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לכבוד                                                                                                                                  כו'/ניסן/תשע"ט                                                                    
מר אביחי שטרן, עו"ד                                                                                                             1/05/2019                                                                                          

ראש העיר קריית שמונה

  הנדון: דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2018

הריני מתכבד בזאת להגיש את הדוח השנתי של הממונה על תלונות הציבור לשנת 2018. הדוח מוגש בהתאם לחוק 
הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור התשס"ח 2008(. "הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות 
המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין וחשבון על פעולותיו לא יאוחר מ-1 במאי בכל שנה. המועצה תקיים דיון 
בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום שהוגש לה. דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר 
האינטרנט של הרשות המקומית. הרשות המקומית הינה ישות מוניציפלית ובאה לשרת את ציבור תושביה במגוון 
רחב של שירותים ועל כן ישנם יחסי גומלין בין הרשות לתושב ועל הרשות לדאוג כי השירות יסופק בצורה יעילה 

ואפקטיבית, איכותית ושוויונית ובהתאם לכל דין.
ולאגפיה  לעירייה  ומאפשרות  לתושבים  הניתן  השירות  איכות  על  "משוב"  מעין  מהוות  שמתקבלות  התלונות   
לשפר את תפקודה בזמן אמת. מבקר העירייה בתפקידו כממונה על תלונות הציבור, מבצע סיורים במוקדי תלונות 
הרלוונטיים.  המנהלים  עם  יחד  אפשריים  פתרונות  ואיתור  התלונה  נושא  על  מקרוב  לעמוד  מנת  על  התושבים 
הממונה על תלונות הציבור עורך גם מפגשים עם התושבים המתלוננים לשם הבהרת נושאי התלונה ולמען מציאת 
פתרונות ודרכי טיפול עד לפתרון האפשרי של הבעיה, נשוא תלונתם. מיד עם הגעת התלונה מקבל המתלונן הודעה 
כי תלונתו נתקבלה והיא בטיפול. ישנן תלונות שהטיפול בהן הוא מהיר ומידי וישנן תלונות שאורכות זמן רב יותר 
לאיסוף המידע ובירור הנסיבות. התלונה מועברת על-ידי הממונה על תלונות הציבור לבעל התפקיד הרלוונטי, 
למתן התייחסות בכתב בפרק זמן סביר וזאת בכדי להשיב לתושב בזמן שלא יאוחר מ-3 שבועות מיום קבלת התלונה. 
פניות טלפוניות מנותבות בדרך כלל ישירות לאגפי הביצוע או שהתושב מקבל סיוע בתיווך מול האגף ו/או המחלקה 
עד לפתרון הבעיה. מודגש כי עבודתו של הממונה על תלונות הציבור מתבצעת במסגרת פעילות העירייה והמנהלים 
והעובדים מחויבים על פי חוק לתת התייחסות ראויה לפניות ואף להישמע ללוחות הזמנים אותם קובע הממונה.

הציבור  למען  שירותם  על  העירייה  ועובדי  מנהלי  של  הפעולה  שיתוף  את  לחיוב  לציין  רוצה  אני  זו  בהזדמנות   
במהלך השנה. להיות עובד ציבור הוא לא דבר קל ודורש תכונות וכישורים רבים. הרצון והאכפתיות של המנהלים 
והעובדים לתקן ולטפל בתלונות שהתקבלו ראויות לכל שבח, גם אם לפעמים ישנן תקלות והדברים לא מתבצעים 
במועד ובזמן כפי שכולנו היינו רוצים, עצם ההתגייסות לפתרון הבעיה היא צעד ראשון בפתרונה. על כן, הרצון 
בדו"ח זה הוא להביא לשיפור מתמיד של פעילות האגפים ולשאוף להעניק את השירותים המוניציפליים ברמה 

הגבוהה ביותר שניתן למען תושבי העיר.    

     בברכה,
                                                                               אורן ירמיהו-לוי
                                                                              מבקר העירייה והממונה על תלונת הציבור
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עבודת הממונה על תלונות הציבור )אומבודסמן( 

מבוא

בעיריית קריית שמונה משמש המבקר בתפקיד נוסף כממונה על תלונות הציבור )האומבודסמן( הפועל מכוח חוק 
הרשויות המקומיות התשס"ח - 2008, דומה למהות תפקיד המבקר, כאשר ההבדל שביניהם אינו הבדל בעיקרון 
אלא בהדגשה: בעוד שהמבקר רואה לנגד עיניו את האינטרס הציבורי כמרכיב יסוד בעבודתו, לממונה על תלונות 
הציבור אוריינטציה מובהקת כלפי זכויות הפרט – האדם  ושמירתן. הנחת היסוד היא, שהגנה על זכויותיו של 

הפרט, היא אינטרס ציבורי ממדרגה ראשונה.

את ההבדל בין שני התפקידים ניתן להגדיר כך: בעוד שהמבקר הוא שליח ציבור מכוח חוק, למערכת מינהלית, 
על מנת להבטיח קיומם של כללים שלציבור יש עניין בקיומם, כדי להגן על האינטרס של הציבור, הרי הממונה 
על תלונות הציבור הוא שליח ציבור מכוח החלטה של מועצת הרשות, אל המערכת המינהלית, על מנת להבטיח 
קיומם של כללים שלציבור יש עניין בקיומם, כדי להגן, במישרין, על זכויותיו של הפרט. תפקידו של המבקר הוא 
להבטיח שמירה על כללים מחייבים, בין אם יש להם ובין אם אין להם נגיעה לזכויותיו של הפרט, ואילו תפקיד 
ומכאן הנחת  זכותו של הפרט  על הכללים תישמר  על תלונות הציבור הוא להבטיח שבאמצעות שמירה  הממונה 
היסוד הנמצאת בבסיס פעולתו של הממונה על תלונות הציבור היא קיומן של זכויות מוקנות על פי דין המגיעות 
לכל אחד מן התושבים כפרטים, זכויות שהפרט זכאי לאכוף את מימושן כלפי כל מי שמנסה לפגוע בהן, בין אם 

הפוגע הינו הרשות המקומית ובין אם הפוגע הוא אדם אחר.

מהי תלונה?

תלונה מבטאת מצב של משבר ביחסים שבין המתלונן לבין הרשות המקומית, כאשר לא מתגשמות ציפיותיו של 
המתלונן מן הרשות המקומית. מצב זה מתקיים כאשר ישנו פער, להערכתו של המתלונן – הערכה סובייקטיבית, 
בין מה שמגיע לו על פי דין לבין מה שהוא מקבל בפועל. מבקר העירייה בתפקידו כממונה על תלונות הציבור משמש 
כ״בורר״ בין המתלונן לנילון ובעצם בדיקתו הבלתי תלויה מכריע בסוגיית התלונה ומוציא הודעתו לצדדים בהתאם 

לכללי הטיפול והחוק.

היבטים באיחוד שתי הפונקציות

התלונות  לברור  העבודה  ודרכי  הקוגניטיבי  שהבסיס  כך  על  מצביעים  המחייבים  הדעות.  נחלקות  זו  בשאלה  גם 
דומים, או זהים, לבסיס הקוגניטיבי ולברור העובדות המתבצע על ידי הביקורת, וכי מעמדו ויוקרתו של המבקר 

יסייעו בברור התלונות. נימוק נוסף גורס, שיש לראות בתלונות מקור אינפורמציה נוסף לעבודת הביקורת. 

המתנגדים מצביעים על האפשרות שיווצר מצב של ניגוד עניינים בין שני התפקידים וכן הם מצביעים על הסיכון 
שהמבקר יראה בתפקיד הממונה על תלונות הציבור תפקיד משני וזאת בנוסף על הנטל האדמיניסטרטיבי והתקציבי 
שהוא מטיל על לשכת המבקר, דבר שיפגע בסופו של דבר בשני התפקידים גם יחד. לכל אחת מהעמדות הנ"ל יש 

בסיס עובדתי, והשאלה היא, מה משקלה של כל אחת מן הטענות.
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כיצד נפתר הדבר בחקיקה?

המצדדים  אלו  של  דעתם  גברה  המדינה,  מבקר  בידי  התפקידים  איחוד  על  בציבור  שהתקיים  העקרוני  בוויכוח 
באיחוד. בסעיף 4 לחוק יסוד: מבקר המדינה נקבע במפורש:

תלונות הציבור

 מבקר המדינה יברר תלונות מאת הציבור על גופים ואנשים כפי שייקבע בחוק או לפיו; בתפקידו זה יכהן מבקר 
המדינה בתואר "נציב תלונות הציבור".

ייחוד פעולות 

מבקר פנימי לא ימלא, בגוף שבו הוא משמש מבקר, תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית, זולת תפקיד הממונה א. 
על תלונות הציבור או הממונה על תלונות העובדים, ואף זאת – אם מילוי תפקיד נוסף כאמור לא יהיה בו כדי 

לפגוע במילוי תפקידו העיקרי.

עם ב.  עניינים  ניגוד  ליצור  העלול  או  היוצר  תפקיד  מבקר  משמש  הוא  שבו  לגוף  מחוץ  ימלא  לא  פנימי  מבקר 
תפקידו כמבקר פנימי.

הטיפול בתלונות

עיון בחקיקה הענפה המקימה את מוסד נציב התלונות בארגונים ציבוריים שונים מצביע על קו מנחה קבוע על פיו 
כל תלונה תבורר, אלא אם מתקיימים בה התנאים שבגינם אין לטפל בתלונה. 

1. תלונות שאין לדון בהן

בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;א. 

תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;ב. 

תלונה בעניין שלגביו כבר הוגשה תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור, לפי הפרק השביעי ג. 
של חוק מבקר המדינה )נוסח משולב( 1958;

הוגשה תלונה שאין לברר אותה, יודיע הממונה למתלונן בכתב שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך.ד. 

2. תלונות אנונימיות

בעיה מיוחדת מציבות בפני הממונה התלונות האנונימיות. השאלה המתעוררת בכל פעם שמתקבלת תלונה א. 
כזו, היא האם יש מקום לברר תלונות אלו ואם כן, כיצד יתבצע הברור. ישנה תחושה לא נוחה לטפל בסוג זה 
של תלונות, כיוון שמרביתן מצביעות על התנהגות בלתי הולמת של עובד מסוים, או של קבוצת עובדים עד 
כדי חשד לטוהר המידות. לעתים, מדובר בניסיון מרושע להטיל דופי בעובד ישר דרך ולהכפישו, מחמת עניין 
אישי שיש למתלונן נגדו ואין לכך כל נגיעה לעבודתו במערכת. אך לעתים מדובר בהתנהגות פסולה של העובד 
נגדו הוגשה התלונה, אולם אותו עובד הוא בעל השפעה או סמכות לפגוע במתלונן אם ייוודע לו דבר התלונה,  

ויש הצדקה לחששו של המתלונן מלהיחשף.

ההחלטה אם לברר תלונה אנונימית צריכה להתבסס על שלושה מרכיבים עיקריים:ב. 

של . 1 מסוימת  במידה  המאשש,  אחרות,  מתלונות  או  הרשות  כמבקר  סמכותו  מכוח  לממונה  שיש  מידע 
סבירות, את האמור בתלונה.
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המיומנות המקצועית והניסיון המצטבר במהלך העבודה שיש לממונה, והכרתו את המערכת בכללותה.. 2

במקרים מסוימים, על סמך בדיקה מקדימה דיסקרטית שהממונה מבצע בשטח.. 3

קיבל הממונה החלטה לבדוק את התלונה, יחולו על הבדיקה הוראות מיוחדות:ג. 

הבירור יעשה על פי הסמכויות ובתוקף תפקידו כמבקר הרשות המקומית.. 1

הבדיקה של תלונה אנונימית אשר נושאה הוא פגיעה בטוהר המידות תיעשה בדיסקרטיות מירבית, בנסיבות . 2
 אותו עניין, ככל האפשר במסגרת הכללים והעקרונות שנקבעו בהנחיה מס' 10 "חשד לביצוע עבירה".

המבקר ישקול אם יש להכניס בסוד הבדיקה את מנכ"ל הרשות או אף את ראש הרשות.

הדיווח על ממצאי הבירור יהיה, לפי שיקול דעת המבקר, במסגרת הדיווח על עבודת הממונה או במסגרת . 3
הדיווח השנתי של מבקר הרשות. 

עקרונות כלליים לטיפול בתלונה

התלונה:. 1

פונה לרשות בבקשה א.  לבין תלונה. תושב הרשות  פנייה של תושב אל הרשות המקומית  בין  יש להבחין 
לטפל בעניינו ומצפה שהרשות תעשה כן.

רק פנייה שלא נענתה כלל או לא נענתה לשביעות רצונו של התושב תוגדר כתלונה, אם התושב יעמוד על ב. 
כך שעניינו יבורר על ידי הממונה.

לראש ג.  המדינה,  למבקר  המדינה,  לנשיא  כתובות:  למספר  תלונתם  את  לשלוח  נוהגים  רבים  מתלוננים 
הרשות המקומית, למבקר הרשות המקומית, או לאגף שהתלונה מופנית כלפיו. בכל מקרה כזה, כאשר 
מגיע העתק תלונה של מתלונן, יש להתייחס לכך כתלונה שלא נשלחה לממונה על תלונות הציבור. רק 

תלונה שנשלחה לממונה כנמען ראשי תחשב לתלונה.

במידה והתלונה נשלחה לראש הרשות או לאגף מאגפי הרשות, הממונה על תלונות הציבור יעקוב אחר ד. 
הטיפול בתלונה על ידי האגף הנילון ויבקש לקבל העתק תשובתו למתלונן.

אישור קבלה:. 2

עם קבלת התלונה יש לאשר קבלתה והבטחה לבדוק אותה בהקדם. לשם יעילות המערכת רצוי להכין א. 
תשובה סטנדרטית של הממונה.

להתמשכות ב.  הסבר  מכתב  לכתוב  יש  ימים,  מחודש  למעלה  ממושך,  יהיה  הבירור  שתהליך  מתברר  אם 
הבירור. 

העברת התלונה:. 3

יש לתדרך את אגפי הרשות המקומית השונים שבכל מקרה שבו תלונה מגיעה לאגף הלא נכון, יש להעביר א. 
אותה לאגף הנכון בלוויית מכתב הסבר למתלונן על ההעברה. לעולם אין להחזיר התלונה למתלונן.

למתן ב.  הזמן  משך  את  תקצוב  הבקשה  תגובתו.  את  לקבל  בבקשה  הנילון  לאגף  להעביר  יש  התלונה  את 
התשובה. משך הזמן יקבע על פי אופי הבירור הנדרש. 

חשיפת שמו של המתלונן:. 4

כאשר תושב מגיש תלונה נגד תושב אחר על הפרת אחד או יותר של הכללים המחייבים, והדבר גורם לו נזק, 
כגון: השכן חורג מהיתר הבנייה, או בונה ללא היתר כלל, או כאשר אדם מתלונן על כך ששכנו זורק אשפה 
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לרחוב, או מנהל עסק ללא רשיון או תוך כדי גרימת מטרדים, או אינו קושר את כלבו, או תלונה נגד מורה 
המתנכל/ת לתלמיד, בכל המקרים האלו ודומיהם, אסור באיסור חמור לגלות לנילון את שמו של המתלונן – 

אלא אם כן נתן המתלונן הסכמתו לכך במפורש.

קבלת תגובת הנילון:. 5

בירור התלונה מחייב, בסופו של התהליך, כתיבת מסקנות. לעתים, המסקנות עלולות לפגוע בשמו הטוב של 
הנילון או של אדם אחר. קודם לפרסום המסקנות חייבים להציג אותם בפני אותו אדם ולבקש את תגובתו. 
במקרה שמדובר במסקנות המטילות דופי או ספק ביושרו של האדם, יש להציג בפניו, אם יבקש זאת, את כל 

הראיות שעל פיהן הגיעו לאותן מסקנות.

מתי תסווג תלונה כמוצדקת?. 6

כאשר זכות המתלונן נפגעה.א. 

כאשר בשיקול הדעת הדוחה את הבקשה נתערבה  מידה רבה של רוע או נוקשות או חריגה מכללי מינהל ב. 
תקינים.

שנשמעה ג.  בלי  נתקבלה  העובד  או  התושב  בזכויות  הפוגעת  החלטה  כאשר  הטבעי:  הצדק  בכללי  פגיעה 
תגובתו של הנפגע  ובלי שניתנה לו הזכות לתגובה. 

טרטור, הטרדה, "לך ושוב", "הבא עוד מסמך" וכו'.ד. 

כאשר הרשות המקומית אינה אוכפת את החוק שעל ביצועו ואכיפתו היא הופקדה )רישוי עסקים, סילוק ה. 
מטרדים, פיקוח על הבנייה, רעש, כלבים, תפיסת שטחים ציבוריים, ועוד(.

כאשר הפנייה הישירה לאגף הרלוונטי נענתה בסירוב תחילה, ונענתה בחיוב רק לאחר פנייה לממונה ו. 
והתערבותו.

כאשר פנייה או תלונה לאגף/יחידה לא נענתה כלל או נענתה באיחור רב.ז. 

כאשר תלונה נשלחה על ידי המתלונן לגורם הלא נכון וזה במקום להעבירה לאגף הנכון, בצרוף הודעה ח. 
מתאימה למתלונן, שולח אותה חזרה למתלונן. 

התנהגות בלתי מנומסת, בכתב או בעל פה, כלפי המתלונן.ט. 

אי-מתן אינפורמציה מלאה על זכויות המתלונן; כגון: אי-מתן אינפורמציה מלאה על זכויות הגמלאים י. 
שפרשו מן העירייה; הנחה לזוגות צעירים; הזכות לשלם קנס חנייה מופחת ועוד.

כתיבה גסה ובוטה כלפי המתלונן,  בתגובה למכתב בנוסח דומה.יא. 

כאשר הרשות המקומית עצמה עוברת על החוק.יב. 

חשיפת שמו של המתלונן בלא לקבל את רשותו. יג. 

מתן תשובה למתלונן:. 7

לעולם תהיה התגובה בלשון מנומסת ביותר, אפילו בתגובה למכתב הכתוב בלשון בוטה ומעליבה. א. 

התשובה צריכה להיות מלאה, עניינית ומסבירה. ב. 

במקום שהתלונה נמצאה מוצדקת, יש לפרט את הדרכים עליהן המליץ הממונה על תיקון המעוות.ג. 

המתלונן זכאי לקבל מידע על דרכי הטיפול בתלונתו. ד. 

במקרים שבהם הוחלט להגיש גיליון אישום כנגד אדם שמעשיו פגעו במתלונן, כגון הודעה על הגשת גיליון ה. 
אישום כנגד עבריין בנייה ועוד, יש להודיע על כך למתלונן.
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הנחיות 

ההנחיות וכללי האתיקה החלים על מבקרי הרשויות המקומיות חלים, בשינויים המתחייבים, גם על עבודת . 1
מבקר הרשות בתפקידו כממונה על תלונות הציבור.

בהעדר חקיקה מסודרת המתייחסת למבקר הרשות המקומית כממונה על תלונות הציבור או כללים מנחים, . 2
ניתן ללמוד, בשינויים המתחייבים, מהפרק השביעי לחוק מבקר המדינה.

 

נספח:

א. החלטה המקימה את מוסד הממונה על תלונות הציבור

מוקם בזה מוסד לברור תלונות הציבור. מבקר הרשות המקומית הוא הממונה על בירור תלונות הציבור )להלן 
– הממונה(.

ב. עצמאות הממונה במילוי תפקידו

אין על הממונה מרות, לעניין מילוי תפקידיו לפי כללים אלה, זולת מרותו של הדין.

ג. הזכות לפנות בתלונה

כל אדם רשאי לפנות לממונה, לקבול או להתלונן בפניו על כל עניין הנוגע לרשות המקומית )להלן – תלונה(.

ד. דרך הגשת התלונה

התלונה תוגש בכתב, או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן ונחתמה על ידיו, ותוגש במישרין לממונה. 
ויצוינו בה שמו ומענו, תיאור העניין שעליו נסבה התלונה, המועד שבו  התלונה תהיה חתומה ביד המתלונן 

אירע וכל פרט אחר הנוגע לעניין והעשוי לסייע לבירור יעיל של התלונה.

ה. תלונה על מי

תלונה ניתנת להגשה על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית.

ו. תלונה על מה

נושא לתלונה יכול שיהיה: מעשה הפוגע במישרין במתלונן עצמו או במי מבני משפחתו, או המונע ממנו במישרין 
טובת הנאה, והמעשה הוא בניגוד לחוק או ללא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות 

יתירה או אי-צדק בולט; לעניין זה "מעשה" – לרבות מחדל ופיגור בעשייה.

ז. תלונות שאין לדון בהן

לא יהיה בירור בתלונות אלו:. 1  )1(

בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;א. 

תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;ב. 

הפרק ג.  לפי  הציבור  תלונות  כנציב  בתפקידו  המדינה  למבקר  תלונה  הוגשה  כבר  שלגביו  בעניין  תלונה 
השביעי של חוק מבקר המדינה )נוסח משולב( 1958.

הוגשה תלונה שלפי סעיף קטן )1( אין לברר אותה, יודיע הממונה למתלונן בכתב שלא יטפל בה ויציין את . 1
הנימוקים לכך.



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור12

ח. הסמכויות והדרכים לברור התלונה

לצורך בירור התלונות מוענקים בזה לממונה כל הסמכויות לבדיקה ולחקירה שיש לו בתוקף תפקידו כמבקר . 1
הרשות.

הממונה רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון והוא אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות.. 2

הממונה יביא את התלונה לידיעת מי שהיא נוגעת אליו ויתן לו הזדמנות נאותה להשיב עליה; הממונה רשאי . 3
לדרוש כי התשובה על התלונה תינתן בתוך תקופה שיקבע.

הממונה רשאי גם לשמוע את המתלונן, את מי שהתלונה נוגעת לו וכל אדם אחר, אם ראה בכך תועלת.. 4

ט. הפסקת הבירור

הממונה יפסיק בירור תלונה אם ראה כי מלכתחילה לא היה מקום לבירורה, ורשאי הוא להפסיקו אם ראה . 1
שעניין התלונה בא על תיקונו או שהמתלונן ביטל את תלונתו.

הממונה יודיע למתלונן ולמי שהתלונה נוגעת לו, בכתב, שהפסיק את הבירור ויציין את הנימוקים לכך.. 2

י. תוצאות הבירור

מצא הממונה, בתום הליך הבירור, שהתלונה הייתה מוצדקת, כולה או מקצתה, ינהג כמפורט להלן:

ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן ולמי שהתלונה עליו;. 1

בתיקון . 2 הצורך  על  עליו  שהתלונה  מי  לפני  להצביע  הממונה  רשאי   – ליקוי  של  קיומו  התלונה  בירור  העלה 
הליקוי ועל הדרך והמועד לכך;

האמצעים . 3 על   )2( בפסקה  כאמור  שנקבע  המועד  תוך  לממונה  יודיע  עליו,  הממונה  או  עליו  שהתלונה  מי 
שננקטו לתיקון הליקוי.

יא. דחיית התלונה

מצא הממונה כי אין יסוד לתלונה, יודיע על ממצאיו למתלונן וכן למי שהתלונה נוגעת אליו.

יב. דין וחשבון שנתי

הממונה יגיש למועצה, אחת לשנה, דין וחשבון על פעולותיו.. 1

משהוגש דין וחשבון כאמור בסעיף קטן )1(, הוא יהיה פתוח לעיון.. 2
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דו״ח תלונות הציבור

לא נקבעלא מוצדקמוצדקסגירת תלונהמס׳ תלונותשם האגף / מחלקה

11010ביטוחים

77250גבייה

33210גזברות

11100דוברות וחופש מידע

1111731הנדסה

11100מוקד רפואי

77520חינוך

11001מחלקה משפטית

11010אשכול )וטרינר(

11100מועצת העיר

55320מוקד עירוני

11100רישוי עסקים

77133רשות חנייה

44310שפ״ע

22101רווחה

11010וטרינריה

11010מנכ״ל

11010איכות הסביבה

565628226סה״כ

סיווג תלונות
התלונות מסווגות על-פי הפרמטרים הבאים : מוצדק, לא מוצדק, לא נקבע.

1. תלונה תסווג על-ידי הממונה כמוצדקת בכל אחד מן המקרים הבאים:

כאשר התברר כי העירייה או כל בעל תפקיד בה פעל בניגוד לחוק או לנוהלי העירייה או א. 
בדחייה  נתקלה  המחלקה  אל  המתלונן  פניית  יתרה.כאשר  נוקשות  מתוך  עמדה  שנקט 

ונענתה רק לאחר התערבות הממונה.

אם ב.  בין  כלל  הגיבה  לא  והמחלקה  לתגובה  זכתה  לא  המחלקה  אל  המתלונן  פניית  כאשר 
בחיוב ובין אם בשלילה.

היעדר תשובה במועד סביר.ג. 
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2. תלונות שנמצאו בלתי מוצדקות:

לא כל התלונות המופנות למורשה נמצאות מוצדקות. מקורן של תלונות רבות שנמצאו כבלתי מוצדקות, הוא א. 
מידע בלתי שלם בדבר חוקים או נהלים שהמתלוננים מבססים עליהם את התלונות.

שעל ב.  והנהלים  התקנות  והחוקים,  העירייה  פעולות  על  העיר  לתושבי  הנמסר  המידע  של  והרחבה  העמקה 
פיהם היא פועלת, יביאו להפחתת מספר הקובלנות כנגד העירייה מחד ולחיזוק הקשר בין האגף הרלוונטי 

לתושבי העיר מאידך.

3. לא ניתן לקבוע עמדה: 

קיימות פניות המוגדרות שלא ניתן לקבוע עמדה וזאת מאחר ולא ניתן לקבוע לגביהן עמדה אם הן מוצדקות א. 
או לא מוצדקות או שלא ניתן היה לקבוע עמדה לגביהן למשל , במקרים של גרסה מול גרסה.
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גרף מס׳ 1:
התפלגות תלונות לפי אגף - מוצדק / לא מוצדק

חינוך

אשכול

ביטוחים

גבייה

גזברות

דוברות

הנדסה

וטרינריה

מוקד עירוני

מוקד רפואי

מנכ״ל

מחלקה משפטית

רווחה

רישוי עסקים

רשות החנייה

שפ״ע

איכות הסביבה

מוצדק

לא מוצדק

לא נקבע
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מוצדק

לא מוצדק

לא נקבע

גרף מס׳ 2:
התפלגות תלונות כוללת - מוצדק / לא מוצדק

49%
28

22

6

40%

11%

ניתוח נתונים
והמחלקות  לאגפים  בחלוקה   2018 שנת  במהלך  שהתקבלו  התלונות  היקף  את  מפרט  המצורף,  הגרף 
נשוא התלונה. במהלך שנת 2018 התקבלו במשרד הממונה על תלונות הציבור סה"כ 56 תלונות ציבור 
בנושאים שונים הנמצאים בתחום אחריותה של העירייה וזאת לעומת 73 תלונות שטופלו בשנה קודמת. 
עמדה.  נקבעה  לא  שלגביהן  וכאלה  מוצדקות/  כמוצדקות/לא  מציאתן  לפי  וסווגו  נבחנו  התלונות 

ההתפלגות בוצעה על-פי חלוקתם לאגפים ו/או המחלקות הרלוונטיות לתלונה.
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2017

2018

גרף מס׳ 3:
השוואת מס׳ תלונות 2017-2018 לפי אגף

חינוך

לשכת 
מנכ״ל

אשכול 
)וטרינר(

מחלקה 
משפטית

ביטוחים

רווחה

גבייה

רישוי 
עסקים

גזברות

חנייה

דוברות

שפ״ע

הנדסה

איכות 
סביבה

וטרינריה

כח אדם

מוקד 
עירוני

מועצת 
העיר

מוקד 
רפואי

חברה 
כלכלית

3 3

5 5
4

12
11

21

0

0 0 0 0

0

7 7

1

1 1 1 11 1 1

3 3

5
6

4

7

2 2

1 1 111

3
2
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גרף מס׳ 4:
התפלגות תלונות לפי אגפים 2018

חינוך

אשכול

מועצת העיר

ביטוחים

גבייה

גזברות

דוברות

הנדסה

וטרינריה

מוקד עירוני

מוקד רפואי

מנכ״ל

מחלקה משפטית

רווחה

רישוי עסקים

רשות החנייה

שפ״ע

איכות הסביבה
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מקבץ מקרים והודעות
שטופלו ע״י הממונה על תלונות הציבור

בשנת 2018
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מכתבי מענה 
הממונה על תלונות הציבור



23 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור24



25 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור26



27 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור28



29 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור30



31 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור32



33 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור34



35 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור36



37 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור38



39 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור40



41 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור42



43 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור44



45 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור46



47 עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור



עיריית קריית שמונה | דו״ח מבקר העירייה לשנת 2018 | דו״ח הממונה על תלונות הציבור48

סיכום תלונות ציבור 2018
במהלך שנת 2018 התקבלו במשרד הממונה על תלונות הציבור 56 תלונות כאשר 28 מתוכן נמצאו מוצדקות.א. 

האגפים ב.  גם  אלו  הדברים  שמטבע  הגבייה  ואגף  ההנדסה  באגף  מתרכזות  מוצדקות  שנמצאו  התלונות  עיקר 
שבאים במגע יומיומי עם קהלים רחבים באוכלוסייה. 

באגף ההנדסה נרשמה ירידה של כ- 50% במספר התלונות, לעומת מספר התלונות שהוגשו בשנת 2017.ג. 

באגף הגבייה נרשמה ירידה של כ- 40% במספר התלונות לעומת מספר התלונות שהוגשו בשנת 2017.ד. 

עלייה במספר התלונות נרשמה באגף החנייה ואגף החינוך.ה. 

זה המקום לציין כי כל התלונות שהוגשו זכו להתייחסות עניינית ומקצועית, ובמקרים בהם נמצאו התלונות ו. 
כמוצדקות הנושאים טופלו באופן ענייני ומידי.

למספר ז.  ביחס  סביר  בהיקף  הינו  שמונה  קריית  בעיריית  הציבור  תלונות  מספר  כי  לסכם  ניתן  הכל  בסך 
הפניות השוטפות שנעשות לאגפי העירייה ומחלקותיה במהלך השנה, אך יש להמשיך ולהקפיד על מחויבות 
העובדים והמנהלים ליצר מענה טוב וזמין לתושב באופן שוטף וזאת באמצעות ימי קבלת קהל, זמינות המידע 
באמצעות אתר העירייה באינטרנט, זמינות המוקד העירוני לאורך כל שעות היממה ומתן מענה מהיר וקשר 

רציף באמצעים שיש לעירייה כגון העירוני, המוקד העירוני והצוותים העירוניים במחלקות השונות.

הממונה על תלונות הציבור ממליץ להנהלת העיר לאמץ אמנת שירות אשר תכלול בתוכה מדדי מענה ברורים ח. 
ונהירים שכל מחלקות ואגפי העירייה יעבדו על-פיה והיא תפורסם לציבור הרחב באמצעות אתר האינטרנט 

ובלוחות המודעות בכניסה לעירייה ולאגפים השונים.
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