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 לכבוד

                 מר פטר וייס 

 ראש המועצה  

 

 2016לשנת  -הממונה על תלונות הציבור במועצהדוח הנדון: 
 
  
 בהתאםהח"מ נוגע לתלונות הציבור שהתקבלו אצל דו"ח בהריני להגיש בזאת , חוק"(ה" )להלן: 2008–בהתאם לחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור( תשס"ח 

 :2016ועד דצמבר  2016תקופה שבין ינואר לחוק ב 

 

 

 מס' תלונה

 

 נושא התלונה

 

 / יחידהמחלקה

 

 הטיפול אופן

 

 להמשךסטאטוס /משמעויות 

1/16 

 איחורהמתלוננת פנתה לגבי 

 .בהסעות

 תחבורה

 

 

 

למח' תחבורה ונערך בירור  התלונה הועברה

 בנושא. חברת ההסעות נקנסה, הנהג ננזף,

 לתושבת בהתאם. הונשלחה תשוב

 

כיום מחלקת תחבורה, אין מבדיקה עם מנהלת 

 .בעיות מיוחדות בשירות של החברה

 .הטיפול בפנייה הסתיים

2/16 

המתלוננת פנתה בנוגע 

אודות מדידת נכס לערעור 

 וגובה היטל ביוב.

 ומיסיםגביה 

 

 

 

 

 

התלונה הועברה למחלקת הגביה ונערך 

עודכנו  ,בירור בנושא. התלונה טופלה

החיובים הרלוונטיים, נשלחה תשובה 

 בהתאם. מפורטת לפונה

 

 

חודדו  ,גבייההת מחלק מבדיקה עם מנהלת

זכיין תהליך טיפול בערר ונבחר הנהלים לגבי 

 למדידות. חדש

 .הטיפול בפנייה הסתיים

 

 

 
     מר אריאל הילדסהיימר

  
 מנכ"ל המועצה

 



 

 

 

 תלונהמס' 

 

 נושא התלונה

 

 מחלקה/ יחידה

 

 אופן הטיפול

 

 סטאטוס /משמעויות להמשך

3/16 

ת חריגהמתלונן פנה בנוגע ל

 .אצל שכנו בניה

 

 ועדה לתו"ב

 

 

 

מהנדס המועצה, בדיקת התלונה הועברה ל

 התושב קיבל עדכון כי הטיפול נמצא כבר

)טיפול משפטי  וןילבהליך משפטי מול הנ

 .שהחל עוד בטרם התלונה(

מבדיקה עם מהנדס המועצה, הנושא עדיין 

 .בהליך משפטי מול הנילון

 הטיפול מצד הממונה הסתיים.

 

4/16 

מפגע פנה בגין  המתלונן

מעסק של  הנגרם סביבתי

 .שכנו

 

 יחידה סביבתית

 

 

 

 

היחידה  מנהל הועברה לבדיקתהתלונה 

החומר הועבר . בעקבות התלונה הסביבתית

 .לתובע בתחומים מוניציפאליים

 

 

מבדיקה עם מנהל היחידה הסביבתית, הנושא 

כולל בדיקת , לוןיבהליך משפטי מול הנעדיין 

 להסדר טיעון. האפשרות 

 .הטיפול מצד הממונה הסתיים

 

 

5/16 

מתלוננת לגבי חיוב אגרת 

מצד  ביוב ועיכוב במענה

 .המחלקה

 גביה ומיסים

 

 

 

 

הועברה לבדיקת מנהלת מח' גביה, התלונה 

החשבון נבדק שוב, נשלח מכתב לתושבת על 

 .חשבוןפירוט החשבון ובוצע זיכוי ל

 

 

חודדו  ,מבדיקה עם מנהלת מחלקת גבייה

הנהלים לגבי תהליך חישוב אגרה מול החברה 

המבצעת, והמועצה החלה הליך חדש לבחירת 

 חברה בנושא.

 .הטיפול בפנייה הסתיים

6/16 

 התלוננה בגין בעיה בהסעה

 )לכלוך ויחס(.

 תחבורה

 

 

 

התלונה עברה למחלקת התחבורה, הנושא נבדק 

מול החברה, כולל ברור שנערך עם הנהלת  וטופל

 .בנושאהחברה 

 

כיום מבדיקה עם מנהלת מחלקת התחבורה אין 

 בעיות מיוחדות בשירות של החברה.

 הטיפול בפנייה הסתיים.

7/16 

לגבי אגרת הפונה התלוננה 

 .ביוב שגויה

 גביה ומיסים

 

 

 

התלונה עברה למחלקת הגבייה אשר בדקה 

הנושא. החשבון נבדק שוב ולאחר מכן נשלח 

 .מכתב על פירוט החשבון )כולל חוב עבר(

 

מבדיקה עם מנהלת מחלקת גבייה חודדו הנהלים 

לגבי תהליך חישוב אגרה מול החברה המבצעת, 

 ת חברה בנושא.המועצה החלה הליך חדש לבחירו

 הטיפול בפנייה הסתיים.



 

 

 
 

 / יחידהמחלקה נושא  התלונה תלונה' מס

 

 אופן הטיפול

 

 

 סטטוס/משמעויות להמשך

8/16 

התלוננה על שיבוץ בגני 

ילדים בישוב אחר וכן על 

אי קבלה בבריכה של 

 אחד הישובים

מדור גני ילדים + 

 ועד מקומי

 

 

 

 

 

גני הילדים שבדקה את התלונה הועברה למנהלת -גני הילדים

הנושא והעבירה תשובה מנומקת בנוגע לשיקולי המיפוי מצד 

 משרד החינוך.

התלונה הועברה לועד המקומי אשר השיב כי  -בריכת השחייה

 הרישום הוא בהתאם לקדימות הפנייה.

 

 

 הטיפול בפנייה הסתיים בשני הנושאים.

9/16 

התלוננה למבקר המדינה 

בגין כספים שמגיעים 

למועצה ממשרד 

הכלכלה מועברים 

לסבסוד בנם השוהה 

 .במשפחתון

רווחה ' מח

ושירותים 

 חברתיים

 

 

 

 

 

התלונה הועברה למנהלת מחלקת הרווחה אשר השיבה כי חל 

עיכוב בהעברת הכספים מצד משרד הכלכלה )גם בישובים נוספים 

בארץ(. הנושא טופל מול המשרד הממשלתי והכספים הועברו 

מצד מנהלת  תשובה מפורטת מבקר המדינה קיבלבצורה מסודרת. 

 .מטעמו שהטיפול בתלונה הסתיים התייחסותהתקבלה ו המחלקה

 

 

 

נקבע כי כאשר מדובר בבעיה רוחבית של 

תערב המועצה את מרכז  -מועצות שונות

המועצות האזוריות. בעקבות כך נערכה הבהרה 

מול מנכ"ל ממ"א אשר סייע בעניין מול המשרד 

 ממשלתי.

 .הטיפול בפנייה הסתיים

10/16 

התלוננה על בעיית ניקוז 

 .בתוך הישוב

 

תחזוקה 

ותשתיות + ועד 

 מקומי.

 

 

התלונה הועברה למחלקת תחזוקה ותשתיות. נשלח לתושב מכתב 

בתוך הישוב הינו באחריות  זתשובה ובו הוסבר לו כי הטיפול בניקו

 הוועד המקומי. בנוסף הועברה הפנייה 

 .ירת הישוב אשר השיבה לפונה אף היאלמזכ

 

 .הטיפול בפנייה הסתיים

 



 

 

 תלונה 'מס

 

 / יחידהמחלקה התלונה  נושא

 

 טיפולה אופן

 

 

 סטטוס/משמעויות להמשך

11/16 

תלונה לגבי כלב משוטט 

 בישוב.

 וטרינר המועצה

 

 

 

 

 

 

 

התלונה הועברה לטיפול הווטרינר. נשלח מכתב למתלוננת והוסבר 

והאפשרות לתגבור  לה אודות המאמצים בנושא לכידת כלבים

תגבור ואכיפה באזור סוכם שייערך . האכיפה במידת הצורך

 הספציפי בתאום עם היישוב.

 

 

 

 

חודד הנוהל בהחתמת איש הקשר מצד היישוב 

בעת סיור הלוכד. כמו כן הופץ מכתב ליו"ר 

הוועדים המקומיים בנוגע לחשיבות האכיפה 

 בנושא זה. 

, כולל מספר במקוםים נוספים תגבורנערכו 

 לכידות בפועל.

 הטיפול בפנייה הסתיים.

12/16 

התלוננה על הצורך 

בפיתוח מדרכות נוספות 

בישוב, וכן על בעיה 

בגיזום עצים ובשדרוג 

 .מערכת התאורה בישוב

 הנדסה/

תחזוקה 

 ותשתיות

 

 

התלונה הועברה למהנדס המועצה לבדיקה, נשלח מכתב לפונה 

קביעת כולל לפיו הנושאים שעלו הינם באחריות הוועד המקומי 

 פרויקטים.סדרי עדיפויות לקידום 

 יו"ר הוועד המקומי אף עודכן לגבי הפנייה.

 

כיום מתבצעות עבודות פיתוח בישוב כפי 

שנקבעו בסדרי העדיפויות בין הוועד המקומי 

 למועצה.

 .הטיפול בפנייה הסתיים

13/16 

נושאים התלוננה על 

חלקם באחריות  -שונים

המועצה )אשפה, חריגות 

בניה( וחלקם באחריות 

)ניקיון, הוועד המקומי 

 .תחזוקה(

 היחידה

+ הסביבתית

ועדה לתו"ב+ 

 הוועד המקומי

 

 

 

 

ליחידה הסביבתית. מנהלת היחידה נפגשה עם התלונה הועברה 

התושבת והסבירה לה את מערך האכיפה בנושא השלכת פסולת, 

כולל האפשרות להגיש תלונה ספציפית וממוקדת בנושאי 

לפנות עליה  -כמו כן הובהר לה שבענייני הוועד איכ"ס/תו"ב.

 .ענייןבב. מזכירת הישוב עודכנה למזכירות הישו

 

 

 

נערך ריענון בנושא אכיפה סביבתית בפרסומי 

קומות ספר מהמועצה והוגברה האכיפה במ

 הרלוואנטיים.

 .הטיפול בפנייה הסתיים

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 תלונה 'מס

 

 / יחידהמחלקה נושא  התלונה

 

 טיפולה אופן

 

 

 להמשך סטטוס/משמעויות

14/16 

התלוננה על תנועת משאיות 

בישוב ופגיעה ולכלוך בעקבות 

 .כך

 מחלקת הנדסה

 

 

 

התלונה הועברה למהנדס המועצה, אשר 

בדק את הנושא מול מפקח הפרויקט 

הרלוואנטי. הלכלוך והמפגע טופלו ע"י 

 .המפקח והתושב קיבל עדכון בנושא

מבדיקה עם מהנדס המועצה, הובהרה 

למפקח חשיבות ההקפדה של שמירה על 

 סביבת עבודה תקינה. 

 .הטיפול בפנייה הסתיים

15/16 

התלוננה על חריגת בניה של 

 .שכן

 הועדה

 לתו"ב

 

 

התלונה הועברה לבדיקת מהנדס המועצה, 

התושב קיבל עדכון כי הטיפול נמצא כבר 

)טיפול משפטי  בהליך משפטי מול הנילון

 שהחל עוד בטרם התלונה(.

דס המועצה, ההליך המשפטי מבדיקה עם מהנ

 הסתיים.

 הטיפול בתלונה הסתיים. 

 
 
 
 
 

 בברכה,                                                                                
 

 שרה ברמימון                                                                                  
 

 ממונה על תלונות הציבור                                                                                  
 

 העתקים: 
 חברי מליאת המועצה

                                                תיק הממונה על תלונות ציבור  


