
 

 

 "ד ניסן, תשע"חכ                                                                                                       
    2018    אפריל,   9                                                                                               

 לכבוד
              ר אריאל הילדסהיימרמ  מר פטר וייס

 המועצה            מנכ"ל       ראש המועצה
 

 2017לשנת  -במועצהדו"ח הממונה על תלונות הציבור הנדון: 
 

 בלו אצל דו"ח בנוגע לתלונות הציבור שהתקהריני להגיש בזאת  (,"החוק": )להלן 2008–בהתאם לחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור( תשס"ח

 :2017ועד דצמבר  2017תקופה שבין ינואר בהתאם לחוק בהח"מ 

מספר 

 התלונה
 סטאטוס /משמעויות להמשך אופן הטיפול מחלקה/יחידה נושא התלונה

המתלוננת פנתה לגבי התנהלות חברת  1/17
 ההסעות בחינוך המיוחד

התלונה הועברה לאגף החינוך ונערך  חינוך
. ברהמנכ"ל החבירור בנושא מול 

 נשלחה תשובת הבהרה לתושבת.

מבדיקה עם מנהלת מדור הסעות חינוך 
אין כיום בעיות מיוחדות עם שירות מיוחד, 

 החברה.
 הטיפול בפניה הסתיים.

2/17 

המתלוננת פנתה בנוגע לשיפוץ כביש 
 ומדרכה בסמוך לביתה.

התלונה הועברה למהנדס המועצה  הנדסה/תשתיות
ב נשלח מכת לבדיקה ובעקבות כך

לפונה לפיו הנושאים שעלו הינם 
באחריות הועד המקומי כולל סדרי 
עדיפויות לקידום הפרויקטים. יו"ר 
 הועד המקומי אף עודכן לגבי הפניה.

התבצעו עבודות פיתוח בישוב כפי שנקבעו 
בסדרי עדיפויות בין הועד המקומי למועצה, 

 לרבות בנושאים שעלו כאן.
 הטיפול  בפנייה הסתיים.

3/17 

מתלוננת פנתה בנוגע לתקינות ה
 תאורת לד בישוב.

תחזוקה 
 ותשתיות

התלונה הועברה למחלקת תחזוקה 
 הותשתיות, התושבת קיבל

התייחסות בכתב לפיה התקנת 
תאורת הלד בוצעה ע"י הועד המקומי 

 וכי עליה לפנות אליו בנושא.
עודכנה אף היא  הישוב מזכירת

 בפניה.

הוסדרה מבדיקה עם מזכירת הישוב התאורה 
 כנדרש.

 הטיפול בפנייה הסתיים.
 



 

 

 

 

 

 

מספר 

 התלונה
 סטאטוס /משמעויות להמשך אופן הטיפול מחלקה/יחידה נושא התלונה

4/17 
החזר כספי התושבת פנתה בגין 

בשל ביטול השתתפות בחוג ספורט 
 טיפולי.

הפונה קיבלה את ההחזר הכספי הנדרש  משכ"ל
  כולל מענה בכתב.

משכ"ל להנה"ח על  נערך בירור בין מנהלת
 מנת שמקרה מעין זה לא יישנה.

  הטיפול בפנייה הסתיים.

5/17 

חיוב ב טעות התושב התלונן על
 .אגרת ביוב

התלונה הועברה לבדיקת מחלקת  גביה ומיסים
נשלח מכתב לחב' מילגם ואכן , הגביה

התגלתה טעות, ובוצע זיכוי בחשבון 
 הפונה.

 מבדיקה עם מנהלת מחלקת גבייה חודדו
הנהלים לגבי תהליך חישוב אגרה מול 

ההתקשרות עם  כמו כן, .החברה המבצעת
 הספק הסתיימה ונבחר ספק חדש.

 הטיפול בפנייה הסתיים.

6/17 
התלונה הועברה למנהלת מחלקת  גביה ומיסים תלונה על טעות בחשבון מים 

הגביה ונערך בירור בוועדת מים. הועבר 
 חשבון התושב.לזיכוי 

 המערכת והשעונים, כיום פחתודרוג לאחר ש
התלונות בנושא זה והמועצה תמשיך לעקוב 

 אחר העניין.

7/17 

הפונה התלונן לגבי חניה פרטית 
 שסימן השכן

תחזוקה 
 ותשתיות

התלונה הועברה למנהל מחלקת 
תחזוקה ותשתיות אשר בדק הנושא,  
ושלח מכתב תשובה לתושב לפיו עליו 

 לפנות לוועד המקומי.
 המקומי עודכן בפנייה.יו"ר הועד 

 מבדיקה שנערכה ע"י מנהל מחלקת תחזוקה
בנוגע לצביעת הובהרו הנהלים  ותשתיות

 מול מזכירות היישוב.כבישים וסימון חניות 
 הטיפול בפנייה הסתיים.

 
8/17 
 

 

 התלוננה על נביחת כלב השכן. 
 

התלונה הועברה למחלקה, נערך בירור  וטרינריה
ה, ולאחר מכן בנושא ע"י וטרינר המועצ

נשלחה תשובה לפונה כולל הסברת 
 האפשרויות במקרים מעין אלו.

בנוסף לטיפול הנקודתי, נערכה הסברה 
 בנושא לציבור.

 הטיפול בפנייה הסתיים. 



 

 

 
 
 
 
 
 

מספר 

 התלונה
 סטאטוס /משמעויות להמשך אופן הטיפול מחלקה/יחידה נושא התלונה

9/17 

גני   -חינוך  התלוננה לגבי שיבוץ בגני ילדים
 ילדים

התלונה הועברה למנהלת מדור גנ"י , 
אשר בדקה את הנושא ואת המשמעויות 

 וסייעה בשינוי השיבוץ.
 

 השיבוץ סודר והטיפול בפנייה הסתיים.

10/17 

התלוננה על התנהגות שאינה 
 הולמת

התלונה הועברה למחלקה ובעקבותיה  ווטרינריה
 נערכה התנצלות בכתב מול התושב.

בירור עם בעל התפקיד כולל סיכום  נערך 
המועצה תמשיך  .שהופץ בעקבות המקרה

 לעקוב אחר השירות במחלקה.
 

11/17 

תלונה לגבי חיוב ארנונה שהועבר 
 להוצל"פ

התלונה הועברה למנהלת מחלקת גביה  גביה ומיסים
ומיסים אשר הסבירה לפונה כי עליו 

 יום. 30להסדיר החוב תוך 
ב, הוא שילם הוסבר לחייב מהות החו

 את חובו והחוב הוסדר.

מבדיקה שנערכה ע"י מנהלת מחלקת 
הגביה הוסבר לפונה מדוע הפניה הועברה 

להוצל"פ, בעקבות התראות חוזרות 
 ונשנות שקיבל.

התיק בהוצל"פ נסגר והטיפול בפנייה 
 הסתיים.

12/17 

רך ליבון נערכה פנייה לועד המקומי לצו לשכת מנכ"ל תלונה על התנהלות ועד הישוב
הסוגיות שעלו. הועד המקומי התייחס 
לטענות ותגובתם נשלחה לפונים בצורה 

 מסודרת.

שקיבלו הפונים, נערכה  בנוסף על התשובה
לליבון  שיחה בנושא עם הועד המקומי

 הדרוש.
 הטיפול  בפנייה הסתיים.

13/17 

התלונה על מענה בלתי הולם מצד 
 המחלקה

בירור עם מנהל  התלונה הועברה ונערך ווטרינריה
המחלקה והעובדת כולל טיפול במישור 

הניהולי כנדרש. לאחר מכן נשלחה 
 תשובה והתנצלות לפונה.

הופץ סיכום במישור הניהולי והמועצה 
תמשיך לעקוב אחר השירות במחלקה ככל 

 הנדרש.
 



 

 

 
 

 
 

 בברכה,                                                                                                                                                                                                              
 

 שרה  ברמימון            
 במועצה.ממונה על תלונות הציבור                                                                

 העתקים:
 חברי מליאת המועצה

 תיק הממונה על תלונות ציבור

מספר 
 ךסטאטוס / משמעויות להמש טיפולה אופן /יחידהמחלקה נושא  התלונה התלונה

14/17 

התלונה על טעות בחיוב אגרת 
 ביוב

התלונה הועברה לבדיקת מחלקת הגביה,  גביה ומיסים
נשלח מכתב לחב' מילגם  ואכן התגלתה 

 טעות, ובוצע זיכוי בחשבון הפונה.

מבדיקה עם מנהלת מחלקת גבייה חודדו 
ב אגרה מול הנהלים לגבי תהליך חישו

ההתקשרות עם  כמו כן החברה המבצעת.
 הסתיימה ונבחר ספק חדש. הספק

 הטיפול בפנייה הסתיים.

15/17 

התלוננה על ערימות פסולת 
שנגרמו ע"י קבלן שעובד מטעם 

 הקיבוץ

יחידה 
 סביבתית

ם הנוגעים בדבר, התלונה הועברה לגורמי
, של הפיקוח הסביבתי נערך סיור במקום

נשלחו מכתבי התראה לגורמים 
 .בענייןהרלוונטיים והפונה עודכן 

דיקה שנערכה עם מנהל היחידה מב
הסביבתית הוצא דוח פיקוח וצו לניקוי 

.בהמשך להליכי האכיפה כאמור, השטח 
 הקיבוץ קיבל ארכה לפינוי המיפגע .

 במעקב עד לסיום הטיפול.

16/18 

מופע רישום להתלונן בנוגע ל
 קיימה המועצה תרבות ש

ף אשר בדק גהאהתלונה הועברה למנהל  תנ"ס
 ב לפונה.את הנושא והשי

המועצה מקפידה על נהלי רישום 
כללים  לרבותמסודרים להופעות תרבות, 

 שנקבעו בנושא.
 הטיפול  בפנייה הסתיים.


