אשפה פרטי בשביל משות� לדיירי� .12

 

  הנדסה .12

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

  נושאי� אשר טופלו ביחידות אג� הנדסה.

  :להל� ההתפלגות
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    אחוזי� %  "כסה  בכתב/בפקס  e-mail  טלפוניות  המחלקה

    8%  12  �   9  3  חשמל

      10  $  8  2  תאורת רחובות

      1  $  1  $  רמזורי�

      1  $  $  1  מזגני�

    7%  10  �   3  7  הרישוי ובני

      7  $  $  7  הבניהרישוי 

      1  $  1  $  אפליה במת  היתרי בניה

      1  $  1  $  פיקוח לקוי על ביצוע פרויקט בניה

      1  $  1  $  בטיחות באתר בניה

    20%  31  5  16  10  הבניה פיקוח על

      3  $  $  3   יפסולת בני

      1  1  $  $  אחסו  חומרי בניה

      4  1  2  1  שימוש חורג

      9  1  6  2  בניה ללא היתר

      6  1  2  3  חריגות בניה

      2  $  1  1  מתקני שידור לקריאת מוני מי�

      3  $  3  $  מתק  גישה אלחוטית (סלולארי)

      2  $  2  $  הליקויי בני

      1  1  $  $  שטח משות� השתלטות על

    3%  5  �   3  2  תשתיות

      4  $  3  1  תשתיות

      1  $  $  1  אי מימוש הפקעה

    31%  47  2  33  12  עבודות ציבוריות

      5  $  5  $  סלילת כביש

      7  $  5  2  פגו� ניקוז

      14  $  10  4  משובש בורות בכביש/כביש

      12  $  9  3  פגומות מדרכות

      1  $  1  $  בקשה לחסימת מעבר קטנועי�

תיקו  אספלט לאחר תיקו  

  מערכת ביוב

$  1  $  1      

      4  1  $  3  רת תמרורדהס

      1  1  $  $  חידוש סימו  חניית נכה

      2  $  2  $  נגישות נכי�

    31%  46  4  38  4  ועדת תנועה

בקשות להסדרי תנועה, 

  חנייה ותמרורי�

4  38  4  46      

  מהסה"כ 27.7%  100%  151  11  102  38  סה"כ
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התפלגות התלונות באגף הנדסה לפי מחלקות

 

20

3

8

7

31

31

ועדת תנועה�31% עבודות ציבוריות�31% פיקוח על הבנייה�20%

רישוי ובנייה�7% חשמל�8% תשתיות � 3%

  

  
  

  : פניות) 64�סה"כמתו� ועדת תנועה (ונושאי הפניות לדוגמאות ל

 .סטרי שאינו עביר לרכבי�$תלונה על רחוב דו .1

 .בקשה להתקנת עמודי חסימה במדרכה .2

 .בקשה להצבת מראה פנורמית .3

 .טו  3.5בקשה להתקנת תמרורי� לאיסור חנייה לרכבי� מעל  .4

 .הפרעה לתנועה בקשה לצמצו� חניות למוניות עקב .5

 .בקשה לשינוי הסדרי תנועה .6

 חנייה אזורית.בקשה להנהגת  .7

 .בקשה לשינוי מסלול של אוטובוסי� .8

 .בקשה להתקנת "במפרי�" להאטת תנועה .9

 בקשה להקצאת חניית נכי� שמורה. .10

 בקשה לשינוי תזמו  רמזורי� לשיפור זרימת התנועה. .11

 בקשה לשינוי הסדרי חנייה. .12
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  רשות החנייה .13

 תלונות כנגד רשות החנייה התייחסו לנושאי� הבאי�:  82

  

  

  

 וגבייה כספי� .14

   :התפלגות התלונות היא כלהל�

  

  

  

  

  

  

    % אחוזי�  סה"כ  בכתב/בפקס  e-mail  טלפוניות  המחלקה

    40.2%  33  3  23  7  בקשה לביטול דוח חנייה

    20.8%  17  1  12  4  בקשה לאכיפת חנייה

    9.8%  8  $  7  1  היעדר מקומות חנייה

    8.6%  7  $  $  7  לא עוני� לטלפו 

    4.9%  4  $  1  3  תלונה על דוח לא תקי 

בקשה לסימו  חנייה 
  אזורית

$  3  $  3  3.7%    

    2.4%  2  $  $  2  יה אזוריתמדבקה לחני

    2.4%  2  $  2  $  סימו  חנייה לא תקי 

אי קבלת הנחת תושב 
 pango$ב  למשתמש

$  1  $  1  1.2%    

בקשה לקבלת העתק 
  החלטה על הצבת תמרור

$  1  $  1  1.2%    

    1.2%  1  $  1  $  בקשה לקבלת תו תושב

    1.2%  1  $  $  1  חניית נכי�

    1.2%  1  $  1  $  טיפול חברת שוהר בדוח

תלונה על פיקוח 
  חנייה בשבת

$  1  $  1  1.2%    

  מהסה"כ 15%  100%  82  4  53  25  סה"כ

    אחוזי� %  סה"כ  בכתב  e-mail  טלפוניות  המחלקה

    $  $  $  $  $  גזברות

    77%  20  8  5  7  גבייה

    23%  6  $  6  $  ביטוח

  כ"מהסה 4.8%  100%  26  8  11  7  סה"כ
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  :תלונות) 20�(סה"כ פירוט תלונות מחלקת גבייה

  

 עליית מחירי הארנונה.  .1

 תלונות). 2לא עוני� לטלפו  במחלקת הגבייה ( .2

 חיוב בהיטל סלילת כביש על א�, שאי  כביש סלול.  .3

 .אי קבלת הנחה עקב תשלו� בהוראת קבע .4

 .בירור אופ  רישו� דירה שנרכשה ועתידה להיות מושכרת .5

 .תלונה על חיוב כפול בתשלו� ארנונה לעסק .6

 .עיכוב בקבלת אישור לטאבו .7

 .הנחה בארנונה לאלמנת צה"ל .8

 הנחה בארנונה לנכה ביטוח לאומי. .9

 .והעברת ש� המחזיק בנכס לאחר מזוי�צגת חוזה שכירות ה .10

ונה עקב אישור נכות זמנית בקשה לקבלת הנחה רטרואקטיבית מארנ .11

 .רטרואקטיבית

 .קבלת הנחה למחזיק במספרה עקב תעריפי� נמוכי� בערי� שכנותבקשה ל .12

 .חיוב מקלט בארנונה בכלל ובתערי� מגורי� בפרטהשגה על  .13

 .השגה על גובה ההנחה מארנונה הניתנת לנכה צה"ל .14

 .תלונות) 2ערעור על גובה היטלי פיתוח ( .15

 .ששול� החזר היטל השבחהבקשה ל .16

 .ערעור על גובה היטל סלילת כביש .17

 .ערעור על גובה היטל סלילת מדרכה .18

  
   :תלונות) 6�סה"כתביעות ביטוח (בגי� פירוט תלונות 

 .ופגע ברכבע/ נפל  .1

 .נפילת ילדה לבור פתוח במדרכה .2

 .פגיעה מרכב מע/ הנוטה ליפול .3

 .פיצוי על נזק לצמיג עקב בור ניקוז מי� שבור .4

 .ות במדרכהחבלה ברגל עקב בור .5

 .תקר בגלגל עקב עבודות פיתוח .6
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  תרבות, נוער וספורט .15

  :התפלגות התלונות היא כלהל�

 

  :)תלונות 21�(סה"כל אג� תרבות, נוער וספורט עתלונות ה נושאיפירוט 

   

 .מכירת משקאות אלכוהוליי� בקיוסק בהיכל התרבות .1

 .אשר צולמו מעשנות סמי� בפארק העירוני 12נערות בנות תלונה על  .2

בספורטק, דבר הגור� לבזבוז כספי� התאורה  אי כיוו  שעו  הדלקת .3

 .ולמטרדי רעש מחבורות בני נוער אשר מתאספות במקו� ומפריעות לשכני�

 מכשירי כושר לא תקיני� המותקני� בספורטק העירוני. .4

 .תלונה על כ, שהמוזיאו  העירוני סגור בחופשת סוכות .5

 �.הקמת רעש ביו� שבת בשבט הצופי� מוקד� בבוקר ובשעות הצהריי .6

 אי הדלקת תאורה במסלול הריצה בחטיבת אלו  בסופי שבוע. .7

 מחסור בתאורה במגרש כדורסל ברחוב פרישמ . .8

 גבייה בלתי תקינה במרכז למוסיקה ולמחול ועיכוב בהחזר חוב. .9

 התנהלות לקויה מצד העירייה מול נותני שרות (מפעילי חוגי�) בבתי תרבות. .10

 בורת בני נוער בג  ציבורי.עישו  נרגילות ושתיית אלכוהול על ידי ח .11

  בזבוז כס� עקב השארת תאורה בלילות במבנה בית ספיר. .12

    אחוזי� %  סה"כ  בכתב  e-mail  טלפוניות  המחלקה

    34%  4  $  4  $  ספורט

    25%  3  $  3  $  רשות למלחמה בסמי� ואלכוהול

    17%  2  $  2  $  תרבות

    8%  1  $  1  $  מוזיאו  ארכיאולוגי

    8%  1  $  1  $  נוער

    8%  1  $  1  $  קונסרבטוריו 

  מהסה"כ 2.2%  100%  12  �   12  �   סה"כ
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 יחידות אחרות .16

  להל� התפלגות התלונות לגבי שאר יחידות העירייה:

  

  :להל� פירוט הנושאי� אליה� התייחסו תלונות אלו

  

  :תלונות) 4�סה"כ( מפעל המי�על פירוט תלונות 

 .בתעריפי המי� 37.5%תלונה על עלייה של  .1

 .תלונה על חיוב גבוה ושגוי .2

 .בקשה לבדיקת נזילת מי� בבניי  משות� הגורמת לחיוב גבוה .3

  .ישה לתיקו  פיצו/ בצנרת מי� פרטיתדר .4

 

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

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

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

  הועברו למנהלת מפעל המי� וטופלו על ידה.

  

  :תלונות) 4�כלכלית (סה"כהחברה על הפירוט תלונות 

מעורב של  סכנת היפגעות הולכי רגל בשבילי הפארק העירוני עקב שימוש .1

 .הולכי רגל ושל רוכבי אופניי� בשבילי הפארק

 חוסר בתאורה בפארק בעת חגיגת יו� הולדת. .2

 .נסיעה פרועה של אופנועני� במגרש החנייה של הפארק העירוני .3

 .סגירת הפארק בשעות ערב לקהל הרחב, עקב אירוע פנימי של העירייה .4

  

  אחוזי� %  סה"כ  בכתב  e-mail  טלפוניות  המחלקה

�  מהסה"כ 3.5%  19  $  12  7  חינו

  מהסה"כ 3.5%  19  1  13  5  ובקשת מידע נושאי� שוני�

  מהסה"כ 2.6%  14  1  9  4  טחו�יב

  מהסה"כ 1.1%  6  $  2  4  מוקד עירוני

  מהסה"כ 0.7%  4  $  4  $  חברה כלכלית

  מהסה"כ 0.7%  4  $  4  $  מפעל המי�

  מהסה"כ 0.4%  2  $  2  $  רווחה

  מהסה"כ 12.5%  68  2  46  20  סה"כ
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  : נות)תלו 30�(סה"כ שוני�ביטחו�, רווחה ונושאי�  בנושאי לונותפירוט ת

 .14:00בג  יול"א אחרי השעה  שמירה חסרה .1

 .תלונה על פעולות קב"ט מוסדות חינו, בנוגע לגניבה של ארנק ממורה .2

 תלונה על היעדרות שומר בג  ילדי� עירוני ועל אי תקינות של לחצ  המצוקה. .3

 עצומת הורי� נגד ביטול שמירה צמודה בשני גני ילדי� בשכונת תקומה. .4

 ה על מער, האבטחה בגני הילדי�.תלונ .5

 תלונה על מטרד קבוע עקב פעולה קבועה של מערכת האזעקה בחט"ב שז"ר. .6

 .התקהלות רועשת של בני נוער בלילה בג  ילדי� .7

 .תלונה על ניסיו  לחטיפת תיק מקבוצת נערות ששהו בג  ציבורי .8

ד תלונה על אי שמיעת האזעקה באזור התעשייה במהל, קיו� תרגיל של פיקו .9

 .העור�

 הבערת מדורות ל"ג בעומר המפריעות את מנוחת התושבי�. .10

 .תלונה על נעילת שער חצר בית ספר במהל, החופש הגדול .11

תלונה על הפיכת מקלט בבניי  משות� למחס  על ידי אחד הדיירי� המתגורר  .12

 .בדירה שכורה

 .סכסו, בי  שכני� בגי  הנחת שקית זבל באופ  קבוע בחדר מדרגות .13

 .תלונות) 4במלב"י (מפלה התנהלות תלונה על  .14

 .פנייה על אי מענה לגבי פנייה הנוגעת לקיו� הסכ� גירושי  .15

 .הקצאת מטפלת לקשיש סיעודיתלונה על אי  .16

 .תלונה על טיפל לקוי בנוגע להסכ� גירושי  .17

 סכסו, בי  שכני� לגבי חלוקת חצר משותפת. .18

 תלונה על השארת רכב עירייה מונע בחנייה. .19

 בתחבורה ציבורית בשכונה הירוקה. תלונה על חוסר .20

 תלונות). 2תלונה על עבירות תנועה של אוטובוסי� של חברת מטרופולי  ( .21

 אובד  תעודת זהות. .22

 תלונה על אי מת  אפשרות לפגישה ע� ראש העיר. .23

 תלונה על רעש מכונות ומכוניות מדיירת בבית אבות. .24

 תלונה על אי קבלת דברי דואר באופ  תקי . .25

 עה פרועה של טרקטורוני� בשכונת הדרי�.תלונה על נסי .26
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  :)תלונות 6�מוקד עירוני (סה"כעל הפירוט תלונות 

 העירוני. תלונה על חשיפת פרטי� אישיי� של תושב שפנה למוקד העירוני .1

 לגבי בית מרקחת תור  מצד מוקדנית.תלונה על הטעייה  .2

 ת).תלונו 4(ו/או זמ  המתנה ארו, למענה תלונה על אי מענה טלפוני  .3

  

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

 .מתערבת במקרה ושכ  מלכל, את הגינה המשותפתהא� העירייה  .1

בירור פרטי� לגבי פרויקט הבנייה לזוגות צעירי� בשטח חטיבות הביניי�  .2

 שז"ר ושרת.

  .ה לצפות בצילומי צומת רחובות עקב תאונת דרכי�בקש .3

  

  : תלונות) 91�החינו� (סה"כ אג�על פירוט תלונות 

 .תלונה על אי קיו� פגישות ע� הורי ילדי� לפני פתיחת שנת הלימודי� בגני� .1

 .תלונה על מזג  לא תקי  בג  ילדי� .2

 .תלונה על אי אישור המש, טיפול באומנות לילד בבית ספר יסודי .3

 . תלונות) 5ילדי� ( בג ערעור על שיבו/  .4

 . ה הירוקהתלונה על מחסור בגני ילדי� בשכונ .5

 .תלונה על מחיר גבוה בקייטנות בגני העירייה .6

 .תלונה על אי קבלת הודעת שיבו/ לג  ילדי� במועד מוקד� מספיק .7

 .תלונה על מער, האבטחה בגני הילדי� .8

תלונה על ג  ילדי� שלא מאובזר במספיק משחקי� ומתקני חצר ועל כ,  .9

 .ה מכוסה ביוטהשגדר הג  הגובלת בג  ציבורי בו שוהי� אנשי� זרי� אינ

"אופק  תכנית תכנסהחזר כספי יחסי ו/או הוספת חצי שעה עקב הבקשה ל .10

 .חודש" בגני הילדי�

 .תלונה על רעש מג  ילדי� בשעות המנוחה .11

 .תלונות) 2( פגעי בטיחות בג  ילדי�תלונה על מ .12

 .קיו� מפגש בתיכו  ע� קרוב משפחה של מחבלתלונה על  .13

 .רי� גרושי�תלונה על אי מסירת מידע מלא להו .14
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במסגרת תפקידו מטפל נציב תלונות התושבי� ג� בתלונות המגיעות באמצעות  .17

 גורמי� חיצוניי�.

  :2011ואשר טופלו על ידי נציב תלונות התושבי� בשנת שהתקבלו  להל�, פירוט התלונות

  

  

  :תלונות) 12�ט תלונות מגורמי� חיצוניי� (סה"כפירו

  

  :)תלונות 3�(סה"כ משרד הפני�

פנייה למעקב אחר תיקו  ליקויי� שנמצאו בבדיקה בחברה הכלכלית  .1

 .לפיתוח כפר סבא בע"מ

 .בשכונה הירוקההמשמש לבניית בניי  בטיחות עגור  לתלונה בנוגע  .2

 .תלונה על תחזוקה שוטפת של העירייה בשכונת גני השרו  (תשלו"ז) .3

  

  :)תלונות 9�(סה"כ נציבות תלונות הציבור � המבקר המדינ
  

 .תלונה על זניחת ילדה אוטיסטית על ידי מלווה בהסעה .1

 .עקב פעולתה תלונה על שעות פעילות מסעדה/בית קפה וגרימת רעש .2

 .תלונה על הסדרי תנועה ליד בית הספר הדמוקרטי .3

 .תלונה על ניהול קייטנות בבית ספר יסודי .4

 .תלונה על עיכוב במת  היתר בניה .5

 .תלונה על פעילות סני� הדואר המרכזי בשעות לא מקובלות .6

 .תלונה על מחלקת פיקוח על הבניה .7

 .שלומי ארנונהתלונה על נכסי� שנעשו בה� חריגות בניה ובנוגע לת .8

 תלונה על הזזת קו גבול בי  מגרשי�. .9

  

בעקבות הבדיקות, הבירורי� וההתייחסויות שנשלחו בתגובה לתלונות אלה, 

נציבות תלונות הציבור לסגור את  �מבקר המדינה במרבית המקרי�, החליט 

� הועבר לעירייה במרבית המקרי�. ,הטיפול בתלונות כלא מוצדקות. מכתב על כ

  

  אחוזי� %  סה"כ  בכתב  e-mail  טלפוניות  הפונההחיצוני גור� ה

 – תלונות ממבקר המדינה
  נציבות תלונות הציבור

$  $  9  9    

    3  3  $  $  תלונות ממשרד הפני�

  מהסה"כ 2.2%  12  12  �   �   סה"כ



 

 

18

� של התלונות טופלו באופ� מיידי בשיתו� פעולה מלא ע� היחידות רוב רוב .18

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

 ידי היחידה המטפלת בעצמה.


