
 

 

      '.אדר א.תשע"טז                                                                                              

                                                                                     12/2/19 
                                                                                            

 לכבוד
               כרמל טל          רותם ידלין

 מנכ"לית  המועצה                 המועצה תראש
 

 8201לשנת  -במועצהדו"ח הממונה על תלונות הציבור הנדון: 
 

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

 :2018ועד דצמבר  2018תקופה שבין ינואר בהתאם לחוק ב

מספר 

 התלונה
 סטאטוס /משמעויות להמשך טיפולאופן ה /יחידהמחלקה התלונהנושא 

פגיעה בתשתיות פנה לגבי ן המתלונ 1/18
 .הכביש בכניסה לביתו

למהנדס המועצה התלונה הועברה  הנדסה/תשתיות
נערכו מספר סיורים במקום עם 
נציגת הישוב, הטיפול באחריות 

 הישוב

מהנדס המועצה ונציגת הישוב, מבדיקה עם 
 .בוצע התיקון

 הסתיים.הטיפול בפניה 

2/18 
שמסתובב  טווספנה בנוגע ל ןהמתלונ

 חצרות הבתים.וך תב
המועצה,  וטרינרלהתלונה הועברה  וטרינר

אינה  הוסבר לתושב כי המועצה
 .מטפלת בכל מטרד של בעלי חיים

נמסר כי שוחח  ,מבדיקה עם וטרינר המועצה
עם התושב והוסבר לו שהמועצה אינה 

 .בעלי חייםל מטפלת בכל מטרד ש
    הסתיים.בפנייה  הטיפול 

3/18 

פנה בנוגע לפציעה של בנו  מתלונןה
 .במהלך אימון בחוג ספורט

, גזבר המועצההועברה להתלונה  גזברות
התושבת קיבלה התייחסות בכתב 

מגזברות המועצה וזאת אחרי בירור 
 חברת ביטוח.עם 

 

מ"מ גזבר נשלח מכתב התנצלות מבדיקה עם 
על העיכוב  במתן תשובה, מאחר ואחראית על 

תקופה להביטוחים נעדרה מהעבודה 
 ., טופל מול חברת הביטוחממושכת

 הטיפול בפנייה הסתיים. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מספר 

 התלונה
 סטאטוס /משמעויות להמשך טיפולאופן ה /יחידהמחלקה התלונהנושא 

4/18 
התלונן בנוגע לרעש של  התושב

ציפורים מחסנים לא חוקיים, 
 . השכרת מחסנים למגורים

  התלונה הועברה למהנדס המועצה,  הועדה לבניה
נערך בירור בנושא והתיק הועבר 

 .לתובעת

 התיק הועבר לתובעת המועצה לקבלת 
  כתב אישום. 

 הטיפול בפניה הסתיים.

5/18 
בניה ללא על  ת התלוננהושבהת

והשלכת פסולת בניה, ליד פיקוח 
 ה.בית

 מהנדס הועדהלהועברה התלונה  הועדה לבניה
 בעקבות כך נשלח פקח  למקום,

 התושבת קיבלה תשובה.

נשלח פקח מטעם הועדה ומטעם היחידה 
 .הסביבתית

 הטיפול בפנייה הסתיים.

6/18 
התלוננה על כלבים משוטטים 

  בקיבוץ
 המועצה,לווטרינר התלונה הועברה  וטרינריה

התושבת קיבלה  לבדיקת התלונה
 . תשובה

הבדיקה נשלח  מכתב תשובה לתושב לאחר 
 ובו הוסבר על טיפול במקרים אלו.

 הטיפול בפניה הסתיים.

7/18 

עה ביט לגבינה נהתלוהפונה 
בבריכת שחיה ויחס של מציל 

 שלטענתה התעלם ממנה.

 תרבותלמנהל מחלקת התלונה הועברה  אגף תנ"ס
 אשר בדק הנושא, ושלח מכתב תשובה 

  והתנצלות.
 

תרבות מבדיקה שנערכה ע"י מנהל מחלקת 
 .ם ובו חודדו הנהליםיעם הגורמים הרלוונטי

 הטיפול בפנייה הסתיים.

 
8/18 

 
 

ביצוע עבודה של התלוננה על 
  הקבלן.

 

, למהנדס המועצההתלונה הועברה  לבניה הועד
 לבדיקת התלונה.

ונשלח מכתב שהתיקון התלונה נבדקה 
 על ידי הקבלן יטופל

 הטיפול בפנייה הסתיים. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

מספר 

 התלונה
 סטאטוס /משמעויות להמשך טיפולאופן ה /יחידהמחלקה התלונהנושא 

9/18 
הפסקת עבודתן של התלוננה לגבי 

 מורות לריתמוסיקה וללא שימוע
גני   -חינוך 

 ילדים
 תלונה הועברה למנהלת מדור גנ"י , ה

 לבדיקת
 התלונה נמצאת בטיפול יועמ|"ש

 הטיפול. טרם הסתיים

10/18 

פונה לגבי נסיעה מיוחדת לביתה 
 מהגן לצהרון

גני  -חינוך
 ילדים

אגף חינוך, מנהלת הועברה לפניה ה
 לפונה. לאחר בדיקה נשלחה תשובה

ולאחר   מנהלת המחלקהנערך בירור עם  
בדיקתה נשלחה תשובה לתושבת שאין 

  אפשרות למלא את בקשתה.
 הטיפול בפניה הסתיים.

 

11/18 

אוטובוס שחונה ליד תלונה לגבי 
 ביתה ופוגע באיכות חיים

התלונה הועברה למנהלת מחלקת  תחבורה
אשר בדקה את הנושא, נשלחה  תחבורה

 תשובה לפונה.

מבדיקה שנערכה ע"י מנהלת מחלקת 
התחבורה עם הנהג הוחלט כי לא יחנה את 

 האוטובוס ליד ביתה.
 בפנייה הסתיים. הטיפול

12/18 
לאחר  התלונה הועברה למהנדס המועצה ועדה לבניה התלונן על סלילת כביש לא תקני

 בירור נשלחה תשובה לפונה.
חה תשובה לתושב, לנערך בירור נש

התוכניות אושרו  ותכננו עפ"י דרישות 
 הישוב 

 הסתיים.בפנייה  הטיפול 

13/18 

הסעת ילדי הישוב התלונה על 
הושבת ילדים במושב קדמי בניגוד 

 .לחוק

, התלונה הועברה למנהלת התחבורה  תחבורה
 , נערך בירור עם חברת ההסעות

 נשלחה תשובה
 

 נערך בירור עם נבדקה והתלונה 
 הנקנסחברת ההסעות מנהלת המחלקה, 

  הקיבל  מכתב התראבנוסף ו
 הטיפול בפניה הסתיים.



 

 

 
 

 
 בברכה,                                                                                                                                                                                                              

 
 שרה  ברמימון            

 במועצה.הציבור ופניות ממונה על תלונות                                                                
 העתקים:

 חברי מליאת המועצה
 תיק הממונה על תלונות ציבור

מספר 
 סטאטוס / משמעויות להמשך טיפולה אופן /יחידהמחלקה נושא  התלונה התלונה

14/18 
 שלומדתביתם יבוץ נו על שהתלונ

, במסגרת לימודית  נגד רצונם
 מבקשים מסגרת אחרת.

 ,קב"סהועברה לבדיקת התלונה  יחידת קב"ס
 התלונה נבדקה, נשלחה תשובה.

 התקיימה ישיבה בין מקצועית עם 
 ואושרה הבקשה. םהרלוונטייהגורמים 

 הטיפול בפנייה הסתיים.

15/18 

מערכת הזמנות התלוננה על 
 ממוחשבת אירועי תרבות

האגף אשר בדק למנהל  הועברה התלונה אגף תנ"ס 
 את הנושא והשיב לפונה.

המועצה מקפידה על נהלי רישום 
לרבות כללים מסודרים להופעות תרבות, 

 שנקבעו בנושא.
 .הטיפול בפניה הסתיים.

16/18 

חניית רכבי ללא תזוזה התלונן 
  וללא מענה מצד המועצה

יחידה 
 סביבתית

התלונה הועברה למנהל המחלקה ופקח 
 , נשלחה תשובה.יחידה סביבתית

מבדיקה שנערכה על ידי פקח סביבתי 
עולה שלרכב קיים טסט ולכן נחשב כלא 

החוק לא טוש וכן מבחינת גרוטאה או נ
 ניתן לעשות דבר.

 הסתיים.בפנייה  הטיפול 

17/18 

פונה בנושא פירסום מידעון 
המועצה למיזם סקר למיפוי 

 צרכים מיוחדים

שירותים 
 חברתיים

 הפניה הועברה למנהלת המחלקה
לשירותים חברתיים לאחר בדיקה, 

 ונשלחה תשובה

מבדיקה שנערכה הוסבר לתושב כי תחום 
בריאות הנפש באחריות משרד הבריאות 

 וקופות החולים.
 הטיפול בפניה הסתיים.

18/18 

התלוננה על הסעת ביתה לבית 
 ספר למחוננים

התלונה הועברה למנהלת מחלקת  תחבורה
, אשר בדקה את התלונה התחבורה

 ונשלחה תשובה.

מבדיקה שנערכה נמצא כי ניתן לבצע את 
פיצול ההסעה בהשתתפות כספית של 

 .התשובה הייתה לשביעות רצונם ההורים
 הטיפול בפניה הסתיים.



 

 

 


