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במועצהבפניות ותלונות הטיפול 

* 9967מוקד פניות ציבור 1.

פניות ישירות למחלקות וראש מועצה2.

חובת מינוי בחוק  (הציבור ממונה על תלונות . 3
).2008ממונה על תלונות ציבור (הרשויות המקומיות 



2014 -2013התלונות לממונה בשנת 
 14התקבלו אצל הממונה על תלונות הציבור  2014ועד מאי  2013ממאי •

.תלונות אשר אינן בסמכות הממונה 2מתוכן .   תלונות

:להלן התפלגות התלונות על פי אגפים ומחלקות•
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תלונות אשר אינן אגף פיתוח כלכליאגף הנדסהאגף גזברותאגף מוניציפאלי

באחריות מועצה



פירוט נושאי התלונות
:תלונות 7 -אגף מוניציפאלי 

תלונות בנושא אשפה  3
תלונות בנושא כלבים   2
תלונה בנושא תברואה   1
תלונה בנושא יחידה סביבתית 1
 

:תלונות 2מחלקת גבייה   -אגף גזברות 
.תלונות בנושא חיוב ריבית פיגורים ארנונה ללא התראה מספקת

.  תלונה בגין חשיפת מידע ופגיעה בצנעת הפרט
 

:תלונות 2אגף הנדסה 
תלונה בנושא מפגע בטיחותי בגן בשיפוץ

תלונה בנושא הצפה בכביש בעקבות אי פיתוח סופי בהרחבה  
 



פירוט נושאי התלונות

:תלונות 1אגף פיתוח כלכלי  
.  י המועצה"ו אלון בעקבות פעילות שאושרה ע'רעש במתחם ג

 
:תלונות אשר אינן באחריות ישירה של המועצה 2
פנייה בקשר לתדירות תחבורה ציבורית אשר מטופלת מול  •

חברת מטרופולין
פנייה בקשר לאופן חלוקת מניות לבריכת בית קמה אשר •

.  קשורה לאגודה קהילתית בית קמה ואינה בטיפול המועצה



עיקרי הדברים
כי מחצית מהתלונות הן למחלקה  ניתן לראות  -סיווג תלונות •

הקשורים  המוניציפאלית עם זאת נראית ירידה בפניות לממונה בנושאים 
.בעיקר עקב הגידול בפעילות המוקד –למחלקה המוניציפאלית 

 600מעל  2014ועד מאי  2013למוקד הגיעו ממאי  – תלונות למוקד•
 הבטחוןמרביתן קשורות למוקד המוניציפאלי ואחרות לנושא . תלונות

.  המוקד הפך להיות כלי מוכר לציבור בפניות למועצה). חים"שב(

כיום אין ריכוז מלא ורישום של סך התלונות למועצה   – למחלקותתלונות •
מומלץ להכין נהלים מתאימים לטיפול מערכתי . שלא באמצעות המוקד

ח ביקורת שנערך  "הנושא מופיע גם בדו. (תלונה לכלל המועצה/בפנייה
).השנה בנושא המוקד


