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 כללי .1

 המתקבלת במשרדו של נציב פניות  הציבור  מתחיל בפניהבתלונותהטיפול  1.1

 .פונהלומסתיימת במכתב תשובה סופי " הנציב"להלן , הציבור

 :הנציב יטפל בתלונות בתחומים הבאים 1.2

ממלא  על נושא משרה או על, על עובד, ל תלונה על הרשות המקומית ומוסדותיהכ
 ) ב(א170וף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף וכן על ג, תפקיד ברשות המקומית

שבוצעו בניגוד , על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו, על עובד, לפקודת העיריות
או שיש בהם משום אי /ו, או ללא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין/לחוק ו

  .חוסר התחשבות בפונה/צדק
  

בתחומים ,  עירייההתלונה צריכה להתקבל בכתב ויכולה להתקבל גם מעובדי 1.3

כתב על ידי הנפגע יהתלונה אינה חייבת לה. מעביד-שאינם נוגעים ליחסי עובד

 .עצמו

ישקול הנציב אם וכיצד לטפל , בטלפון או בעל פה, תלונות שתגענה בעילום שם 1.4

חובה להתייחס לתלונות רק אם הן הגיעו בכתב והן חתומות על ידי מי . בהן

 .שהגישן

תעביר ) 6.5.5ראה (המתאימות לטיפול נציב התלונות יחידה המקבלת תלונות  1.5

אם . אותן לטיפולו של הנציב ובמידת הצורך תצרף את התגובה שלה לתלונה זו

יפנה אליהן הנציב ולאחר שיגיבו ירכז את , התלונה מתייחסת ליחידות נוספות

 .הטיפול ויוציא מענה מסכם

באופן שצוין , 1.2פורט בסעיף שאינן עונות להגדרה כמ, הנציב יטפל בפניות הציבור 1.6

 . לנוהל זה6.6בסעיף 

  

 מטרה .2

 .ציבורהת תלונוהגדרת שיטות ודרכי הטיפול של הנציב ב 2.1

 .שמירה על רמת שירות גבוהה 2.2

 

 מסמכים ישימים/הפניות .3

 . 2008-ח"התשס, )הציבור ממונה על תלונות (חוק הרשויות המקומיות  3.1



 

  
  

 

   עמודים6 מתוך 2עמוד   30-10-006:  מספר נוהל   הציבורתלונותהטיפול ב :שם הנוהל

  מאיר סאיג: ערך  כל יחידות העירייה: חל על  עירייה כללי : פרק

  1:  מהדורה  31.07.2013: עדכון אחרון  18.08.1999: תאריך תחולה

 

  תקוה-עיריית פתח
  ל"לשכת מנכ 

  
  
  

 הגדרות .4

שתפקידו לטפל בתלונות באמצעות ,  עירייה עובד- נציב פניות הציבור -הנציב  4.1

סיכום על תיקון מה שמצא כטעון , ברור הנסיבות והפרטים עם הנוגעים בדבר

בסמכות הנציב לקבל מידע מלא מנושאי תפקידים . תיקון ומענה מוסמך לפונה

 .בעירייה

נתן ייתלונה לכל . תלונהיומן שמנוהל במשרדי הנציב ובו פרטי כל  -ת תלונויומן  4.2

 .מזההימן ס

 ובו נאסף כל החומר , שמספרו כסימן המזוהה ביומן התלונותתיק  -תיק התלונה  4.3

 .העוסק  בתלונה                    

  

 אחריות וסמכות .5

 תחום האחריות הגורם האחראי ד"מס

1. 
  נציב פניות הציבור

 טיפול בתלונה

 אחריות כוללת לביצוע הנוהל הדרכתו •
  והטמעתו

  מן ביותלונהרישום כל  •

  העברת העתק של המענה למעורבים •

  )מענה ביניים ומענה סופי(מענה לפונים   •

הצבעה על ליקויים כלליים המתגלים תוך  •
  טיפול בתלונות

 מנהל היחידה .2
מסירת מידע מלא ואמין למשרדי הנציב  •

  ז"לפי לו

  תיקון הליקויים המתגלים לאור התלונה •
  

 השיטה .6

 :תלונות שהנציב לא יטפל בהן 6.1

  .או שבית הדין הכריע כבר בנשוא הפנייה, בית דין/ הנמצאת בדיון בבית משפטתלונה* 

  .כוחות הביטחון/ התלונה נמצאת בחקירת המשטרה*

  . התלונה לא הוגשה בתום לב*     
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אלא אם  ,המחדל שסביבו נסבה התלונה/הוגשה לאחר שנה מיום המעשה תלונהה*             

  . המצדיקה את הבירורמצא הנציב שיש סיבה מיוחדת כן
  התלונה הוגשה בלי שהמתלונן מיצה את האפשרויות הרגילות המקובלות לטיפול *             

  ).במקרה זה יעביר הנציב את הפנייה לטיפול הגורם המתאים(               בנושא הנדון 
  
  

 תלונה והטיפול הראשוניהרישום  6.2

ביומן ...".  בתאריךהתקבל"כל תלונה שהגיעה תרשם ותיחתם בחותמת  6.2.1

 .ממוחשב יסומן תאריך התלונה

  : ימי עבודה מיום קבלתה14הנציב ישלח תגובה לכל תלונה תוך  6.2.2

  . ישלח מענה סופי- אם הספיק הנציב לברר הנושא בשלמותו             *
  . ישלח מכתב המאשר את קבלת התלונה- אם טרם הסתיים הבירור *            

 או 6.1ציב אינו מתכוון לטפל בנושא מן הסיבות שפורטו בסעיף  אם הנ*            
  . ישלח תשובה מנומקת לפונה-מסיבות אחרות 

  

 תלונהמעגל הטיפול ב 6.3

  רישומה ביומן או ביומן הממוחשב והחלטה על סדר העדיפות   -קבלת התלונה   . 1     
  .                                          או אי הטיפול

  .                                    פתיחת תיק תלונה לאיסוף כל  החומר     
  .                                         איתור היחידות המעורבות

  שיגור מענה לפונה שיכלול הודעה מנומקת על דחיית הטיפול או  -    הודעה לפונה . 2      
  .תשובה מלאה או הודעה על תחילת הטיפול                                         

  :או בירורים אחרים כגון/ו/ות הרלבנטיותידפנייה בכתב ליח  - תלונההטיפול ב. 3      
  או אחרת וכן כל  חוות דעת משפטית,  בדיקת חומר ומסמכים                                        

 דיקה פיזית של נושא התלונה ובדיקות נוספות הנגזרות                                          ב
  .מהפנייה

גיבוש המענה לפונה עם המעורבים , התגובה מהמעורביםקבלת     - מענה לפונה    . 4 
  .ועריכה סופית של המענה) תוך תיקון מה שנמצא ראוי לתיקון(

משלוח מענה לפונה ותיוק , הקלדת הפרטים בתוכנת המעקב    -סיום הטיפול   . 5      
  .ממנו בתיק הפונה עותק

  

 חובת התגובה והטיפול 6.4

 ימי עבודה מיום קבלת 12מנהל היחידה חייב לענות בכתב לנציב  תוך  6.4.1

 .פנייתו
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   :לפעול כדלקמן, על מנהלי היחידות שאליהן פנה הנציב 6.4.2

  .ברר לברר באופן רציני את הנושאים שהתבקשו ל  *
  .אמיתית ואמינה, לענות תשובה עניינית*   
  . לטפל בנושאים בהקדם כדי לתת מענה הולם וראוי לפונה*  

  

 איסוף הנתונים ומענה לפונה 6.5

הנציב יפנה אל היחידות המעורבות ויבקש הסברים ספציפיים לנקודות  6.5.1

יחידה שתקבל פנייה מהנציב והנושא אינו . הטעונות שיפור ותיקון

 .עבירו ישירות ליחידה המתאימה ותעדכן במקביל את הנציבת, בטיפולה

אם , בסמכות הנציב לקבל מידע מלא מכל מאגר מידע ידני או ממוחשב 6.5.2

חוק ואם אינה פוגעת בחוק הגנת /מידע זה אינה אסורה לפי תקנה קבלת

 .1986 - ו" ובתקנות הגנת הפרטיות  התשמ1981 - א"התשמ הפרטיות

יגיש לו את מלוא ,  אליו בבקשה לקבלת מידעשהנציב פנה, מנהל היחידה 6.5.3

 את יקל עליו ככל האפשר, ימסור לו העתק מכל מסמך שיבקש, העזרה

 .מציאת המידע שחיפש וימסור לו את המידע מלא ושלם ככל האפשר

יעביר לפונה את , יערוך אותו ואם אין לו הערות, את המידע הנציב ירכז 6.5.4

 .שגובש המענה

  : פעלואם נוכח הנציב שהיחידות 6.5.5

  בחריגה מהנהלים, לא תקין  באופן* 
   בצורה שרירותית* 
   במשך זמן לא סביר בהתחשב במהות הטיפול הנדרש* 
   לא עניינית/ הגיבו לפנייה בתגובה לא מלאה* 

ויסכם יחד עמם משך הטיפול , יקיים הנציב דיון עם המעורבים בטיפול
  ).ת המעורבותעם העתקים ליחידו(המצב ורק אז ישיב לפונה  ותיקון

ות בדבר המענה או /אם לא הגיע הנציב להסכמה מלאה עם היחידה 6.5.6

 .או מי מטעמם, ל או ראש העיר"יביא את הדבר להכרעת המנכ, הטיפול

 דות מסוימות הוא קיבל תלונותיוהיה ונוכח הנציב שעל תפקודן של יח 6.5.7

יפנה את תשומת לבם של מנהלי היחידות הללו , בתחומים דומים רבות

או מקרים /על מקרים חמורים ו. ל העירייה"עותק למנכ  וישלחבכתב

 .למבקרת העירייה ידווח שחוזרים על עצמם
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לא תענה , היחידה שנשוא התלונה נוגע לתחומה: תלונה שהגיעה ליחידה 6.5.8

בנושאים  .אלא אם סוכם אחרת עם הנציב, ישירות לפונה בכתב

             ,התלונהסטטוטוריים בהם ההחלטה מסורה לגוף שעליו התקבלה 

 .התשובה לפונה תצא מהגוף הסטטוטורי עם העתק לנציב

לעובד /יצור קשיים לתושבתלא , היחידה שנשוא התלונה נוגע לתחומה 6.5.9

  . ולא תרע את מצבו בשל תלונתו,נגדה שהתלונן עירייה

  
  

 טיפול בפניות הציבור 6.6

כמפורט שאיננו עונה להגדרה של תלונה , שמקבל הנציב מהציבור כל מסמך 6.6.1

 :יטופל בנציבות באופן הבא,  לעיל1.2בסעיף  

 .רישום הפנייה ופתיחת תיק בו ירוכז החומר 6.6.2

או מתן , מתן הודעה לפונה על העברת הטיפול בפנייה ליחידה הנוגעת בדבר 6.6.3

 .מענה לפונה על ידי הנציב ישירות

  .על ידי היחידה על פי העניין קיום מעקב אחר מתן מענה לפונה 6.6.4

              
  

 דיווחים 6.7

 הוא כש 1.2יוגש עד תאריך , לגבי הטיפול בתלונות ותוצאותיודוח שנתי  6.7.1

 .סטטיסטי ופרשנות בניתוח מלווה

הנציב ישלח דיווחים לבעלי תפקידים שביכולתם לשנות מצבים טעוני  6.7.2

, הממונה על הנהלים ובעלי תפקידים אחרים, כמו מבקרת העירייה ,שיפור

קודות חולשה בתפקוד יחידות העירייה והן שהנתונים יצביעו על נ בכל עת

 .טעונות שיפור

הנציב יעביר ליחידות המתאימות פניות אשר מסיבה כלשהי אינן בתחום  6.7.3

 .אך מהוות אות לאי שביעות רצון של התושבים ,טיפולו

תנתבנה אותן , יחידות אשר תקבלנה מהתושבים פניות שמיועדות לא להן 6.7.4

  .המתאימות ליחידות
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 חתימות .7

  

  :כתב

  

31.07.2013 –ג "באב התשע' כד   לוי פומרנץ                  
  _______________________________________________________  

  תאריך                                 פניות הציבור  הממונה על   
  

  

  

  :אישר

  

  

01.08.2013 –ג "באב התשע' כה            אבי בן חמו       
  _______________________________________________________  

  תאריך          ל  העירייה                              "מנכ       


