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 4102במועצה לשנת  תלונות ציבורהממונה על דוח  : הנדון
 
  

הריני , (החוק:  להלן) 5332 –ח "תשס( ממונה על תלונות הציבור) בהתאם לחוק הרשויות המקומיות 

 5302מ בהתאם לחוק לתקופה שבין ינואר "ח בנוגע לתלונות הציבור שהתקבלו אצל הח"להגיש בזאת דו

 :5302ועד דצמבר 

 
מספר 

 התלונה
 סטאטוס טיפול מחלקה נושא  התלונה

01/5302 

המתלוננת פנתה לגבי טיפול מחלקת 

הגביה בחסימת  כרטיס אשראי 

 .י"גנלתשלום רישום 

גביה 

 ומיסים

הכרטיס נפתח , הגביה' התלונה הועברה למח

 .והטיפול הסתיים, התושבת עודכנה, לתשלום

0145302 

המתלוננת פנתה בנוגע למענה 

גביה ובמחלקת ' הטלפוני  במח

 .תברואה

גביה 

 ומיסים

 תברואה

 

,  התלונות  הועברו למחלקת הגביה והתברואה

מכן השיבו ולאחר , נערך בירור ומעקב בנושא

 .הטיפול הסתיים, המחלקות לפונה

0245302 

, המתלונן פנה לגבי נשיכה של  כלב

 .מבקש הסגר לכלב
 וטרינר

התושב נשלח למשרד , י הוטרינר"התלונה טופלה ע

בעלי ,  הבריאות לפתיחת תיק להסגרת הכלב

, י וטרינר המועצה"הכלב נקנסו  והוזהרו ע 

 .הטיפול הסתיים, התושב עודכן

0145302 

התושב פנה  בגין חיוב אגרת ביוב 

מבקשת החזר , י צריכת מים"עפ

 .כספי

גביה 

 ומיסים

, התלונה טופלה על ידי מנהלת מחלקת הגביה

התושב קיבל תשובה מפורטת והחוב התעדכן 

 .הטיפול הסתיים, בהתאם

5345302 

, רווחה' ס ממח"ה לגבי עונהתלונ

של חברת הפסקת טיפול ל בנוגע

 .בקשישהסיעוד 

 רווחה

, הרווחה' התלונה טופלה על ידי מנהלת מח

ס וכן עם חברת "התקיימה שיחת בירור עם העו

 .הטיפול  הסתיים, המטפלת ה חלפוהסיעוד וה

 
 
 



 

 

מספר 

 התלונה
 סטאטוס טיפול מחלקה נושא  התלונה

5045302 

התלונן לגבי מדידות שנערכו בעסק 

 שבבעלותו
גביה 

 ומיסים

אשר , הגביה' למזל מנהלת מחהתלונה הועברה 

הטיפול , השיבה לו במכתב לגבי התהליך שבוצע

 .הסתיים

5545302 

תלונה הופנתה על ידי  מספר ה

תושבים בנוגע לסלילת מדרכה ברחוב 

 .בו הם מתגוררים
הנדסה 

 ותשתיות

אשר השיב , התלונה הועברה למהנדס המועצה

לפונים כי סדרי העדיפויות לביצוע פרוייקטים 

י הועד המקומי בתיאום עם "בישוב נקבעים ע

 .ומומלץ שיפנו לועד בנושא, המועצה

 .הטיפול הסתיים

 

5045302 

 

 

תלונה על ליקויים בצהרון ועל עובדת 

גני  -חינוך  .חסרת ניסיון  בצהרונים

 ילדים

נערך בירור , י"התלונה הועברה למנהלת מדור גנ

נשלח מכתב על ידו , מול  מפעיל  הצהרונים

 ,שהליקויים טופלו ובוצע מעקב

 .הטיפול הסתיים

5245302 

 

 .תלונה על ליקויים בצהרון

 

  -חינוך 

 גני ילדים

נערך בירור , י "למנהלת מדור גנ, התלונה הועברה

 מול מפעיל

שהליקויים טופלו ובוצע נשלח מכתב , הצהרון

 .הטיפול הסתיים, מעקב

5245302 

 

, תלונה על יחס לא הולם של עובדת

 .בנוגע לבקשת החלפת פח אשפה

 

 תברואה

ל המועצה בהשתתפות "נערך בירור אצל מנכ

הפח הוחלף לבקשת , העובדת ומנהל המחלקה

 .הטיפול הסתיים, התושב

5145302 

, תלונה לגבי הסדרת תשלום ארנונה

 .והוראת קבע בכרטיס אשראי

 

גביה 

 ומיסים

נשלח מכתב עם , הגביה' התלונה הועברה למח

מול חברות הסבר מפורט על התנהלות המועצה 

 .הטיפול הסתיים, האשראי

5145302 

תלונה לגבי איחור בהסעות 

 .והחלפת  הנהג ,  תלמידים
 תחבורה

בהשתתפות מנהל , ל המועצה"נערך בירור אצל מנכ

בעקבות , והמתלוננתסדרן תחבורה , תחבורה' מח

 התושבת ,לחברת ההסעותכך נערכה פניית אזהרה 

 .מתקיים מעקב בעניין זה, עודכנה

 
 ,ב ר כ ה ב

   
 מימוןבר רה ש

 ונה על תלונות הציבור במועצהממ
 : העתקים

 חברי מליאת המועצה
 ל המועצה"מנכ, אריאל הילדסהיימר

 מבקרת המועצה, עמירה מוסקוביץ
 תיק הממונה על תלונות ציבור


