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במועצהבפניות ותלונות הטיפול 

*  9967מוקד פניות ציבור 1.

פניות ישירות למחלקות וראש מועצה2.

על תלונות הציבורממונה . 3



2015-2016בשנתלממונההתלונותהתפלגות 
.תלונות22אצל הממונה על תלונות הציבור התקבלו 2017סוף אפריל ועד 2016ממאי •

:התפלגות התלונות על פי אגפים ומחלקותלהלן •
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מספר תלונות



הדבריםעיקרי

המשך מגמת ירידה לממונה על תלונות ציבור בתלונות  ניתן לראות -סיווג תלונות •
.בנושאים מוניציפאליים וזאת בעקבות הגידול בפעילות המוקד

תלונות עלייה משנה קודמת 1103-כ2017-2016למוקד הגיעו בשנת –תלונות למוקד•
מרביתן קשורות לנושאים מוניציפליים ולנושא בעלי חיים . תלונות878-אז הגיעו כ
. המוקד הפך להיות כלי מוכר לציבור בפניות למועצה. משוטטים

שמגיעות למחלקות  אין ריכוז מלא ורישום של סך התלונות עדיין –למחלקותתלונות •
מומלץ להכין נהלים מתאימים לטיפול מערכתי  . שלא באמצעות המוקדהמועצה 

2014ח ביקורת שנערך בשנת "הנושא הופיע גם בדו. )תלונה לכלל המועצה/בפנייה
(.בנושא המוקד



נושאים לדוגמא שלמדנו השנה מתלונות

–סיפור מקרה 

תושב התלונן כי פח האשפה אשר ברשותו נהרס וכי אינו מוכן לשלם על פח חדש מסיבה עקרונית  •
.וכי ביישובו ניתנו בעבר פחים ללא תשלום. שלא הוא הרס את הפח

הנושא הועבר ראשית לתגובת מנהלת המחלקה המוניציפאלית אשר קיימה עם התושב שיחה ארוכה להסבר  •
.לאחר שלא שוכנע סוכם כי הממונה על תלונות הציבור תבדוק את הנושא. הנושא

–אופן בדיקה 

מחייב כל תושב לרכוש כלי  , (פינוי פסולת)נמצא כי חוק  העזר . הממונה בדקה את הוראות החוק בנושא•
נמצא כי קיים סבסוד של המועצה לרכישת פח דרך המועצה וכי המועצה  . לשימושו הפרטי( פח: להלן)אצירה 

שנים עקב העובדה כי פעילות הרמה והורדה  3לפח זה אחריות של . מספקת לכל תושב פח ראשון ללא עלות
.של הפח עלולים לגרום נזק לפח

.נמצא כי בישוב המדובר נרכשו פחים באמצעות המועצה ובוצע תשלום מלא בנושא•

.לא נמצאו עדויות למתן פח ללא עלות•

מעשה בפח אשפה



נושאים שלמדנו השנה מתלונות

נמצא כי מנהלת המחלקה הנוכחית  . שנים ומאז לא רוענן4-נמצא כי הסבר בנושא יצא לתושבים לפני כ•
.ועובדיה מקפידים על קיום הנוהל

התושב קיבל את תשובת  .  לתושב נשלח מכתב המסביר את הנושא כולל הסבר לחוק העזר ולממצאי הבדיקה•
.הממונה ושילם על פח אשפה

.התושב העריך את האופן בו הוסבר לו הנושא על ידי מנהלת המחלקה המוניציפאלית•

לקחים מהתלונה

בנושא  פירסוםיבוצע –מהתלונה נלמד כי הנושא אינו מספיק ידוע ואינו מפורסם בצורה ברורה באתר המועצה •
.על ידי המחלקה המוניציפאלית הן בעיתון המועצה והן באתר המועצה

סוכם כי מנהלת המחלקה המוניציפאלית תחדד מול קבלן האשפה את נושא הצורך בשמירה על הפח בעת  •
.ריקונו

וכי שיחת הטלפון עם מנהלת המחלקה המוניציפאלית ומענה  –נלמד כי אין תחליף לקשר בלתי אמצעי •
הממונה נתנו לתושב את ההבנה כי במועצה ישנה כתובת אשר מאזינה לבעייתו ויחד עם זאת פועלת על פי 

.  ואיפאאיפאכללים נהלים וחוקים מוגדרים וכי לא מתבצעת 

המשך-מעשה בפח אשפה 



נושאים לדוגמא שלמדנו השנה מתלונות

–סיפור מקרה 

נפלו ענפי תמרים בתוך חצרו וגרמו נזק לחצרו אשר הוקמה  , תושב התלונן כי בעקבות גיזום תמרים ברחוב•
.התושב ביקש כי המועצה תפצה אותו על הנזק שנגרם לדשא הסינטטי מהתמרים. בהשקעה של אלפי שקלים

–אופן בדיקה 

נמצא כי הנזק נגרם עקב השארת  , לאחר ביקור במקום של מנהלת המחלקה המוניציפאלית וגנן המועצה•
.התמרים שנפלו מהגיזום במשך מספר ימים ללא שנאספו על ידי התושב

את אפשרות המועצה להיכנס לחצר פרטית לשם איסוף  . הממונה בדקה את תהליך העבודה של המועצה בנושא•
.כמו כן נבדק הליך ההודעה לתושבים בנושא גיזום ומועדי הגיזום. ענפים שנופלים

אשר קבעה כי הרשות פעלה כרשות סבירה וכי לא ניתן ד"חווש המועצה אשר הוציא "הנושא נדון גם עם יועמ•
.  להיכנס לכל חצר פרטית לבצע ניקוי של החצר בעת גיזום

.לתושב יצאה תשובה ברוח חוות הדעת כי המועצה פעלה על פי מידת הסבירות•

תלונה בקשר לנזק לשטח פרטי מגיזום תמרים



נושאים שלמדנו השנה מתלונות

".הרצוג פוקס נאמן"התושב לא קיבל את התשובה ותבע את המועצה באמצעות משרד •

בפגישה הוצג הנושא  . המועצה והממונה לתלונות הציבורית"מנכלהתושב הוזמן לשיחה עם •
.התושב הבין את הנושא והתביעה בוטלה. בשנית והתקיימה שיחה עם התושב

לקחים מהתלונה

.מהתלונה נלמד כי יש להקדים את מועד הגיזום עוד לפני היווצרות הפרי על העץ•

.סוכם כי לפני הגיזום תצא הודעה לתושבים בנושא•

אופן , הכללים, הראציונלוכי פגישה והסבר –נלמד בשנית כי אין תחליף לקשר בלתי אמצעי •
.הפעולה והנהלים עשויים לפתור תלונות ואף לגייס את התושב לפעילות למען הישוב

תלונה בקשר לנזק לשטח פרטי מגיזום תמרים



תודה על ההקשבה


