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 , ימכובד

  

   2021דוח ממונה על תלונות הציבור לשנת  הנדון:

 
 הנני מתכבד להגיש לעיונכם את הדוח השנתי של הממונה על תלונות הציבור בעיריית

לחוק הרשויות  15כמתחייב מהוראות החוק )סעיף  2021קריית מלאכי לשנת 

 2008) –המקומיות, ממונה על תלונות הציבור. התשס"ח 

וכולל סקירה כללית של סמכויות  2021הדוח מסכם את פעולות הממונה בשנת 

מידע על תלונות מוצדקות, מוצדקות חלקית תמצית הממונה, נתונים סטטיסטיים, 

 אופן התפלגותן ושיוכן הארגוני לאגפים ולמחלקות הרשות.  ,ותלונות שאינן מוצדקות

, המטרה שימותכעובדי ומשרתי ציבור מוטלות עלינו מאת העניין ש אני רוצה לציין

י עתיד, להשתפר כל הזמן ולשאוף להעניק את השירותים המוניציפליים פנלהסתכל 

וזאת בכדי, בין השאר, לשמור על רמת אמון גבוהה של  .ברמה הגבוהה ביותר שניתן

   .התושבים בעירייה ובשלוחותיה

 

 

     

 בכבוד רב, 

 איתי קורן

 מבקר העירייה

 וממונה על תלונות הציבור
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 : רקע כללי
  

ממונה על תלונות הציבור מתוקף תפקידו משמש כתובת נגישה, אמינה ואובייקטיבית 

לכל אדם המבקש להגיש תלונה על העירייה ומוסדותיה, על עובד, נושא משרה או 

ממלא תפקיד בה וכן הגופים הנתונים לביקורתו של מבקר העירייה ועל עובד, נושא 

 משרה או ממלא תפקיד בהם. 

הליך הטיפול בתלונות הציבור ונותן לממונה סמכויות לצורך ביצוע החוק מסדיר את ת

תפקידו. החוק מחייב כל רשות מקומית למנות ממונה וקובע הסדרים למינויו ולפעילותו, 

לרבות עצמאותו במילוי תפקידו, חובת הסודיות, אופן הגשת התלונה ,תלונות שאין 

דוח שנתי לראש העירייה ולמועצה  לבררן, דרכי בירור התלונה, תוצאות הבירור, הגשת

 על פעילותו ועוד. 

בחוק נקבע, כי כל אדם רשאי להגיש תלונה על הרשות המקומית ומוסדותיה, על 

עובדיה, על נושאי משרה או ממלאי תפקיד בה וכן על כל גוף עירוני מבוקר כמשמעותו 

מונה יבדוק תלונה בעניינים הנוגעים למילוי תפקידם. נקבע, כי המ  )א( ב. 170 בסעיף 

 עפ"י חוק כאשר מתקיימים שני התנאים יחדיו כלהלן: 

המעשה  פוגע  במישרין במתלונן  עצמו, או  מונע  ממנו  במישרין  טובת  הנאה ,   .1

או מעשה הפוגע, במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה 

ל אותו את הסכמתו ש והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור

 .אדם להגיש תלונה בעניינו

  

המעשה נעשה  בניגוד  לחוק  או  שנעשה  בלא סמכות  חוקית או בניגוד למינהל  .2

 תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט". 

  

, תוך ציון שם המתלונן ומענו, דרכי ההתקשרות בכתבתלונה המוגשת לממונה תהיה 

רט של העניין עליו נסבה התלונה, לרבות המועד וכל פרט אחר הנוגע עמו, תיאור מפו

לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה. במקרים חריגים ניתן להגיש תלונה בעל פה, 

מפיו בלשכת  שתירשםאך על המתלונן יהיה למסור את כל פרטיו ולחתום על התלונה 

 הממונה וזאת לאחר תיאום מראש. 

 

 

 

 

 מבוא
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הממונה אינו משמש כתובת ראשונה למתלונן ואינו מהווה תחליף לממלאי התפקידים 

הממונה מברר את התלונה השונים באשר לאחריותם בנושאים עליהם הם מופקדים. 

לאחר שהמתלונן פנה תחילה לגורמים המוסמכים בעירייה או לגוף העירוני המבוקר רק 

  ולא נענה או הטיפול אינו לשביעות רצונו.

אם בירור התלונה העלה קיומו של ליקוי, רשאי הממונה להצביע על הצורך בתיקון 

הליקוי ועל הדרך והמועד לכך. הנילון או הממונה עליו יודיעו לממונה על האמצעים 

 שננקטו לתיקון הליקוי בתוך המועד האמור . 

 

ודתו של על מנת להגביר את אמון הציבור ברשויות המקומיות וכדי לתרום לשקיפות עב

לחוק, כי הממונה יגיש לראש העירייה ולמועצה דוח שנתי על   15הממונה נקבע בסעיף 

ך חודשיים במאי בכל שנה והמועצה תקיים בעניין הדוח דיון בתו 1-פעולותיו לא  יאוחר מ

מיום שהוגש לה. הדוח יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם  באתר האינטרנט העירוני. 

ל מסמך שהוציא או הכין  בעת מילוי תפקידיו, לא ישמשו ראיה בכל דוחות הממונה או כ

 הליך משפטי או משמעתי וכנ"ל לגבי הודעה שנתקבלה במסגרת מילוי תפקידיו. 

)תלונות  2013נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה מעבירה החל משנת 

תחילה בפני העירייה  לבירור הממונה בעניינים הנוגעים לעירייה ,תלונות אשר לא הובאו

שהיא הגורם המוסמך לטפל בהן ולאפשר לה להתייחס, לרבות בחינה ואופן נקיטת 

הפעולות. התלונות הנ"ל מועברות בהתאם לאמות המידה שנקבעו בנציבות בדבר 

תלונות המתאימות להתברר ע"י הממונה ברשות המקומית .לאחר בירור התלונה ע"י 

ועבר לנציבות העתק מכתב התשובה וכן העתק ממצאי הממונה ומתן מענה למתלונן, מ

תלונות לטיפול הממונה שהיו בסמכותו  4הועברו מהנציבות  2016בירור התלונה. בשנת 

 לבררן .

יודגש, כי תאגיד ת.מ.ר למים וביוב אינו בתחום סמכותו וטיפולו של הממונה. התאגיד  

בע, כי הוראות פקודת העיריות הקו 2001 -פועל מכוח חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א 

 לא יחולו עליו. התלונות בנושא זה אינן נכללות בנתוני התלונות שנדחו על הסף. 
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לשכת מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור מטפלת במסגרת ארגונית אחת  

בעבודת הביקורת ובתלונות הציבור. הלשכה מטפלת בתלונות המתקבלות בכתב 

ומדריכה באופן שוטף את הפונים לקבלת מידע והיוועצות טלפונית וכן את המגיעים 

 ם הרלוונטי.  ללשכה, להעביר את פנייתם קודם הגשת התלונה, אל הגור

יודגש, כי פנייה להבדיל מתלונה יש בה סממנים של מילוי בקשה, מסירת מידע, הסברים  

ועוד. לעומת זאת בתלונה קיימים מרכיבים של בירור, בדיקת תהליכים והנסיבות 

 להיווצרותה ודורשת תיקון ברמה הארגונית, הפרטנית ולעיתים ברמה המערכתית.  

 

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה כאמור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על 

עובדיה ונושאי משרה או ממלא תפקיד בה וכן על כל גוף עירוני מבוקר בעניינים הנוגעים 

 למילוי תפקידם.  

פנייה , הממונה אינו נוהג לסווג כל פנייה בכתב המוגשת במישרין ללשכתו כתלונה

שאינה עונה להגדרה של תלונה כפי שקובע החוק, מועברת לטיפול היחידה לפניות 

 הציבור. 

במקרה של תלונה, היא נשלחת לאגף עליו נסבה התלונה או מוסד או גוף עירוני מבוקר 

לצורך קבלת התייחסות עניינית וזאת למעט אם נמצא, כי אינה עומדת בתנאים שנקבעו 

ת או טרדנית או שהממונה סבר, כי אינו הסמכות החוקית בחוק או שהיא קנטרני

לבירורה. יצוין, כי לעניין תלונות המוגשות והינן בסמכות הממונה ניתן למצוא תלונות 

על מתן שירות הנראה לפונים לקוי או התנהלות חריגה, אי מתן מענה במועד, אי מתן 

 שירות בנושא אשר בסמכות העירייה ועוד.    

בים רבים פונים בכתב במישרין אל היחידה הנוגעת בדבר ונוהגים לשלוח כמו כן, תוש

העתק מפנייתם לידיעת הממונה. בכל אחד ממקרים אלו, הממונה אינו מסווג את 

הפנייה כתלונה ואינו מברר אותה. יצוין, כי לא אחת, מחליט הממונה לאחר קבלת 

ה העלה הפונה, לסווגה העתק מהמענה ובחינת הפעולות שננקטו לטיפול בסוגיה אות

 כתלונה ולקבוע בסיום הליך הבירור את עמדתו.  

 

בבירור התלונה הממונה מבקש לקבל את התייחסות הגורם הרלבנטי, מקיים מעקב 

אחר הטיפול בסוגיה אותה העלה המתלונן וקובע בסיום הבירור את עמדתו, דהיינו האם 

תלונות שאין לבררן עפ"י הוראות הייתה מוצדקת כולה או חלקה או לא. כמו כן ישנן 

לחוק. לעיתים הבירור מופסק בשלבים שונים של הטיפול בהתאם להוראות  7סעיף 

 לחוק מאחר ועניין התלונה בא על תיקונו.  10סעיף 

 

בבירור התלונה, רשאי הממונה לדרוש מכל אדם או גוף להשיב על שאלותיו ולתת כל 

מסמך או ידיעה שלדעתו יש בה כדי לסייע בבירורה. לממונה סמכות לברר את התלונות 
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בדרך שיראה לנכון ואינו קשור להוראות שבסדר דין או בדיני ראיות, עצמאי ובלתי תלוי 

 עצת הרשות המקומית בלבד. במילוי תפקידיו ואחראי בפני מו

יצוין, כי לעיתים בירור התלונה מצריך יציאה לשטח יחד עם המתלונן ונציג היחידה על 

 מנת לעמוד על מהות התלונה. 

הממונה אינו מברר תלונה בעניין התלוי ועומד בבית המשפט או בבית דין או שבית 

פוטית או מעין שיפוטית. המשפט או בית הדין כבר פסק לגביו וכן תלונה על פעולה שי

כמו כן, אין בירור תלונה בעניין שכבר הוגשה עליו תלונה למבקר המדינה בתפקידו 

כנציב תלונות הציבור וזאת למעט התלונות המועברות מנציב תלונות הציבור לממונה 

לבירור ואשר לא הובאו תחילה בפני העירייה, וכן תלונה של  עובד בעניין הנוגע לשירותו 

ד אך יהיה בירור של מעשה החורג מהוראות החוק, תקנות, הסכם קיבוצי או כעוב

 מהסדרים כלליים שנקבעו כדין. 

נמצא בסיום הליך הבירור, כי התלונה מוצדקת כולה או חלקה, הודעה מנומקת בכתב 

נמסרת לראש העירייה, למתלונן, לנילון ולממונה עליו. העלה בירור התלונה קיומו של 

נה ממליץ בפני ראש העירייה על הדרך לתיקון שמעלה הבירור. יודגש, כי ליקוי, הממו

על הגוף הנילון להודיע לממונה תוך פרק הזמן שנקבע על הצעדים שננקטו בעקבות 

 הודעת הממונה.
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במהלך תקופה  2021דוח תלונות הממונה על תלונות הציבור הנוכחי מתייחס לשנת 

 תלונות בנושאים שונים. 24זו הוגשו 

 .2021 להלן נתוני תלונות הציבור ומעמדם אשר התקבלו במהלך שנת

 כללימידע תמצית  - תלונות הציבור

האגף/מחלקה 
 ממצאי הבירור תמצית התלונה האחראים

מעמד 
 סיכום התלונה

 הנדסה
גב' ס.פ מלינה על עיכוב 
 במתן אישור עירייה לטאבו

המתלוננת הגישה 
בקשה חודש לפני 
הגשת התלונה, 

במהלך הבירור קיבלה 
 את האישור

 לא מוצדקת
קיבלה את האישור 
בטרם חלף המועד 

 הקבוע בחוק

 כניט -שפ"ע 

מר' מ.ע מלין על שיבוש 
בכביש ברחוב יגאל הורביץ 
הגורם למטרדי רעש כבדים 
בעת נסיעת כלי רכב כבדים 

 בשעות היום והלילה

נמצא כי קיים שקע 
לרוחב הכביש ככל 

הנראה לאחר עבודת 
 תיעול 

 מוצדקת
טופל ותוקן לאחר 

 פניית הביקורת

 ניהול כללי

גב' ש.ל מלינה על פקקי 
תנועה כבדים בשעות 
העומס בשכונת כרמי 

 הנדיב

בשעות העומס קיימים 
 עומסי תנועה רבים 

מוצדקת 
 חלקית

יש תכנית לכביש 
עוקף מדרום 

החדשות לשכונות 
אשר אמור 

 להפחית מהעומס

 שפ"ע

תלונת הגב' א.מ התקבלה 
מנציבות תלונות הציבור 
בעניין אי מענה בנושא 

 מפגעים שונים ברחבי העיר

כמות הפניות בעניין 
גבוהה ולכן ישנו 
תעדוף בתיקון 

 המפגעים 

מוצדקת 
 חלקית

העירייה מטפלת 
בעשרות קריאות 

באופן יומי וזאת על 
מנת לשפר ולתת 
מענה בכל הנוגע 
לשיפור פני העיר 
ובפרט לאיסוף 

 אשפה וניקוי העיר 

 גביה

גב' ק.ו מלינה על אי טיפול 
מחלקת הגביה בעניין 
זכאות לכרטיסי מזון 

במסגרת תכנית של משרד 
 הפנים

בבדיקה עם המחלקה 
נמצא כי הטיפול 

"נפל בין  בעניינה
 " לטענתםתהכיסאו

 מוצדקת

המבקר הוציא 
פניה לגזברות 

הרשות ולמחלקת 
הגביה להשלים 
 את הטיפול בעניין

 הנדסה
מר' ר.פ מלין על עיכוב 

 במתן אישור עירייה לטאבו

הגיש בקשה  המתלונן
 4כולאחר  כנדרש

חודשים מיום הבקשה 
 קיבל אישור

 מוצדקת

עיכוב במתן 
האישור מעבר 

ד ע -לקבוע בחוק 
 ימים 90
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 כניט -שפ"ע 
גב' ש.ר מלינה על שיבוש 
בכביש עקב תעלת ניקוז 

 גבוהה

נמצא כי קיים מפגע 
ונדרש למתן את 

 השיפוע באזור הניקוז
 מוצדקת

הודעה להמשך 
טיפול ותיקון 

המפגע הועברה 
 לגורם המטפל

 פיקוח עירוני
מר' ד.א מתלוננת כי קיבלה 

יום דוח חניה כפול באותו 
 ובאותו מיקום

הוגשה בקשה לביטול 
ונדחתה. למלינה 

שמורה הזכות להגיש 
 טלהישפבקשה 

 לא מוצדקת

מדובר ברכב 
שהחנה את רכבו 

בניגוד לחוק באדום 
לבן, העבירה 

מוגדרת כעבירה 
מתמשכת ולכן ניתן 
לרשום הודעת קנס 

על פי חוק כל 
 שעתיים.

 הנדסה
מר' ה.ב מלין על עיכוב 

 עירייה לטאבובמתן אישור 

המתלונן הגיש בקשה 
במשרדי הגבייה ביום 

, האישור 01/07/21
הונפק ביום 
11/10/21 

 מוצדקת

עיכוב במתן 
האישור מעבר 

ד ע -לקבוע בחוק 
 ימים 90

 הנדסה
גב' מ.ג מלינה על עיכוב 
 במתן אישור עירייה לטאבו

המתלוננת הגישה 
בקשה ביום 

, האישור 24/10/21
הונפק ביום 
28/12/21 

 לא מוצדקת

עיכוב במתן 
 לאהאישור אך 

מעבר לקבוע בחוק 
 ימים 90עד  -

 חינוך

הגב' ז.מ מלינה על כך 
שהעירייה אינה משלמת 

את אגרת תלמיד חוץ לבנה 
חרף טענתה כי אין בתחום 

הרשות מוסד חינוכי 
 המתאים לבנה

לפי חוק חינוך חובה 
(. 1.א)א( )7סעיף 

רשות אשר לא קיים 
חינוך בתחומה מוסד 

המתאים בעבור ילד, 
זכאי לחינוך חינם, 
והרשות תשלם את 
סכום ההשתתפות 

 בעבור אותו ילד

 לא מוצדקת

בבירור עם אגף 
החינוך ועם גורמים 

נמצא כי  םרלוונטיי
קיים בתחומה של 

הרשות מוסד 
המתאים לבנה 
וזאת בהתאם 

למוסד שבו הילד 
 לומד כיום

לשכה 
 משפטית

מר ע.ע מלין כי קיבל 
הודעת תשלום דוח 

באיחור. לא מסכים עם 
 הדוח 

הגיש ערעור ונדחה. 
הודעת התשלום 
נשלחה לכתובת 
 המלין בעיר יבנה.

 הדוח שולם לא מוצדקת

 שיטור עירוני
מר ל.צ מלין על כלב 

משוחרר שתוקף עוברי 
 אורח. צירף תמונה וסרטון

פנה למוקד מספר 
פעמים. בבירור עם 

נמצא כי  תהווטרינרי
הכלב מוכר ומחוסן, 

 להזהירשיטור הגיע 
 את המזיקה

 לא מוצדקת

נמסר למתלונן כי 
במידה והמקרה 
יחזור יש לפנות 
למוקד/לשיטור 
בזמן אמת ככל 

 הניתן

 פיקוח עירוני

מר ש.ק בנה סוכה בשטח 
ציבורי. לאחר זמן קיבל 
אזהרה ולאחר מכן קנס. 
המלין טוען כי השטח לא 

את הציבור ואף משמש 
העירייה איננה מתחזקת 

 אותו לדבריו.

 ערעורהמלין הגיש 
ונדחה, שלח מכתב 

 .טלהישפבקשה 

הליך 
 משפטי

החוב מעוכב עד 
 למשפט
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 גביה

גב' ש.ב מלינה על אי טיפול 
מחלקת הגביה בעניין 
זכאות לכרטיסי מזון 

במסגרת תכנית של משרד 
 הפנים

בבדיקה עם המחלקה 
נמצא כי הטיפול 

"נפל בין  בעניינה
 " לטענתםתהכיסאו

 מוצדקת

המבקר הוציא 
פניה לגזברות 

הרשות ולמחלקת 
הגביה להשלים 
 את הטיפול בעניין

 גביה
מר' א.ב מלין על כך 

שהתבקש להעביר מסמך 
 בפקס ולא במייל

מהגביה נמסר כי 
 מדובר באי הבנה

מוצדקת 
 חלקית

 טופל ונסגר

 גביה

מר י.ט מלין כי פנה מספר 
פעמים לצורך קבלת פרטי 
גביה מיותרים לטענתו ולא 

 קיבל מענה.

נסגר וטפול מיד 
 בתחילת הליך הבירור

 לא מוצדקת
עניין התלונה בא 

 על תיקונו

 רווחה

הגב' ס.מ מלינה כי היא 
מנסה להשיג עובדת 

באגף הרווחה  סוציאלית
 במשך יומיים ללא הצלחה

 לא מוצדקת העניין טופל
העניין טופל. חזרו 

 תלמתלוננ

 גביה
מר' צ.א מלין כי אינו מקבל 
את שובר תשלום הארנונה 

 זמן רב

בבירור נמסר כי 
השובר נשלח לכתובת 
של המלין אשר שוכר 
את הדירה ברחוב בן 

 גוריון מספר ***

 לא מוצדקת

השובר נשלח 
באמצעות דואר 
נשלח לכתובת 

המלין. נמסר לו כי 
יכול לקבל שובר 
 באמצעות המייל

 גביה
גב' י.ס מלינה כי קיבלה 

חשבון תשלום ארנונה ללא 
 הנחת אזרח ותיק

הנחת אזרח ותיק לא 
 ניתנת אוטומטית 

 לא מוצדקת
יצרו קשר עם 

 והענייןהמתלוננת 
 בא על תיקונו

 הנדסה
מר' א.ס מלין על עיכוב 

 במתן אישור עירייה לטאבו

המתלונן הגיש בקשה 
במשרדי הגבייה ביום 

, האישור 21//28/06
הונפק ביום 
27/12/21 

 מוצדקת

עיכוב במתן 
האישור מעבר 

ד ע -לקבוע בחוק 
 ימים 90

לשכה 
 משפטית

גב' ס.ב מלינה כי קיבלה 
דוח שלא בצדק, הגישה 
ערעור ונדחתה. לטענתה 

הודעת הדחיה הגיעה אליה 
באיחור ולכן לא יכולה 

 טלהישפלהגיש בקשה 

בתחילת הליך הבירור 
נמצא כי בקשתה 

הוגשה  טלהישפ
 והתקבלה

 לא מוצדקת

נמסר למתלוננת כי 
הקשתה התקבלה, 
עוד נמסר כי ניתן 

להגיש בקשה 
 30בתוך  טלהישפ

יום מקבלת מכתב 
 דחיית הערעור

 שיטור עירוני

תלונת גב' מ.ס הגיעה דרך 
נציבות תלונות הציבור 

בעניין מטרד רעש המגיע 
משכנים אשר הקימו פינת 
ישיבה בשטח הפרטי של 

 הבניין

תלונות הגב' מ.ס 
טופלה בזמן אמת על 

ידי המשטרה ו/או 
השיטור העירוני. 

השיטור העירוני הגיע 
לאחר זמן למקום 

ונמצא כי המפגע כבר 
 אינו קיים.

 לא מוצדקת

סוכם עם 
כי אם  תהמתלוננ

וכאשר המטרד 
יחזור היא תפתח 
פניה אנונימית 

במוקד העירוני או 
 במשטרה
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 הנדסה

מר' ח.ק מלין על כך 
כתובות  4שלבניין שלו יש 

שונות, מכתבים מגופים 
שונים )עירייה וציבורי( 
ממאנים את המכתבים 

לכתובות שונות והדבר יוצר 
 בלבול

בבדיקה נמצא כי 
הכתובות, לפי  ישנם

של  GISנתוני ה
העירייה מדבור 
במבנה הנמצא 

בגוש*** חלקה*** 
כתובת הרצל*** והיה 

 בעבר הרצל***

 מוצדקת

מכתב המלין יקבל 
מאגף ההנדסה 

המאשר את 
הכתובת העדכנית. 

אגף ההנדסה 
יעביר את העדכון 

הנ"ל לגורמים 
הרלוונטיים 

בעירייה. המלין 
יפנה לגורמים 
חיצוניים לשינוי 

 המען

 חינוך

תלונת גב' א.ב הגיעה דרך 
נציבות תלונות הציבור 

במבנה כן  םייליקובעניין 
 תהילה ברחוב הרצל

מאגף החינוך נמסר 
. גדר הפרדה 1כי: 

תתוקן בימים 
הקרובים ע"י 

. 2המחלקה הטכנית. 
נושא הפעמון הינו 

באחריות רשת הגנים 
 של החינוך העצמאי 

מוצדקת 
 חלקית

הותקנה גדר 
הפרדה כנדרש. 

עניין התקנת 
הפעמון הועבר 
לנציגת רשת 

 החינוך העצמאי

לשכה 
 משפטית

מר נ.א מלין על דחיית 
בקשתו לדמי נזיקין בעניין 

 בגין בור שהתפוצץצמיג 
 בכביש

לאחר בדיקה עולה כי 
לטענת אשר השטח 

המלין רכבו נכנס לבור 
הינו בבעלות פרטית 

 ולא של העירייה

 לא מוצדקת

נשלחה לפונה 
תשובה מעו"ד 

הדוחה את דרישתו 
 לפיצוי

 שפ"ע

מר' י.ב מלין כי פנה 
באמצעות המוקד לעירייה 

פעמים לצורך  9רוני העי
)ביתי(  קהחלפת פח ירו

 קיבל טיפולטרם אך שבור 
 לפנייתו

בבדיקה עולה התושב 
כי פנה בתאריך 

בבקשה  04/07/21
להחלפת פח ביתי, 

פח חדש סופק לפונה 
ימים  10לאחר 
. 14/07/21בתאריך 

הפח החדש שסופק 
נפגם )יתכן ובאשמת 
המפנים(. רק שלושה 

לאחר מכן  חודשים
התושב קיבל שוב פח 

 חדש

מוצדקת 
 חלקית

נמסר כי קיים 
מחסור במלאי של 

פחים ביתיים 
בעירייה. הועבר 

 למנהלת אגף שפע 

 רווחה

מר ב.פ פנה בעניין מטפלת 
 אמוסיעודית לה זקוקה 

הקשישה שנמצאת בסיכון 
כשלושה שבועות  אשר

 י הנדרש. פאינה מגיעה כ

זו חברה  סיעודמטיב 
פרטית ולא שרות של 
העירייה, המשפחה 

צריכה לפנות במקרה 
 זה לביטוח לאומי.

 לא מוצדקת

מאגף הרווחה 
נמסר כי יעשו 

בדיקה עם הפונה 
לתווך  וינסו

לגורמים 
 הרלוונטיים

 ניהול כללי
גב' י.ב מלינה על הזנחה 

בית תוך גישה ב בשבילי
 העלמין 

לאחר בדיקה מול 
המועצה הדתית נמסר 
כי הנזק במקום נעשה 

עקב כניסה של 
משאיות. עוד נמסר כי 

בית העלמין נמצא 
כרגע בשיפוץ והמקום 

 עליו התלוננה טופל

 עניין התלונה טופל לא מוצדקת
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לשכה 
 משפטית

עו"ד א.ג מלין כי שלח 
מכתב אשר טרם קיבל 

מענה או אישור על קבלתו 
מהלשכה המשפטית או 

 אחר ברשות גמנצי

המלין שלח מכתב 
בפקס ביום 
21/06/21 ,

המשפטית מהמחלקה 
נמסר כי הטיפול 

ועבר לעו"ד הבעניינו 
חיצוני. לאחר פניית 
הביקורת הועבר 

לעו"ד החיצוני שיוציא 
מכתבי ביניים במקרים 

 הנדרשים.

 מוצדקת

לפי חוק ההנמקות 
נדרש להשיב 

 45לפנייה תוך 
ימים. נדרש להוציא 

לפונים על  הודעה
המכתב קבלת 

העניין שולהודיע 
נמצא בטיפול גם 
אם הטיפול טרם 

 הסתיים. 

 שפ"ע

מר' א.י מלין על חוסר 
טמון בסביבת פח  ןבניקיו

בשכונתו וכן על עניין פינוי 
פח המחזור. התושב פנה 

למוקד בעניין ולטענתו 
 העניין טרם טופל. 

הוסבר כי ניקיון באזור 
הפח מתבצע בשגרה 
ובתדירות גבוהה יותר 

בתקופת החגים. 
נמסר ממנהלת אגף 

שפע כי ניקו את 
 הפחים ושטפו אותם

 עניין התלונה טופל לא מוצדקת

 -שפ"ע 
 וטרינריה

גב' ע.ק מלינה על השרות 
והיחס של השרות 

עקב פנייתה  יהווטרינר
 שזקוקיםבעניין חתולים 

 לטיפול לטענתה

המתלוננת פנתה 
למוקד בעניין חתולים 
באזור מחנה בר לב 

שנמצאים במצב גרוע. 
הגיע מטפל מטעם 
העירייה לקח את 

החתולים ונתן להם 
עזרא ראשונה ולאחר 

מכן שחרר אותם 
בסמוך למתקן האכלה 

 ברחוב סאן דייגו.

 לא מוצדקת

קיים פער בין 
פניית  רתיאו

המתלוננת לגבי 
מצב החתולים לבין 

מה שנמסר ע"י 
 הלוכד 

לשכה 
 משפטית

ד"ר נ.ר מלינה על כך 
שקיבלה דוח חניה למרות 

. הגישה "פנגו"שהפעילה 
ערעור לפני כשבועיים וטרם 

 קיבלה מענה

הערעור התקבל 
 והועבר להחלטה

 לא מוצדקת
העניין בא על 

דוח ה -הסדרו 
 בוטל
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 34לעיל עולה כי לממונה על תלונות הציבור הוגשו בתקופת הדוח דמהנתונים בטבלה 

 התלונות: מעמד , להלן סטטוסתלונות

 9 -תלונות מוצדקות  -
 20 -תלונות לא מוצדקות  -
   5 -מוצדקות חלקית  -

 

 

חיבור אחוז התלונות המוצדקות והתלונות המוצדקות חלקית מהנתונים עולה כי 

 . 41%מסה"כ התלונות עומד 

 

 לפי מעמדןהתפלגות תלונות 

 26% -תלונות מוצדקות  -
 59% -תלונות לא מוצדקות  -
   15% -מוצדקות חלקית  -

 
 
 –המהווים כ לונות הציבור במשרד מבקר המדינה תלונות הוגשו במסגרת  נציבות ת 3
 מסך תלונות הציבור. 9%
 

 

 

 

 מידע כמותי –התפלגות התלונות 

26%

15%

41%

תלונות 

 מוצדקות

תלונות 

 מוצדקות

 חלקית
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2

2

2
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7

גביה הנדסה חינוך

לשכה משפטית ניהול כללי פיקוח עירוני

רווחה שיטור עירוני ע"שפ

18%

18%

6%

15%
6%

6%

6%

6%

21%

גביה הנדסה חינוך

לשכה משפטית ניהול כללי פיקוח עירוני

רווחה שיטור עירוני ע"שפ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בהתפלגות לפי מעמדן התלונות לפי מחלקות כמות

 

 האחוזים מעוגלים*

34 

 תלונות

2

4

1

2

1

11

2

3

2

1

4

1

1

22

3

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ה י ב הג ס ד נ ךה ו נ י ה  ח כ ש ל
ת י ט פ ש מ

י ל ל כ ל  ו ה י ח  נ ו ק י פ
י נ ו ר י ע

ה ח ו ו ר  ר ו ט י ש
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  התלונות לפי מחלקותמעמד  התפלגות

 

 מוצדקת חלקית       לא מוצדקת  מוצדקת  
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 :ניתן להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור באחת הדרכים הבאות

 לחץ כאן באתר העירייה מילוי טופס מקוון .1

 

/שליחתו  והעברתו (נמצא באתר העירייה) לחץ כאןייעודי ידני מילוי טופס  .2

  :אל הממונה על תלונות הציבור בדרכים הבאות
 

  1, ת.ד. 20במכתב לכתובת: עיריית קריית מלאכי, ז'בוטינסקי  

  :08-8500892בטלפקס 

  :בדוא"ל בכתובתm.org.il-mevaker@k 

 

 פרונטלי בתיאום פגישה מראש  .3

 

 

 

 

 

 

 

 דרך הגשת תלונה 

https://k-m.org.il/%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8/
https://k-m.org.il/%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8/
https://k-m.org.il/uploads/n/1636462529.2882.pdf
https://k-m.org.il/uploads/n/1636462529.2882.pdf
mailto:mevaker@k-m.org.il

