
 

 

רת בו י הצ ת  ו נ ו 22�  ל 01  
  

  :מבוא כללי  .1
  
   תלונותעל להל� מובאי� עיקרי ההוראות הרלוונטיות לתפקיד הממונה      
  , לרבות באשר למינוי ומקור הסמכות, תפקידי�, עצמאות, דרכי הציבור   
  בירור תלונה והגשת די� וחשבו�.   
  

  מינוי לתפקיד ומקור הסמכות  1.1  
  
  הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות חוקק חוק  2008בשנת        
  (להל� החוק), המחייב את מועצת הרשות  2008 #הציבור), התשס"ח       
  על פי החוק ימלא את  ממונה על תלונות ציבור.המקומית למנות       
  התפקיד מבקר הרשות המקומית. מטעמי� מיוחדי�, רשאית       
  ל הרשות המקומית, המועצה, למנות לתפקיד זה עובד בכיר אחר ש      
  ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי להפריע למילוי תפקידו כממונה       
  על תלונות הציבור, ושיעמוד בדרישות התפקיד כמפורט בחוק.      
  
  עת נתמנה , ציבורתלונות הממונה על מבקר העירייה ממלא תפקיד        
  פקידו כמבקר בנוס% לתזה על ידי מועצת העירייה לשמש ג� בתפקיד       
  רשות.      
  
  ממונה על תלונות הציבוראיחוד תפקיד המבקר וה  1.2    
  
  יריית הציבור בעתלונות מונה על במהל& השני� הוטל תפקיד המ       
  כפר סבא על מבקר העירייה. מאז הוא משמש בתפקיד "מבקר        
  איחוד  2008". החל משנת הציבור תלונותעל העירייה והממונה       
  התפקידי�, כאמור, קיבל גושפנקא חוקית.      
  

  הניסיו� מוכיח כי יש יתרו� בולט לאיחוד התפקידי� ולשיוכ�         
  מסגרת ארגונית אחת.ל     

  לעבודת השטח של פת לשכת מבקר העירייה באמצעות התלונות נחש       
  מהציבור תמונת מצב עדכנית על  תעובדי העירייה ויחידותיה, ומקבל      
  רגני     והממונה על תלונות הציבור בהיותו חלק אולותיה. מנגד, פע      

   מהיוקרה ומהאמינות של מוסד מלשכת מבקר העירייה, נהנה                       
  הביקורת.                       

  
  תלונות הציבור, פותח צוהר  הממונה עלבידי  ציבורהבירור תלונות       
  ת נושאי� נוספי� רלוונטיי� לעריכת ביקורות. נוס% ממנו נית� לדלו     
  בכפר סבא יביא  ציבוראי לכ&, מבקר העירייה והממונה על תלונות ה     
  מידי שנה בחשבו�, בעת הכנת תכנית הביקורת השנתית נושאי�      
  כאמור השלכות  לביקורת שנחשפו מבירור תלונה נקודתית שיש לה      
  מעבר למקרה שנבדק.     
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  ת התפקידרהגד  1.3    
         
  על פי החוק, הממונה על תלונות הציבור יברר, בכל דר& שיראה לנכו�,        
  תלונה שהגיש כל אד� על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על       
  נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכ� על גו% עירוני       
  להל�. 1.7 # 1.6מבוקר, כמפורט בסעיפי�       
  
  לצמצ�, הממונה ישמור על זכויות אזרחי העיר בזיקה בנוס%       
  למסגרת ולתחו� פעולת העירייה; יטפל בתלונות אזרחי�, גופי�       
  ומוסדות, במטרה להבטיח ולפקח על פעולה תקינה וללא משוא פני�       
  , כמפורט הומוסדותי ה, מחלקותיהשל העירייה, על כל שלוחותי      
  להל�.  1.7 # 1.6סעיפי� ב      
  ו� הציבור ויפורס� באתר האינטרנטדי� וחשבו� זה יהיה פתוח לעי      
  של העירייה.      
  

  עצמאות במילוי התפקיד  1.4  
     
  על פי החוק, הממונה על תלונות הציבור יהיה עצמאי ובלתי תלוי,       
   ואחראי בפני מועצת הרשות המקומית בלבד. זו האחרונה תעמיד      
  לרשותו משאבי� הולמי� הדרושי� לו לש� מילוי תפקידו. הממונה       
  מוסמ& לדרוש מכל אד� למסור לו כל ידיעה או מסמ& העשויי�       
  לדעתו לעזור בבירור התלונה, ולדרוש מכל עובד של גו% מבוקר       
  להתייצב לפניו לש� מסירת ידיעות או מסמכי� כאמור.      
  
  פרסו�   1.5    
  
  החוק קובע כי על הרשות המקומית לפרס� ברבי� את פרטי הממונה       
  באמצעות: פקס, דואר  על תלונות הציבור ואת דרכי הגשת תלונה      
  אלקטרוני, מכתבי�, פגישות וכדומה.      
  
  תלונות לבירור  1.6    
  
  על  אד�על פי החוק, הממונה על תלונות הציבור יבדוק תלונה של כל       
  מקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא הרשות ה      
  ש:תפקיד ברשות המקומית, וכ� על גו% עירוני מבוקר, בתנאי       
  
  שהתלונה תהא בעניי� הנוגע למילוי תפקידיו של הנילו�;  #      
  במתלונ� עצמו או מונע ממנו במישרי�  שהמעשה פוגע במישרי�  #      
  פוגע במישרי� באד� אחר או המונע טובת הנאה; או שהמעשה         
  ממנו במישרי� טובת הנאה, והמתלונ� קיבל את הסכמתו של         
  אותו אד� להגיש תלונה בעניינו;       
  שהמעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או   #      
  בניגוד למינהל תקי�, או משו� שיש בו משו� נוקשות יתרה או         
  ולט.צדק ב#אי        
  
הרשות המקומית על מעשה החורג מהוראות   עובדוכ�, תלונה של       

  חוק, תקנות, הסכ� קיבוצי, או מהסדרי� כלליי� שנקבעו כדי�.    
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  יבדוק, בי� היתר, תלונות אלה: לאהממונה       
  
  תלונה בעניי� התלוי ועומד בבית משפט או בבית די�, או שה�   #       
  הכריעו בו לגופו;        
  תלונה על פעולה שיפוטית או מעי� שיפוטית;  #      
  תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;  #      
  תלונה של עובד בעניי� הנוגע לשירותו כעובד.  #      
  
  יברר תלונה בכל עניי� הנוגע לנושאי� שה� בתחו� הפעולה הממונה       
  ורות המתאימי� שהמתלונ� פנה תחילה בצינ לאחרהמוניציפאלית,       
   .בעירייה, ולדעתו לא נענה כראוי או לא בא על סיפוקו      
  

  דרכי בירור התלונה  1.7  
  
  רשאי לברר את התלונה בכל דר& שיראה ציבור, הממונה על תלונות ה       
  לנכו�, והוא אינו קשור להוראה שבסדר די� או בדיני ראיות;      
        
  את התלונה לידיעת הנילו�,  יביאציבור לונות התהממונה על       
  , יביא וא� היה עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד ברשות המקומית     
  .הזדמנות נאותה להשיבבידיה� יית� , ולידיעת הממונההעניי� ג�      
  רשאי לדרוש מה� כי ישיבו על התלונה ציבור לונות התהממונה על       
  בתו& תקופה שיקבע בדרישתו;      
  
  וכל  �הנילורשאי לשמוע את המתלונ�, את ציבור על תלונות ההממונה       
  אד� אחר;      
  
  המאוחר  יסיי� את בירור התלונה, לכל ציבור הממונה על תלונות ה      
  עד תו� שנה אחת מיו� הגשתה;      
  
  ימסור הודעה בכתב על תוצאות הבירור ציבור הממונה על תלונות ה      
  התלונה מוצדקת או שאינה מוצדקת; שער&; וינמק את קביעתו א�      
  
  להמלי- על הדר& ליקוי ורשאי להצביע על ציבור הממונה על תלונות ה      
  לתיקונו.       
   ציבור על תלונות האו הממונה עליו נדרשי� להודיע לממונה  �הנילו      
  האמצעי� שנקטו לתיקו� הליקוי בתו& המועד כאמור.מה�       
  
  די� וחשבו�  1.8    
  
  לראש העיר מחויב להגיש וק, הממונה על תלונות הציבור על פי הח      
  למועצת העירייה, בתו� כל שנה, די� וחשבו� על פעולותיו.ו      
  
  במאי בכל  1עד ליו�  #החוק קובע לוח זמני� להגשת הדי� וחשבו�       
  שנה. המועצה נדרשת לקיי� דיו� בעניי� הדי� וחשבו� בתו& חודשיי�       
  שהוגש לה. די� וחשבו� כאמור יהיה פתוח לעיו� הציבור  מיו�     
  עירייה.ויפורס� באתר האינטרנט של ה      
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  מילות תודה  1.9

  
וצוות הלשכה מבקשי� להודות לראש הציבור תלונות על הממונה     

ל העירייה, למנהלי אגפי�, למנהלי מחלקות ולעובדי "למנכ העיר,
לה ועל הכרת� בצור& למצות את העירייה האחרי�, על שיתו% הפעו

, ג� א� הדבר כרו& לעיתי� בהשקעה נוספת ציבורבירור תלונות ה
  של זמ� ומאמ-.

  
  , הציבור תלונותעל תודה מיוחדת שלוחה לעובדי לשכת הממונה     

הגב' אריאלה ברנשטיי�, מנהלת הלשכה ומר אייל מגיני, סג� מבקר 
מסירות הרבה שה� על ההממונה על תלונות הציבור, העירייה ו

מגלי� בסיוע לפוני� ובבירור תלונותיה�. היחס והקשב שה� 
, ג� כאשר התלונות אינ� מוצדקות, תורמי� ציבורמפגיני� כלפי ה

 הולהצגת פניולציבור רבות להעמקת הקשר בי� העירייה לתושביה 
  החיוביי� של העירייה.

  על כ& הערכה ותודה.     
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  2012הפניות והתלונות לממונה בשנת   .2
  
  
  הגדרות  2.1    
  
  המועברת מתושב: בעל פה, טלפו�, פקס, דוא"ל או "פנייה  :פנייה      
  העירייה, מכתב בנושא הקשור לתחומי טיפולה ואחריותה של       
  יחידותיה או גופי� מבוקרי� הקשורי� אליה".      
  
  , כהגדרותיה בחוק, הציבור תתלונוממונה על : תלונה לתלונה      
  לעיל. 1.6כמפורט בסעי%       
  
  המחלקה מוקד העירייה או : פנייה ישירה של תושב אל פנייה למעקב      
  או פנייה  ציבור;תלונות הממונה על העירונית הרלוונטית, בהעתק ל       
  חלקה. ל, קוד� שפנה ציבורתלונות ההממונה על של תושב אל  ישירה       
  הממונה על תלונות לשכת קרי� אלה הפנייה נרשמת ברישומי במ      
  והיא מועברת לטיפול למוקד העירייה/המחלקה/האג% הציבור       
  של  לשביעות רצונותלונה הרלוונטי. א� המחלקה/האג% לא טיפל ב      
  או לא השיב על פנייתו במועד סביר, נדרשת התערבותו של המתלונ�       
  ציבור.התלונות הממונה על      

  
  מדריכה באופ� ציבור יצוי� כי לשכת הממונה על תלונות ה      
  שוט% את הפוני� אליה טלפונית או המגיעי� למשרדיה,       
  מוקד העירייה או המחלקה הרלוונטית, בטר� ומכוונת אות� אל       
  ציבור.תלונות הממונה על יגישו תלונה ל      
  
  נו א� כ�, לברר ולטפל יהציבור ה תלונותהממונה על פקידו העיקרי של ת  .3
  לא קיבלו טיפול ראוי מהיחידות הביצועיות של אלה לאחר שבתלונות,     
  מבצע מעקב אחר הטיפול  ממונהה ,בנוס% העירייה או שלא טופלו כלל.   
  נענו התלונות ומוודא, בדר& כלל, ששהועברו דרכו תלונות הציבור העירוני ב   
  בזמ� סביר ובמהימנות. הדגש מוש� על מת�  י הגורמי� המטפלי�ל ידע   
  .תשובות ענייניות ובזמ�, מצד כל הגורמי� בעירייה   

  מוצאות ביטוי בהתייחסותו הציבור תלונות הממונה על תוצאות טיפולו של      
  בכתב אל המתלונני� ו/או אל היחידות הביצועיות האחראיות.    
  
  בבירור ובמת� תשובות לתלונות ציבור תלונות ההממונה על בנוס%, מטפל     
  נציבות #המגיעות אל ראש העיר באמצעות משרד מבקר המדינה    
  תלונות הציבור, משרד הפני� וגורמי� ציבוריי� אחרי�.    

  לעיתי� בעצמו ועובדי לשכתו (לשכת מבקר העירייה) מבצעי� ממונה ה      
  ל נושא סיורי� במוקדי תלונות התושבי� על מנת לעמוד מקרוב ע    
  איתור פתרונות אפשריי� יחד ע� מנהלי היחידות & ות ,התלונה    
  הביצועיות.    
  
  מפגשי� ע� במידת הצור&, ועובדיו עורכי� ציבור תלונות ההממונה על       
  התושבי� המתלונני� למע� הבהרת נושאי התלונה ולמע� מציאת     
  נשוא תלונת�. פתרונות ודרכי טיפול עד לפתרו� האפשרי של הבעיה,   
  
  
   בגי�על מנת לנסות להביא לפתרו� ראוי  ,במקרי� כבדי משקל    
  מערב גורמי� בכירי� ביותר ציבור תלונות העל ממונה ה ,התלונות    
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  .ושפיעעל מנת שגורמי� אלה ימתלונני� הע�  השיפגעד לכדי , בעירייה    
  
  יווני בי� תלונות כ�מהווה למעשה גו  מתוו� דוציבור תלונות ההממונה על     
  התושבי� בנושאי� שוני� שבאחריות העירייה לבי� התשובות/הפתרונות     
  של בעלי התפקידי� הביצועיי� האחראיי� לנושאי� שבתלונות אלה.    
  ומציע פתרונות שיש להביא על מנת במקרי� לא מעטי� מסייע ממונה ה    
  ה� הממונה מעורב לפתור את הבעיה שהועלתה בתלונה. במקרי� כאלה, ב    
  למעשה בקבלת החלטות, עלינו להבחי� הבחנה ברורה בי� תפקידו כמבקר    
  ממונה כשאסור לו להיות שות  לקבלת ההחלטות) לבי� תפקידו (   
  הציבור. תלונותעל     
  
  הינה ייחודית  #הלכה זאת, של צירו% תפקיד ממונה על תלונות למבקר   .4
  קיימת במדינות אחרות.למדינת ישראל וכמעט אינה      
  הציבור:תלונות ה� לביקורת וה� לטיפול ב, איחוד שני התפקידי� תור�    
  למרות חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור),   א)    
  פקודת הכלי� העומדי� לרשות המבקר, על פי , #2008תשס"ח      
  בתלונות , לביצוע עבודתו מאפשרי� טיפול מעמיק ויסודי העיריות     
  .ציבורה      
  
  .מסייעי� למבקר בבואו לבחור נושאי ביקורתציבור תלונות המחלק   ב)    
  
  :הטיפול בתלונות  .5
  מועברת התלונה לטיפול היחידה האחראית לנושא  ,ע� הגעת התלונה בכתב    
   ציבור, תלונות העל ממונה ל יחידהמתקבלת תשובת הלאחר שהנדו� בה.    
  דורש כי ממונה ישנ� מקרי� שה מתלונ�.פית לנשלחת תשובה סו    
  ישנ�  ממונה.המנהל האחראי ישיב תשובות ישירות למתלונ�, ע� העתק אל ה    
   עלול  בה�תלונות אשר עקב אופיי�, מורכבות� והבעייתיות שבה�, הטיפול     
  .רב זמ�להימש&    
    .פי הביצועלאגלמוקד העירייה/פניות טלפוניות מנותבות בדר& כלל ישירות     
  פניות טלפוניות דחופות (דליפות מי�, חסימת דרכי�, הפסקות מאור    
   . ידיימועברות לטיפול מרחובות ומטרדי� ו/או מפגעי� אחרי�) ב    
  
  המעקב אחר הטיפול ושלבי הטיפול בתלונות נעשה באופ� ידני על ידי מנהלת     
   .תלונות הציבורהממונה על ו לשכת מבקר העירייה    
  
  ראוי לציי� כי טר� נמצא פתרו� למחשוב הטיפול והמעקב אחר תלונות     
  בכיוו� זה.ות , למרות הפעילויות הנעשציבורה    
  
  פ� נוס% הראוי לציו� הוא העלייה בשימוש באתר האינטרנט של העירייה,      
  המאפשר שימוש זמי�, קל ונוח, ובשל כ& התרבו התלונות המגיעות בדר&     
  .זאת    
  

  לטיפול ממונה ללא ביצוע מעקב נאות אחר הטיפול בתלונות, אפשרויות ה  
  פוחתות ומצומצמות יותר ופוגעות בעבודתו התקינה, א&  #הול� בתלונות     
  חובה להעניק לו.אשר רות שהוא זכאי לקבל ויבעיקר בתושב המתלונ� ובש    
  
  ש העיר ומנכ"ל ביחד ע� רא, לפעול ציבורכממונה על תלונות הבכוונתי     
  להנהיג נוהל עבודה פנימי בו ייקבעו לוחות זמני� מחייבי� והעירייה     
  לשכת הממונה על תלונות לטיפול בתלונות ולמת� מענה לפוני� ה� מצד    
  י� המקצועיי� בעירייה.מצד הגורמוה� הציבור     
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  וי לדעת של הכלי� בצירו  מסגרות עבודה מחייבות, עשניצול מושכל ויעיל     
  הממונה לקד� את הנושא בכללותו ולאפשר בעזרת� לגלות נקודות כשל     
  ולפעול לתיקונ�, ובכ� להעלות את רמת השירות.    
  הצגת פילוח של תלונות צודקות ותלונות לא פעול ללבנוס , בדעת המבקר     
  צודקות, יחד ע� פירוט של סיבות למת�/אי מת� מענה הול� לתלונה.   
  

   108פניות, מתוכ�  546ציבור תלונות ההממונה על אצל  התקבלו 2012ת בשנ  .6

   54�ו e-mail�ב 384, (פניות בכתב 438ישירות או טלפוניות ועוד  פניות    
  מכתבי�).    
  של  זההשיעור יציבות וא  שיפור בהתייחס אל כמות פניות זו מצביעה על     
  עלייה של היתה  2011בשנת . פניות 545בה התקבלו  ,2011לשנת תלונות     
  פניות. 473תקבלו הבה  ,2010לעומת שנת  15.2%   
  
  המספרי� לעיל, הינ� נתוני� סטטיסטיי� בלבד ויש להתייחס אליה�     
  בתור שכאלה. על א  זאת, יש לציי� כי בשנה זו פסקה העלייה בכמות     
  ל בקרב ולמעשה התייצבות זו מצביעה על שיפור לאור הגידוהתלונות.     
  אוכלוסיית כפר סבא והשימוש הנרחב שנית� בידי התושב ע� ההתפתחות     
  .2011כמות התלונות נשארה זהה לשנת  2012בשנת המדיה התקשורתית.     
  תלונות  545 �עד ל והגיע 206על מספר התלונות עמד  2008עבודה הבשנת     
  שני�. 4 �ב 164%של עלייה , 2011בשנת עבודה     
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  2201 � לפי נושאי� ויחידות מטפלות לונות התפלגות הת  .7
    

  

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

  39%  211  19  157  35  איכות הסביבה כולל גינו�

  22.6%  122  8  83  31  הנדסה כולל ועדת תנועה

  16.6%  91  5  71  15  רשות החנייה

  6%  33  3  22  8  ובקשת מידע נושאי� שוני�

  4.5%  25  6  12  7  כספי� כולל גבייה

  3.1%  17  1  12  4  תרבות, נוער וספורט

  2.5%  14  �   10  4  חינו�

  2%  12  11  1  �   תלונות מגורמי� חיצוניי�

  1.3%  7  �   6  1  טחו�יב

  1%  6  1  4  1  רווחה

  0.9%  5  �   3  2  חברה כלכלית

  0.5%  3  �   3  �   מפעל המי�

  100%  546  54  384  108  סה"כ
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התפלגות התלונות באחוזים לפי נושאים ויחידות מטפלות 

לשנת 2012

16.6%

0.5%

0.9%

 1%

1.3%

 2%

2.5%

3.1%

4.5%

6%

 39%

22.6%

איכות הסביבה � 39% הנדסה כולל ועדת תנועה � 22.6%

רשות החנייה � 16.6% נושאי� שוני� ובקשת מידע � 6%

כספי� וגבייה � 4.5% תרבות, נוער וספורט � 3.1%

חינו� � 2.5% תלונות מגורמי� חיצוניי� � 2%

ביטחו� � 1.3% שירותי� חברתיי� ( רווחה)  � 1%

חברה כלכלית � 0.9% מפעל המי� � 0.5%

  



 

 

10

  

  איכות הסביבה

  :אג  איכות הסביבהיחידות התלונות לגבי להל� התפלגות 

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

      11  #  9  2  אשפהאיסו% ופינוי 

      2  #  1  1  הזזת פח/מתק� מחזור

      5  #  5  #  מתקני מחזור

      1  #  1  #  מחסור במתקני מחזור

      3  #  3  #  תקני מחזורפינוי פסולת במאי 

      2  #  1  1  העלמות פח לאחר איסו% אשפה

      1  #  1  #  מחסור בשקיות לצואת כלבי�

  בקשה להתקנת עמוד ע� 

  שקיות לצואת כלבי�
#  1  #  1      

      3  #  2  1  מחסור בפחי אשפה ברחוב

      1  #  #  1  פרטי נזק לפח אשפה

  הפרעה לתנועה עקב 

  במנו%פינוי פסולת 

#  2  #  2      

      1  #  1  #  דרישה לביעור עשבייה

      11  1  8  2  ניקיו� של לכלו&

    21%  44  1  35  8  ניקיו�סה"כ 

      8  #  4  4  מפגעי תברואה

      14  1  11  2  הדברהדרישה ל

      1  1  #  #  אסבסט

      1  #  1  #  היתר להוצאת סחורה לרחוב

      2  #  #  2  רישוי עסקי�

  רישוי עסקי� סה"כ 

  ונעתותברואה מ

8  16  2  26  12%    

      7  2  5  #  פיקוחדרישה ל

      5  #  5  #  תקיפה/נביחה/לכידה#כלבי�

      5  2  3  #  רכב נטוש

      26  4  21  1  רעשמטרדי 

      3  #  3  #  רעש ממפוחי עלי�

      7  #  6  1  עישו� במקו� ציבורי

      8  2  4  2  שילוט

      2  #  2  #  שילוט מספרי בתי�

    30%  63  10  49  4  פיקוח עירוניסה"כ 
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 :המש&

  

  

  

  
  

 

  

 

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

      1  #  1  #  נזילת מי�

      2  #  2  #  מרעישי�כלי גינו� 

      7  2  2  3  בגני� ציבוריי� &ולכל

      5  #  5  #  חסרה ו/או עודפת השקיה

      4  #  4  #  מתקני משחק חסרי�

      2  #  2  #  רשתות הצללה קרועות

      15  1  11  3  /טיפול לקויאי טיפול

      11  #  8  3  גיזו� והרמת נו%

      2  #  1  1  גיזו� עקב נגיעה בחוטי חשמל

      4  #  3  1  ברזיות מי� מקולקלות

      2  #  2  #  מקולקלי� מתקני משחק

      3  #  2  1  שיפור תשתיות בג� ציבורי

      2  #  2  #  בקשה להתקנת משטח גומי

      1  #  1  #  הוספת ספסלי� לג� ציבורי

      2  #  2  #  � ציבוריהסרת ספסלי� בג

      1  #  1  #  השארת גז� על המדרכה

      3  #  #  3  נזק משורשי עצי�/גיזו�

      1  1  #  #  עטלפי�

      10  2  8  #  גינו� מועט/גינו� חסר

    37%  78  6  57  15  גני� ונו סה"כ 

  מהסה"כ 39 %  100%  211  19  157  35  סה"כ
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התפלגות התלונות באג  איכות הסביבה לפי מחלקות
 

30%

37%

21%

12%

ניקיו��21% רישוי עסקי� ותברואה מונעת�12% פיקוח עירוני�30% גני� ונו �37%

 
  

  :תלונות) 63(מתו�  עירוניהפיקוח על התלונות להל� דוגמאות ל

 .נובח תלונה על מטרד מכלב .1

 .כלבי� משוטטי�תלונה על  .2

 .תקיפת כלבתלונה על  .3

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

 .)מתוכ� על רעש ממפוחי עלי� 3, תלונות 29תלונה על מטרד רעש ( .5

 .תלונות) 7( עישו� במקו� ציבוריתלונה על  .6

 שילוט שמותק� באופ� לא תקי�.על  תלונה .7

 .חוסר בשילוט מספרי בנייני�תלונה על  .8

תלונה על סמכות כניסת פקח לשטח פרטי לחיפוש חשד למקור מי� פתוח  .9

  הגור� לדגירת יתושי�.
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  :תלונות) 78(מתו�  עירגינו� בעל תלונות להל� דוגמאות ל

 תלונה על גינה ציבורית מוזנחת ולא מטופלת. .1

 תלונה על הסרת מגלשה מג� ציבורי ואי החלתה באחרת. .2

תלונה על ע- מסוכ� שענפיו נכרכי� בחוטי חשמל על א%, שלטענת  .3

 פעמי� למוקד העירוני הנושא לא טופל. 3המתלונ�, פנה 

 .בגינה תלונה על מחסור של: רשתות הצללה, ספסלי� וברזיית מי� סגורה .4

 הגינה הציבורית מתייבשת. תלונה על מערכת השקיה לא תקינה ועקב כ& .5

 תלונה על שטחי� ע� קוצי� המהווי� מקו� מסתור לנחשי� ולמכרסמי�. .6

 תלונה על ע- פיקוס הנטוע בג� ילדי� עירוני המזה� את חצר הג�. .7

 תלונה על אי טיפול בגינת כלבי� ע� דרישה ליישר את שטח הג�. .8

 ני�.במתקני השקיות בשני גתלונה על מחסור בשקיות לצואת כלבי�  .9

 תלונה על מגלשות בג� ציבורי שיש להחליפ� כי ה� מחוספסות. .10

  

  :תלונות) 44(מתו�  ואיסו  אשפה עירה ניקיו�על תלונות להל� דוגמאות ל

 על מחסור בניקיו�.  ותתלונ 11 .1

 .ברחוב על מחסור בפחי אשפה ותתלונ 3 .2

 תלונה על אי החזרת פח אשפה לחדר אשפה. .3

 רגני.תלונות על אי פינוי הפח האו 3 .4

 שתי תלונות על משאית מנו% המפריעה לתנועה בשעות הבוקר. .5

 לקויי�. תלונות על איסו% ופינוי אשפה 11 .6

  דרישה לביעור עשבייה. .7
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  :תלונות) 26ישוי עסקי� ותברואה מונעת (מתו� רעל תלונות להל� דוגמאות ל

 תלונה על עכברושי� ויתושי� רבי� בשוק העירוני. .1

 .רוטווילר ת כלבתלונה על תקיפ .2

 .ומכרסמי� ודרישה להדברה על כמויות גדולות של יתושי� ותתלונ 14 .3

 תלונה על גג אסבסט. .4

  תלונות על מפגעי תברואה. 8 .5

  

  

  הנדסה

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

  נושאי� אשר טופלו ביחידות אג  הנדסה.

  

  :י יחידות אג  הנדסההתלונות לגב להל� התפלגות
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    אחוזי� %  סה"כ  גישהבכתב/פ  e-mail  טלפוניות  המחלקה

בקשה לפגישה ע� 
  מהנדס העיר

 �   �  1  1  0.5%    

      7  1  6  #  וגני� תאורת רחובות

      1  #  1  #  תאורה דולקת ביו�

    7%  8  1  7  �   חשמלסה"כ 

      2  #  2  #  תכנית שינויי�–ובניהרישוי 

      2  #  2  #  חיוב שגוי של היטל פיתוח

      2  1  #  1  פיקוח  על ביצוע פרויקט בניה

    5%  6  1  4  1  הרישוי ובני סה"כ

      2  #  1  1  שימוש חורג

      8  4  4  #  בניה ללא היתר

      4  #  4  #  חריגות בניה

      1  #  1  #  הליקויי בני

      3  #  1  2  השתלטות על שטח משות%

    15%  18  4  11  3  פיקוח על הבניה סה"כ

      5  #  2  3  תחזוקת מבני ציבור

    4%  5  �   2  3  תחזוקת מבני ציבורסה"כ 

      2  #  #  2  שימוש בנכס ציבורי

    1.5%  2  �   �   2  מחלקת נכסי�סה"כ 

      5  1  3  1  תשתיות

      3  #  2  1  פיתוח רחוב באופ� לקוי

      1  #  1  #  דרישה לסיו� פיתוח רחוב

      2  #  2  #  דרישה לשיפו- רחוב

      1  #  1  #  מספור בתי� ברחוב

    10%  12  1  9  2  תשתיותסה"כ 

      1  #  1  #  התקנת תחנת הסעה

      2  #  1  1  פגו� ניקוז

      4  #  1  3  משובש בורות בכביש/כביש

      8  #  3  5  פגומות מדרכות

      1  #  1  #  רעש מתיקו� כביש מוקד�

      1  #  1  #  סימו� מעטפה לא חוקית

      1  #  #  1  רת תמרורדהס

      1  #  #  1  חידוש סימו� חניית נכה

      4  #  2  2  נגישות נכי�י� לליקוי

    19%  23  �   10  13  עבודות ציבוריותסה"כ 

      47  #  40  7  ותמרורי� הסדרי תנועה

    38%  47  �   40  7  ועדת תנועהסה"כ 

  מהסה"כ %22.6  100%  122  8  83  31  סה"כ
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התפלגות התלונות באגף הנדסה לפי מחלקות

 
15%

0.5%

1.5,%

 4%

5%

7%

10%

38%

19%

ועדת תנועה�38% עבודות ציבוריות�19% פיקוח על הבנייה�15%

תשתיות�10% חשמל�7% רישוי ובניה�5%

תחזוקת מבני ציבור 4% מחלקת נכסי� 1.5% מהנדס העיר 0.5%

  

  :תלונות) 122(מתו�  אג  הנדסהעל תלונות להל� דוגמאות ל

 ל מדרכות פגומות.תלונה ע .1

 .ובשכונה הירוקה על תאורה חסרה בג� ציבורי ותתלונ .2

 תלונה על תאורה פגומה ברחוב. .3

 .תלונה על תיקו� פגו� של ניקוז .4

 נזילת מי� חוזרת בחצר בית ספר יסודי.תלונה על  .5

 תלונה על ביצוע פגו� של החלפת קו מי� ושיפו- מדרכה. .6

� על גג ג� ילדי� עירוני עקב תלונה על שינוי במיקו� של דוד שמש שהותק .7

 הסתרת נו% לשכ� כתוצאה מהמיקו� החדש.

 תלונה על תאורת רחוב שאינה פועלת. .8

 תלונה על תאורת רחוב אשר דולקת בשעות היו�. .9

 תלונה על פנסי תאורה שלא תוקנו על הודעה למוקד העירוני. .10

 תלונות על חריגות בנייה. .11

 תלונה על השתלטות שכ� על שטח משות%. .12

 ה על סימו� לא חוקי של מעטפת חניה.תלונ .13

 תלונה על עבודות פיתוח הגורמות להפרעה. .14



 

 

17

 תלונה על בניה ללא היתר. .15

  

  : פניות) 47מתו� ועדת תנועה (ונושאי פניות לוגמאות ללהל� ד

 בקשה להצבת תמרורי�. .1

 סכנות בטיחות בדר& לבית הספר משכונת האוניברסיטה.תלונה על  .2

 ס לבית העלמי� החדש "פרדס החיי�".תלונה על מחסור בקו אוטובו .3

 תלונות על סגירת מעבר החצייה ברחוב ויצמ�/התחיה. .4

 .תלונה על הסדר תנועה חדש במגרש החנייה הסמו& למגדל המי� .5

 תלונה על עיכב בסימו� מעטפת חנייה. .6

 .תלונה על צומת מסוכ� מאוד בשכונה הירוקה .7

 .כיוונית ברחוב חד כיווני#נהגת תנועה דובקשה לה .8

 .החזרת חס� לשביל גישה לג� ציבוריקשה לב .9

 .לשינוי הסדרי תנועה ותבקש 5 .10

 .קבלת פירוט שמות "הגורמי� הציבוריי�" החברי� בוועדת התנועהבקשה ל .11

 הנהגת חנייה אזורית.בקשה ל .12

 בקשה להגברת תדירות קווי אוטובוס לאזור התעשייה "עתיר ידע". .13

 בקשה להתקנת מעברי חצייה. .14

 וי של תאי חנייה הגור� להפסד מקומות חנייה.תלונה על סימו� לק .15

 .גבוהי� מדי )"במפרי�"ונה על פסי האטה(לת .16

 .בקשות להתקנת פסי האטה ("במפרי�") להאטת התנועה 2 .17

 לשינוי תזמו� רמזורי� לשיפור זרימת התנועה. בקשות 5 .18

 לשינוי הסדרי חנייה. בקשות 3 .19

 תלונה על מצוקת חנייה. .20

 ד עירייה של "אדו� לב�" בשטח פרטי.תלונה על סימו� על ידי עוב .21

 תלונה על עומסי� כבדי� בכניסה לעיר בשעות אחר הצהריי�. .22

 תלונה על ביצוע תשתיות תחבורה ללא תכנית תחבורה לעיר. .23

תלונה על נהיגה מסוכנת בקטע כביש מסויי� הדורשת הגברת אכיפה  .24

 במקו�.
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  :רשות החנייה  .8

  

  ת החנייה:רשו לגביהתפלגות התלונות להל�    

  

 

  :תלונות) 91(מתו� שות החניה רעל תלונות להל� דוגמאות ל

 .עקב אי קבלתו/חוקיותו וכו' בקשות לביטול דוח חניה 30 .1

 בקשות לאכיפת חניה. 20 .2

 תלונות על אופ� הטיפול של חברת "שוהר" בדוח. 10 .3

 תלונות על היעדר מקומות חניה. 5 .4

 תלונות על אי מענה לטלפו� ברשות החניה. 3 .5

 בקשות לקבלת תו תושב. 2 .6

    % אחוזי�  סה"כ  גישותבכתב/פ  e-mail  טלפוניות  המחלקה

    33%  30  3  24  3  בקשה לביטול דוח חנייה

    22%  20  1  15  4  בקשה לאכיפת חנייה

    5.5%  5  #  5  #  היעדר מקומות חנייה

    3.4%  3  #  1  2  לא עוני� לטלפו�

    2.3%  2  #  2  #  תלונה על דוח לא תקי�

בקשה לביטול סימו� 
  יה אזוריתחני

1  #  #  1  1%    

    3.4%  3  #  2  1  מדבקה לחנייה אזורית

בקשה לקבלת תו לחניה 
  אזורית לבעל חנות

#  1  #  1  1%    

בקשה לקבלת מפת 
  אזורי חניה אזורית

#  1  #  1  1%    

תפיסת מקומות חניה 
  על ידי רכבי� ממוסכי� 

#  2  #  2  2.3%    

בקשה לשינוי הסכו� 

 pango#בשחויב 
#  1  #  1  1%    

שה לקבלת העתק בק
  החלטה על הצבת תמרור

1  1  #  2  2.3%    

    2.3%  2  #  2  #  בקשה לקבלת תו תושב

    1%  1  #  1  #  חניית נכי�

  טיפול אופ� 
  חברת שוהר בדוח

3  6  1  10  11%    

    1%  1  #  1  #  קבלת שיחה מוקלטת

פיקוח אי תלונה על 
  בשבתאזורית חנייה 

#  5  #  5  5.5%    

תלונה על החלטת 
  ניהתובע העירו

#  1  #  1  1%    

  מהסה"כ %16.6  100%  91  5  71  15  סה"כ
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 שתי בקשות לקבלת העתק החלטה על הצבת תמרור. .7

  

 :כספי� וגבייה  .9

   :לגבי כספי� (תביעות ביטוחיות) וגבייההתפלגות התלונות להל�     

  

  

  :תלונות) 18מתו� ( גביההמחלקת ל עתלונות להל� דוגמאות ל    

  

 . על א% שלטענתו שיל�תלונה תושב על דרישת תשלו�  .1

 תלונה על דחייה חוזרת על בקשה להנחה בארנונה עבור ילד נכה. .2

  באזור התעשייה. תלונה על חיוב ארנונה גבוה .3

 .י�תלונה על עיכוב בקבלת תדפיסי ארנונה היסטורי .4

תלונה להגדלת שטח לחיוב ארנונה עקב הוספת מרפסת מקורה לשטח  .5

 המחויב.

 תלונה לקבלת החזר חלקי לארנונה ששולמה ביתר על ידי נכה הזכאי להנחה. .6

 .לאחר מכירת בית עיכוב בקבלת אישור לטאבועל  ותתלונשתי  .7

 על א%, שבוטלה. POST#Iהמש& שליחת חיובי הארנונה לתיבת  תלונה על .8

 שתי תלונות על חיוב היטל פיתוח שגוי. .9

 בקשה לביטול חובות. .10

 תלונה על התנהגות של פקידת קבלת קהל במחלקת הגבייה. .11

תלונה על קבלת התראה על חוב בגי� אי תשלו� אגרת ביטוח לתלמידה על  .12

 ה בנושא.ה לא קיבל מעול� כל הודעשלטענת הפונ

  .תלונה על אי קבלת החזר על תשלו� עוד% של ארנונה .13

  

  

 

 

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

    72%  18  5  8  5  גבייה

   #גזברות 
  יותביטוחתביעות 

2  4  1  7  28%    

  כ"הסמה %4.5  100%  25  6  12  7  סה"כ
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   :תלונות) 7 מתו�תביעות ביטוח (על אי טיפול בתלונות להל� דוגמאות ל    

 .חבלה במרפק של ילד עקב נפילה ממתק� משחקי� בפארק העירוני .1

 בקשה לקבלת פיצוי עקב הצפת חצר פרטית כתוצאה מסתימת ביוב ברחוב. .2

 ב עקב נפילה במדרכה בגלל מרצפות בולטות.חבלות לתוש .3

  

 :תרבות, נוער וספורט   .10

  

  לגבי אג  תרבות, נוער וספורטהתפלגות התלונות להל� 

 

  :)תלונות 17(ל אג  תרבות, נוער וספורט עתלונות ה נושאיפירוט 

   

 .תלונה על חיוב יתר לחוג ילדי� .1

 .תלונה על עוצמת קול גבוהה במופע באודיטוריו� .2

 תלונה על השארת תאורה במגרשי ספורט בבתי ספר עד שעות מאוחרות. .3

על אפליה ויחס לא הוג�, מטע� מרקיד בחוג ריקודי ע�, המתקיי� תלונה  .4

 באול� ספורט עירוני.

 .על משקל אד� לא תקי� במסלול להולכי רגל ותתלונשתי  .5

 שתי תלונות לנזק לחדר מדרגות מהדבקת מדבקה לעידוד עליה במדרגות. .6

 .על אי יידוע פרטי אפשרויות ביטול בהרשמה לחוג ספורט לילדי�תלונה  .7

ונה על אי שילוב באופ� נאות של ילד בעל לקות של אוטיזי� בתזמורת תל .8

 הקונסרבטוריו�.

  תלונה על התנהגות לא הולמת מצד עובדת אג% תרבות בעת הצגה של  .9

 "סל תרבות" לבתי ספר יסודיי�.

תלונה על רעש המוק� על ידי חניכי תנועת נוער בעת קיו� פעילות סמו&  .10

 לבית מגורי�.

 על תשלו� מחיר מלא ללא קבלת הנחה בחוג מקהלה. תלונה של גמלאי .11

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

    47%  8  #  7  1  ספורט

    29%  5  #  3  2  תרבות

    6%  1  1  #  #  מוזיאו� ארכיאולוגי

    12%  2  #  2  #  נוער

    6%  1  #  #  1  קונסרבטוריו�

  ה"כמהס %3.1   100%  17  1  12  4  סה"כ
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 תלונה על עיכוב בקבלת החזר כספי על תשלו� עוד% לחוג ספורט. .12

 תלונה על מיעוט אירועי תרבות לעומת כמות אירועי התרבות בערי� שכנות. .13

מהיכל שביצע תשלו� בגי� הובלה ופינוי ציוד בתלונה של ספק על קיזוז  .14

 התרבות.

ת מסמכי� אישיי� שנמסרו לטובת תיעוד בספר היסטורי תלונה על אי החזר .15

 על העיר כפר סבא.

  

  :יחידות אחרות  .11

  להל� התפלגות התלונות לגבי שאר יחידות העירייה:

  

  :תלונות אלו גבילהל� פירוט הנושאי� ל

  :תלונות) 3( מפעל המי�על פירוט תלונות להל� 

 .נזילת מי� סמו& לבית אבותתלונה על  .1

 .הפסקות מי� חוזרות ונשנותתלונה על  .2

 .ללא התרעה תלונה על הפסקת מי� .3

תלונות הממונה על �מפעל המי� אינו נכלל בי� היחידות שבסמכות מבקר העירייה

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

ציבור תלונות ההממונה על כל התלונות בנושאי מפעל המי� אשר הגיעו לידי 

  מפעל המי�.טיפול הועברו ל

  

  

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

  הסה"כמ %4.5  41  #  10  4  חינו�

  מהסה"כ %1  6  1  4  1  שירותי� חברתיי� (רווחה)

  מהסה"כ %0.02  1  #  1  #  עיר ללא אלימות

  מהסה"כ %0.7  4  3  1  #  לשכה משפטית 

  מהסה"כ %0.9  5  #  4  1  משאבי אנוש ומחלקת שכר

  מהסה"כ %1.3  7  #  6  1  טחו�יב

  מהסה"כ %2.4  31  #  9  4   נושאי� שוני� ובקשת מידע

  מהסה"כ %0.9  5  #  3  2  חברה כלכלית

  מהסה"כ %0.04  2  #  2  #  מועצה דתית/רבנות

  מהסה"כ %0.5  3  #  3  #  מפעל המי�

  מהסה"כ 51.%  8  #  5  3  סכסו� שכני�

  מהסה"כ %12.5  86  4  48  16  סה"כ
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  :תלונות) 5כלכלית (החברה על הוט תלונות פירלהל� 

 תלונה על עיכוב בפיתוח בשכונה הירוקה. .1

 תלונה על ליקויי� בביצוע יציקות בטו� למבנה. .2

 בשכונה הירוקה. 80תלונה על מחסור בפחי אשפה במתח�  .3

ללא התקנת מתקני  ,תלונה על התקנת מתקני משחק לילדי� גדולי� בלבד .4

 .שכונה הירוקהבג� ציבורי במשחק לפעוטי�, 

 תלונה על שילוט רחובות פגו�. .5

  

  :תלונות) 4(לשכה המשפטית על הפירוט תלונות להל� 

תלונה על עיכוב בטיפול הלשכה המשפטית בנקיטת צעדי� משפטיי� נגד  .1

 מפירי חוק התכנו� והבניה.

 בקשה לביטול קנס על כלב משוטט. .2

 נייה.בקשה לפגישה ע� התובע העירוני לשיחה לגבי מהות דוח ח .3

 "דואג" לקופת העירייה.#תלונה על כי התובע העירוני אינו אובייקטיבי ו .4

  

  : תלונות) 14מתו� אג  החינו� (על תלונות דוגמאות ללהל� 

 התנהגות לא נאותה של גננת בג� ילדי� עירוני.תלונה על  .1

 .בקשה לשיבו- תלמיד בחטיבת ביניי� שונה מזו ששוב- אליה .2

 יבת ביניי�.תלונה על שיבו- תלמיד בחט .3

 .מחסור במקומות באוטובוסי� של ההסעות לחטיבות הביניי�תלונה ל .4

 . ילדי� על שיבו- בג� י�ערעורי נש .5

  סכנה בטיחותית בג� ילדי� שלא מטופלת מזה זמ� רב.תלונה על  .6

 .ג� ילדי� שאי� בו מספיק אמצעי� לחימו�תלונה על  .7

 כתבה במקומו�. הפיכת ג� חובה לג� יול"א טרו� טרו� על פיתלונה על  .8

 .אי קבלת מענה לשיבו- ילד בג� יול"אתלונה על  .9

שופ- על א%, שהובטח לשפצו שיפו- כללי, בשנת תלונה על ג� ילדי� שלא  .10

 לימודי� קודמת.

 מפגעי בטיחות בג� ילדי�.תלונה על  .11
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   :דוגמאות לבקשות מידע כללי 5להל� 

 גובה הנחה בארנונה.בירור פרטי� לגבי  .1

 .מידע על תהלי& עיקול בגי� תשלו� חוב עקב דוח חניהקבלת ה לבקש .2

 בקשת מידע כללי לגבי עבודות תשתית. .3

 בקשה להנהגת זמני� לשחייה נפרדת לגברי� ולנשי� בבריכת גלי השרו�. .4

 בקשת מידע על מייסדי בית כנסת ששמו כש� נעוריו של המבקש. .5

  

  :ות)תלונ 8(מתו�  סכסו� שכני�תלונות הקשורות לדוגמאות ללהל� 

 תלונה על הנחת קו ביוב בחצרות בתי� שכני�. .1

 תלונה על דיירי� אשר השתלטו על שטח פרטי משות%. .2

 הגשת תלונות הדדיות על חריגות בניה. .3

 הגשת תלונה על בניה ללא היתר. .4

 תלונה על פגיעה ברכב מע- בחצר בניי�. .5

  תלונה על שכ� אשר החלי% את מנעול המקלט בבניי� משות% ובנוס%, סגר  .6

 חלק מהגינה המשותפת לשימושו הפרטי.   

 סכסו& על מקו� מעבר הגבול בי� שני בתי�. .7

  

  : נות)תלו 29( ותשונו ,, משאבי אנושביטחו�, רווחה בנושאי לונותפירוט תלהל� 

אי טיפול של השיטור הקהילתי באלימות בני נוער על א%, תלונות תלונה על  .1

 בנושא למשטרה.

ורה ע� נשק אישי, על א%, הספר יסודי, לאיסור כניסה לבית תלונה על  .2

 נשק, בתוק%. ישהציג לשומר רישיו� נשיאת כל

 .הפרעת מנוחת התושבי� בשכונה בשעות היו� והלילהתלונה על  .3

 .גניבת רכבי� מרובהתלונה על  .4

בקשה לצפייה בצילו� מצלמת אבטחה בחניו� ציבורי על מנת לזהות מי  .5

 הגור� שפגע ברכב של המבקש.

 .אורות מסנוורי� של ניידת השיטור הקהילתי תלונה על .6

 .אי הצבת שומר בג� ילדי� הנמצא בסמו& לאתר בניהתלונה על  .7

 .מטרדי� הנגרמי� על ידי בני נוער בג� ציבוריתלונה על  .8

 .עובדת עירייה, על תשלו� שכר, בחסר לשתלונה  .9
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משרדי� סגורי� של האגודה לתרבות הדיור בשעות קבלת הקהל תלונה על  .10

 .שלט המודיע על שעות הסגירה ללא

בקשת עובדת לקבלת החזר הוצאות משפטיות בגי� ייעו- וליווי לחקירה  .11

 משטרתית שנוהלה נגדה בגי� תלונת תושבת.

של עובדת על מניעה ממנה של האפשרות לעיי� בתיקה האישי באג% תלונה  .12

 .משאבי אנוש

 ות של עובדת.תלונה על עיכוב באג% משאבי אנוש ובמחלקת שכר בפתרו� בעי .13

פרסו� לקוי של מודעת דרושי� של העירייה ועל אי מענה טלפוני תלונה על  .14

 .באג% משאבי אנוש

 .אי מת� הנחה על אגרת נישואי�תלונה על  .15

אי הסכמה לספק שירותי מוניות לשכונה הירוקה מתחנות תלונה על  .16

 המוניות במרכז העיר.

 להסעות לבתי ספר. תלונה על מרחק גדול מבית המתלונ� של תחנת הסעה .17

 תלונה על ליקויי� חמורי� במקווה טהרה. .18

תלונה על דרישה לתשלו� לפעילות במועדו� קשישי� בשונה ממועדו�  .19

 קשישי� אחר.

מתלמידי� דוברי ללימודי אנגלית תלונה על גביית תשלו� בחטיבת ביניי�,  .20

  .אנגלית

 רעננה.תלונה על אי הוצאת הסעה לתלמיד הלומד במוסד חינוכי פרטי ב .21

 תלונה על כ& שאי� כל יו� שבת בית מרקחת תור� בעיר. .22

 תלונה על מחסור במעונות יו� בשכונה הירוקה. .23

 תלונה על הודעה באיחור על אי פתיחת מועדונית לחינו& מיוחד. .24

 תלונה על התנהגות עובד האג% לשירותי� חברתיי�. .25

ו� ועד הורי� תלונה על חוסר תיאו� בי� אג% רווחה לאג% החינו& בעניי� תשל .26

 במועדונית המופעלת על ידי עמותת עמיחי.

 תלונה על אי עדכו� באתר האינטרנט העירוני. .27

 תלונה על לוח זמני� חסר בתחנת אוטובוס. .28

 תלונה על הימצאות מהגרי עבודה ברחבי העיר. .29
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  ג� בתלונות המגיעות ציבור תלונות ההממונה על במסגרת תפקידו מטפל   .12

  רמי� חיצוניי�.באמצעות גו    

  

  הממונה על תלונות להל�, פירוט התלונות שהתקבלו ואשר טופלו על ידי     

 :2012בשנת הציבור     

  

  :תלונות) 12ט תלונות מגורמי� חיצוניי� (פירולהל� 

  

  :)ה אחתתלונ( משרד הפני�

 .שימוש לכאורה, בניוד זכויות בניה, מבניי� לשימורתלונה על  .1

  

  :)תלונות 11( נציבות תלונות הציבור � המבקר המדינ
  

 .אי שיקו� ערוגה ודיווח שיקרי לתושבתלונה על  .1

 עש ממטווח ירי הממוק� באזור מגורי�.מפגע רתלונה על  .2

 הזזת קו בניי� באופ� לא חוקי.תלונה על  .3

 . ת.ב.ע.#בניית בנייני� מסביב לבית המתלונ� בניגוד לתלונה על  .4

 .אי חוקיות בנייהתלונה על  .5

 .מטרדי רעש וריח הנובעי� מבית אוכלתלונה על  .6

 .התיישנות דוח חנייהתלונה על  .7

 .ראות לתשלו� חובות לעירייההטרדות ממשלוח התתלונה על  .8

 .גובה התשלו� הנגבה בחניו� בית חולי� מאירתלונה על  .9

תלונה על אי חיבור תושבת לרשת המי� ושיעור גובה תשלו� הארנונה  .10

 הנדרש ממנה.

 תלונה על אי הנגשת מבני ציבור ומוסדות חינו&. .11

  

  

 

  אחוזי� %  סה"כ  בכתב  e-mail  טלפוניות  גור� החיצוני הפונהה

 – תלונות ממבקר המדינה
  נציבות תלונות הציבור

#  #  11  11    

    1  #  1  #  תלונות ממשרד הפני�

  מהסה"כ %2.2  12  11  1  �   סה"כ
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  נות בעקבות הבדיקות, הבירורי� וההתייחסויות שנשלחו בתגובה לתלו    

  נציבות תלונות הציבור  �מבקר המדינה במרבית המקרי�, אלה, החליט     

  הועבר לעירייה  ,כלא מוצדקות. מכתב על כ� ,לסגור את הטיפול בתלונות    

  במרבית המקרי�.    

  

  רוב רוב� של התלונות טופלו באופ� מיידי בשיתו  פעולה מלא ע� היחידות  .13

  ציבור תלונות ההממונה על סרו לפוני� על ידי האחראיות לנושא ותשובות נמ    

 היחידה המטפלת בעצמה. או על ידי    


