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במועצהבפניות ותלונות הטיפול 

*  9967מוקד פניות ציבור 1.

פניות ישירות למחלקות וראש מועצה2.

על תלונות הציבורממונה  . 3



2015 -2014התפלגות התלונות לממונה בשנת 
.תלונות 20אצל הממונה על תלונות הציבור התקבלו  2015סוף אפריל ועד  2014ממאי •

:התפלגות התלונות על פי אגפים ומחלקותלהלן •

4

7

4

2

111

0

1

2

3

4

5

6

7

8

כלליחינוךבטחוןתחבורהגזברותמונציפאליהנדסה



פירוט נושאי התלונות
:תלונות 7 -אגף מוניציפאלי 

תלונות בנושא ניקוי ואחזקה 3
תלונה בנושא הדברה  1
ופיקוחתלונה בנושא יחידה סביבתית  3

:תלונות 4אגף הנדסה 
.  תאורה ומדרכות במשמר הנגב –תלונות לגבי אי פיתוח הרחבה  2
.פנייה שעדין לא טופלה –תלונה בעניין הצפה במשמר הנגב  1
.תלונה בעניין עיכוב בבניית כיכר בצומת שובל רהט 1

:תלונות 4מחלקת גבייה   -גזברות אגף  
)תלונה לא מוצדקת(תלונה בגין חיוב מס ועד לשוכרת  1
תלונה בגין אי מתן הנחה 1
פיגוריםחיוב ריבית תלונות בנושא איחור במשלוח מכתב החיוב ובעקבות זאת  2
  



פירוט נושאי התלונות

:תלונות 2מחלקת תחבורה 
)הארועתלונה לא מוצדקת למועד ( –תלונה לגבי הסעה  1
מועצהתלונה לגבי אופן חנייה של רכב  1

:תלונה 1בטחון מחלקת 
תלונה לגבי אופן שמירה בשער 1

:תלונה 1חינוך מחלקת 
תלונה לגבי אופן תחזוקת חצר גן בנבטים 1

:תלונות 1לשכה  -כללי
תלונה לגבי העדר חוק עזר בנושא חנייה 1

 



עיקרי הדברים

כי באופן יחסי חלק גדול מהתלונות קשורות  ניתן לראות  -סיווג תלונות •
עם זאת נראית ירידה בפניות לממונה בנושאים . למחלקה המוניציפאלית

.בעיקר עקב הגידול בפעילות המוקד –המוניציפליים

מרביתן קשורות  . תלונות 750 -כ  2014למוקד הגיעו בשנת  – תלונות למוקד•
המוקד הפך להיות כלי מוכר לציבור . לנושאי בעלי חיים משוטטים והדברה

.  בפניות למועצה

שמגיעות  כיום אין ריכוז מלא ורישום של סך התלונות  – למחלקותתלונות •
מומלץ להכין נהלים מתאימים  . שלא באמצעות המוקדלמחלקות המועצה 

ח ביקורת "הנושא מופיע גם בדו. (תלונה לכלל המועצה/לטיפול מערכתי בפנייה
).שנערך בשנה קודמת בנושא המוקד


