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דבר מבקרת העירייה והממונה על תלונות הציבור
בשנת הדו"ח מוניתי לתפקיד מבקרת העירייה בדימונה ,תפקיד העוסק בין היתר בטיפול
בתלונות הציבור .בנוסף ובאופן טבעי וראוי הנני ממונה על מחלקת פניות הציבור
המנוהלת על ידי הגב' יפה עמר מזה  71שנים.
השירות לתושב הינו ייעוד מרכזי בעבודתה של העירייה .לתפיסתנו התושב הוא הלקוח,
אשר סביבו מתבצעים תהליכי העבודה העירונית .בהקשר זה ,היחידה לפניות הציבור
מהווה ,בעת הצורך ,אמצעי קשר מרכזי בין התושב לעירייה על יחידותיה ואגפיה.
בנוסף ,במקרים בהם הטיפול לא ניתן או שהתבצע שלא לשביעות רצון הפונה מטפלת
היחידה בבירור העניין ובמציאת מענה מול יחידות העירייה.
לאורך השנה בה אנחנו עובדות יחד גיליתי עובדת מסורה ומקצועית שמשקיעה מאמצים
רבים לסייע לתושב בפנייתו.
נוכחתי כי הגב' עמר רותמת את היכרותה רבת השנים עם תפקידי העירייה ומשימותיה
כמו גם את היכרותה עם העובדים האמונים על השירות לתושב על מנת לאתר את
הפתרון המיטבי לתושב.
לצורך מתן המענה הגב' עמר פועלת לבירור מלא של נושא התלונה היא איננה מסתפקת
בתשובת הגורם בעירייה אלא דורשת לקבל את החומרים הכתובים ויוצאת לסיור בשטח
באם יש צורך בכך.
נוכח היכרותה הרבה עם גורמי העירייה ועם אופי התלונות מחליטה הגב' עמר באילו
מהתלונות יש וכדאי לערב את מבקרת העירייה והיא עושה כך בשיקול דעת.
ראויה לציון בעיקר דרכה הנעימה של יפה לעשות את כל שפורט לעיל ,יפה פועלת בסבר
פנים יפות לכל פונה ,בסבלנות רבה בענייניות ובאובייקטיביות.
בעשור האחרון הוכפל מספר הפניות שהועברו לטיפול היחידה ,נתון שלהערכתי מצביע על
הרלוונטיות שמוצא התושב במחלקה ובמענה המתקבל ואני צופה כי ימשיך ויעלה ,הן
בשל המענה שניתן והן בשל שיפור הערוצים הטכנולוגים שהועמדו לטובת התושב.

אני פונה לכל התושבים ,המשיכו והפנו אלינו הערות והארות שנוכל ללמוד לתקן
ולהשתפר למענכם,

בברכה

מירב בנאקוט
מבקרת העירייה
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דבר מנהלת היחידה לפניות הציבור
לשכת היחידה לתלונות ופניות הציבור מייצגת את ציבור התושבים בפנייתם לעיריית
דימונה ובבירור הנושאים השונים שמתקבלים במשרדנו.
מטרתנו לברר את הטיפול שניתן לפונים ,בנושאים השונים שמועברים לטיפול במשרדנו,
ולפעול להידוק הקשר בין העירייה לבין התושבים ברמת השירות ואיכותו ,הישג זה -
הוא התרומה המרכזית לפעילותה של מנהלת היחידה לפניות הציבור ועיקר סיפוקה.
תפקיד חשוב אני רואה ליחידה בשינוי נוהלי עבודה בתוך הרשות המקומית ואחד
ההישגים החשובים בעבודתנו-:
להסיק מסקנות מרצף פניות בנושא מסוים ,להעמיק ולחקור בו ולשפר ,כתוצאה מכך,
את נוהלי העבודה ,כדי למנוע הישנותם של פניות חוזרות בנושאים אלה.
מנהלת היחידה מתוקף תפקידה משמשת כתובת נגישה ,אמינה ואובייקטיבית לכל אדם
המבקש להגיש תלונה על העירייה ויחידותיה ,משתדלת להביא לכדי סיום כל פנייה,
קלה כחמורה ,באדיבות וביעילות מתוך רצון טוב ואכפתיות ולשביעות רצונו המלאה של
הפונה.
גם אם קיימים מקרים ,בהם לפנייה מסוימת לא נמצא פתרון אופטימאלי לשביעות
רצונם של הפונים ,המשוב מסמן שביעות רצון מדרך הטיפול מצד הפונים.
כדי למלא מטרה זאת ,הנחה ראש העיר מר בני ביטון  ,כי היחידה לא תהיה תלויה
בגורם כלשהו ותהיה חובה על כל משרדי העירייה להעמיד לרשותה מסמכים ותיקים
שידרשו למען פעילותה התקינה ,ואמנם קיים שיתוף פעולה מלא עם כל אגפי העירייה,
וזאת כדי לתת את השרות הטוב ביותר לאזרח.
יודגש ,כי פנייה להבדיל מתלונה יש בה סממנים של מילוי בקשה ,מסירת מידע ,הסברים
ועוד .יצוין ,כי לעיתים בירור התלונה מצריך יציאה לשטח יחד עם המתלונן ונציג היחידה
על מנת לעמוד על מהות התלונה.
לעומת זאת בתלונה קיימים מרכיבים של בירור ,בדיקת תהליכים והנסיבות להיווצרותה
ודורשת תיקון ברמה הארגונית ,הפרטנית ולעיתים ברמה המערכתית.
הדו"ח כולל הצגת הנתונים של פניות ,תלונות ובקשות שהתקבלו מכל אמצעי התקשורת
המוצעים.
מנהלת המחלקה לפניות הציבור וממונה על חופש המידע מטפלת גם בבקשות לקבלת מידע
על פי חוק חופש המידע התשנ"ח  7991חוק המקנה לכל אזרח ישראלי או תושב את הזכות
לקבל מידע מרשות ציבור בהתאם להוראות החוק .
הטיפול לקבלת מידע מוסדר בחוק המקנה למבקש זכות לעתור לבית המשפט באם אינו
מקבל תשובה תוך  03יום מיום הגשת הבקשה .עתירה אשר עלותה הכספית לרשות הינה
גבוהה ומיותרת.
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יודגש כי גם בשנה זו לא הוגשה כל עתירה כנגד העירייה .לקבלת פרטים נוספים:

.www.knesset.gov.il
המחלקה לפניות הציבור עושה מאמצים לטפל בבקשות הפונה ולמסור מידע מבוקש
מהמחלקה הרלוונטית הן פניות ותלונות ציבור והן פניות מתוקף חוק חופש המידע זאת על
מנת לתת שרות הולם ומספק לתושב והן בשל מניין הימים הקבועים בחוק.

מילת תודה
מבקשת להודות לראש העיר מר בני ביטון על התמיכה וזאת במטרה לשפר
ולמנוע אפליות ועיוותים וטובת תושבי העיר.
תודה מיוחדת לגב' מירב בנאקוט מבקרת העירייה על הגיבוי והתמיכה
השוטפת של היחידה ,על הייעוץ בכל הקשור לתהליכי העבודה והכוונה
בנושאים המקצועיים העולים מאופי הפניות.
תודות גם ליועץ המשפטי ,למנהלי האגפים והמחלקות ולעובדי העירייה
האחרים ,על שיתוף הפעולה מצדם ועל הכרתם בצורך למצות את בירור
פניות התושבים עד תום ,גם אם לעיתים הדבר כרוך בהשקעה נוספת של
זמן ומאמץ.
בברכה,

עמר יפה
מנהלת פניות ותלונות הציבור
וממונה על חוק חופש המידע
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תרשים זרימה לטיפול
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האפליקציה סיטיקונקט 061
עיריית דימונה כמו רשויות רבות נוספות בישראל בחרה לרתום את הטכנולוגיה
לרווחתכם!
בעזרת הפלטפורמה החדשה של סיטיקונקט  ,063אותה אנחנו מאמצים ,תוכלו מהיום
לבצע פעולות חשובות באופן מהיר ופשוט!
לצורך כך ,תתבקשו להוריד את האפליקציה שלנו למכשירי הסמארטפון שלכם ,לבצע
הרשמה קצרה ופשוט להקליק על הכפתורים השונים שבאפליקציה לפי הצורך.
לדוגמה ,נאמר שאתם רוצים לדווח לנו אונליין על פח האשפה שלכם שלא פונה ,פשוט
מקליקים על הכפתור "דיווח למוקד" שמאפשר שליחת דיווח אונליין בצירוף תמונה,
מיקום גיאוגרפי וכתובת.
מיד לאחר שליחת הדיווח אתם תקבלו מספר דיווח והודעות בדחיפה ( ) pushפוש ומייל עם
שם המחלקה המטפלת בדיווח ,ובנוסף תקבלו הודעות פוש ומייל לגבי הטיפול בדיווח
וישירות מהגורם המטפל.

מהיר ,פשוט ומדויק.
באותו אופן ,קוביית ההודעות באפליקציה תציג את ההודעות החשובות שאנחנו נפרסם
לכם ,מעת לעת ,חלקן ישלחו גם בפוש למכשיר הנייד ו/או למייל ו/או כמסרון.
כך שתישארו כל הזמן מעודכנים.
קוביית לוח האירועים תציג את האירוע הקרוב ביותר וכן בלחיצה ,את רשימת האירועים
בעיר .תמיד תדעו מה קורה סביבכם ובלחיצת כפתור.
לחיצה על כפתור צור קשר תציג רשימת בעלי תפקידים עם אפשרות לחיוג ושליחת מייל
בלחיצה אחת .אין צורך לזכור טלפונים וכתובת מייל.
בלחיצה על כפתור לחצן המצוקה יתבצעו  0פעולות בבת אחת:
יישלחו  0הודעות  SMSלאנשים שהגדרתם במסך ההגדרות באפליקציה ,יתבצע חיוג
למספר חירום ,דיווח יישלח אוטומטית למערכת הדיווחים של הרשות ובו יצוין שהנכם
נמצאים במצוקה .כלי יעיל שמציל חיים!!
בלחיצה על כפתור העיר שלי יוצגו שלל תכנים שיתעדכנו מעת לעת ע"י מנהל האפליקציה
ביישוב.
כפתור שירותים בקליק יאפשר לכם לקבל מבחר שירותים ובאופן דיגיטלי ומהיר ,טפסים
ממוחשבים ,זימון תורים ,שירותים עירוניים שאנחנו מספקים לכם כולל ימים ושעות
ועוד ...הנגשה ונוחות כבר אמרנו??
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בכל רגע האפליקציה תציג לכם את מזג האוויר במיקום הנוכחי שלכם ,טמפרטורה ,לחות
ומהירות הרוח.

אהה .ועוד משהו ,האפליקציה שלנו מונגשת לבעלי מוגבלויות.

פשוט ודיגיטלי ,זה העתיד המוניציפלי!
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זמן ודרך התגובה
פגישות אישיות
תושבים שירצו לפנות אישית למשרד היחידה לפניות הציבור יוכלו לעשות כן ,בכל זמן
בימי קבלת קהל ובתאום פגישה.
 .7בפגישה אישית ימולאו פרטי הפניה בטופס פניות הציבור והטיפול יהיה לפי נוהל
הטיפול בפניות טלפונית או בכתב.
 .2הפניה תתויק בתיק מעקב עד לסיום הטיפול.
פניות באמצעות האינטרנט
 .7פניה באמצעות האינטרנט תענה במהירות האפשרית לפי אופי הפניה.
 .2הפניה תועבר לטיפול הגורמים המקצועיים .
 .0הפניה תתויק בתיק מעקב עד לסיום הטיפול.
אחריות ביצוע
 מנהלת מחלקת פניות הציבור
 ראשי אגפים
 גורמים מקצועיים
תפוצה
התפוצה תקבע על פי אופי התלונה
 .1ראש העיר
 .2מ"מ ראש העיר
 .0סגני ראש העיר
 .4מזכיר העיר
 .5ראשי אגפים
 .6מנהלי מחלקות
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תהליך הטיפול בפניות-:
פניות שהגיעו וטופלו ע"י מנהלת היחידה לפניות הציבור .
תהליך תיעוד הפניות ,דרכי הטיפול בהן והצגת הפתרונות -המתועד במערכת ממוחשבת
ומתואמת לצורכי היחידה.
עבודת מנהלת היחידה מבוצעת על פי תהליכי העבודה ,המעוגנים בנהלים וזאת להעלאת
איכות השירות במגזר הציבורי ,רשאי כל אזרח לפנות אל הממונה על פניות הציבור
ולהסתייע בה לקבלת שירות ברמה ובאיכות שקבעה עיריית דימונה.
סיורי עבודה נעשים-:
לפי הצורך עם מנהלים ונציגי האגפים העירוניים.
מערכת המחשב המשוכללת:
מאפשרת שליפת נתונים מהירה ממאגר הנתונים ,כך שכאשר פונה מבקש לקבל הסבר
לגבי תשובה אשר קיבל יש באפשרות מנהלת פניות הציבור להשיב מידית .
כמו כן מאגר הנתונים במחשב אמור לאפשר למעצבי המדיניות העירונית ללמוד על
סוגיות שונות שבאחריות העירייה לפי התפלגויות שונות ,על בעיות חוזרות ונשנות
וכדומה ,כך ניתן להיעזר במידע.
דרכי הגעת הפניות-:
 מכתבים ישירים למחלקת פניות ציבור
 מכתבים שנשלחו לראש העירייה והועברו לטיפול היחידה.
 הגעה יזומה של תושבים למשרד המחלקת פניות הציבור בעירייה.
 תלונות תושבים שהופנו למשרד על ידי מחלקות אחרות בעירייה.
 תלונות תושבים שמגיעות מלשכת מבקר המדינה ב"ש ודימונה
 פניות שנמסרו בשיחות טלפוניות.
 פניות בפקסים.
 פניות בדואר אלקטרוני.
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תשובה לפניית התושב-
על פי נוהלי העבודה בעיריית דימונה ,משיבה מנהלת מחלקת פניות הציבור לתושב בתוך
 03יום מיום הגעת הפנייה ,וברוב המקרים משיבה לפונים אליה בתוך זמן קצר יותר.
במקרה של מציאת פתרון באופן מידי ,יקבל הפונה תשובה זמנית טלפונית לפנייתו.
מכתב תשובה סופי יישלח לפונה ,כאשר הפתרון לבעיה נמצא תוך פרק זמן קצר או אם
הבעיה אינה בתחום אחריותה של העירייה או שהפתרון אינו בר-ביצוע.
כאשר הטיפול בבעיה דורש זמן ממושך יותר ,נשלחת לתושב תשובת ביניים ,במקרה כזה
עורכת הממונה מעקב שבועי אחר הטיפול בפנייה במחלקות הקשורות אליה ,המעקב
מתועד בתיק תזכורת ,בתום הטיפול נשלחת לתושב תשובה מסכמת סופית.
זמן ודרך התגובה
מנהלת מחלקת פניות הציבור רואה חשיבות רבה לזמן התגובה במענה לתושב:
בהרגעת התושב על-ידי עדכונו כי פנייתו הגיעה ליעדה ,דהיינו ליחידה לפניות הציבור,
ושהועברה לטיפול הגורמים המקצועיים.
הוצאת מכתב ביניים ,במקרים בהם הטיפול בפנייה מתמשך מעבר לזמן שנקבע עקב
תלות בגורמים שלא בשליטתה ,לדוגמא :מועד התכנסות של הוועדות השונות ,הוועדה
המקומית לתכנון ובנייה ,וועדת הנחות ,וועדת תחבורה ,או עקב הצורך בקיום סיורים
משותפים של נציגי היחידה עם הגורמים המקצועיים במקום המפגע ועוד.
תלונה מוצדקת -:הינה פניה שהסתבר לאחר בדיקה כי היחידה עליה מדובר פעלה שלא
כדין או בניגוד לנוהל או בנוקשות יתרה ,או שלא נתנה מענה.
תלונה בלתי מוצדקת -:תלונה בלתי מוצדקת הינה פניה שלאחר בדיקתה התברר כי
היחידה המטפלת פעלה על פי הנהלים ועל פי הדין.
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.
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ההפרדה בין היחידה לפניות ותלונות הציבור לבין משרד מבקר
קיימת הפרדה והבחנה ארגונית בין עבודת היחידה לפניות הציבור לבין משרד מבקר
העירייה ,וישנן מספר סיבות לכך כמפורט להלן-:
 .7יצירת ערכאה נוספת לפניות/תלונות תושבים ועובדים.
 .2הכפפת היחידה לפניות הציבור למבקר העירייה מבחינה מקצועית ,ליצירת ראייה
כוללת של מכלול פעולות העירייה הנבדקות על ידו.
 .0ככלל ,עבודת הביקורת מאופיינת בבחינת פעולות העירייה לאור חוקים ונהלים
ואילו עבודת היחידה לפניות הציבור מאופיינת בטיפול הקשור לשירות ועמידה
בהנחיות ומדיניות נבחרי הציבור.
 .4מבקר העירייה ,במקרה והוא מקבל פניות שכאלה ,הוא מעביר אותם לטיפול
היחידה לפניות הציבור.
 .5מבקר העיר מונה לממונה על תלונות הציבור ביולי  ,2331רק במקרים מיוחדים
מבקר העירייה מטפל בפניות ,וזאת רק כאשר מתברר שקיימת מגמה של אי קיום
נהלים או חריגה מהוראות חוק.

השפעת היחידה לפניות ותלונות הציבור
 .7מענה לפנייה במועד הוא חלק ממחויבותו של עובד הציבור ,על פי החוק ועל פי
נוהלי העירייה.
 .2תשובה לפנייה /תלונה במועד מהווה גם מרכיב חשוב באיכות השירות לאזרח.
 .0הרשות והתושב יכולים לברך גם יחד על כך שרוב הפניות ליחידה טופלו באופן
יסודי והביאו למידה והתייעלות של השירותים הרחבים הקשר עם התושב.
 .4המשוב והביקורת הם חלק בלתי נפרד מהשירות הציבורי.
 .5דעותיכם והן רעיונותיכם ,בכוחם להביא חיזוק בתפקוד המערכת ולמעשה הנכם
מהווים את הבקר החשוב ביותר שיש לנו.
שילוב שכזה בין פעילות הרשות ובקרת התושבים דרך "היחידה לפניות הציבור" ,זה
הוא מודל המסייע למנהלת היחידה לשפר ולהגיע להישגים גבוהים יותר.
היחידה לפניות הציבור פתוחה בפני כל תושב ותושב בכל עת ובכל בעיה.
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להלן התפלגות הפניות/תלונות בכתב לפי האגפים והנושאים:
פניות/תלונות שטופלו ב7182-
בשנת  2371התקבלו  13פניות בכתב ובהשוואה לשנת  2376מספר הפניות לא עלה השנה
פניות רבות שהתקבלו בע"פ  ,טופלו מידית מול מנהלים.

ניתוח ממוצע של מועדי התגובה מעל חודש
לאור האמור לעיל בוצע ניתוח ממוצע של מועדי התגובה ,מעל
חודש ,של אגפי העירייה לפניות שהועברו לטיפולם ולהלן ממצאי
הבדיקה.
מחלקה

נושא

פניה מספר

תאריך
פתיחה

תאריך
טיפול

סטטוס

1

ביטחון

פיקוח

השלכת פסולת בתית מחלון
הבניין

2017010004

18/01/2017
15:14:00

26/02/2017
10:45:00

טופלה

2

גזברות

גבייה

אישור העברת בעלות
למכירת דירה

2017080059

16/08/2017
14:30:00

25/10/2017
12:12:00

טופלה

3

גזברות

גזברות

הסדרת תשלום

2017090070

27/09/2017
09:49:00

02/11/2017
12:06:00

טופלה

4

גזברות

גזברות

תביעה עקב נפילה ברחוב

2017090065

12/09/2017
12:28:00

06/11/2017
12:16:00

טופלה

5

גזברות

גבייה

בדיקת תשלום ארנונה

2017020017

26/02/2017
16:23:00

23/03/2017
08:35:00

טופלה

6

הנדסה

הנדסה

מפגעים כללים בהנדסה

2017070053

23/07/2017
12:18:00

16/08/2017
15:33:00

טופלה

7

הנדסה

הנדסה

תיחום גינות

2017080058

14/08/2017
12:06:00

אגף

פניה חדשה

8

הנדסה

הנדסה

חניית נכים

2017050037

11/05/2017
16:09:00

03/07/2017
08:40:00

טופלה

9

הנדסה

הנדסה

אישור חורג

2017070049

06/07/2017
13:37:00

16/10/2017
09:43:00

טופלה

10

הנדסה

הנדסה

תיחום גינות

2017050040

22/05/2017
12:16:00

06/07/2017
12:21:00

בטיפול

11

הנדסה

הנדסה

חריגות בניה

2017010003

04/01/2017
10:39:00

26/02/2017
09:38:00

טופלה

12

מזכירות

משפטים

בקשה לביטול קנס

2017030025

21/03/2017
12:50:00

07/06/2017
10:05:00

טופלה

13

רווחה

רווחה

תשלום עבור הסעה

2017110074

01/11/2017
12:51:00

18/12/2017
15:15:00

טופלה

14

שפע

וטרינריה

מטרד כלבים

2017090068

14/09/2017
10:18:00

29/10/2017
09:17:00

טופלה

15

שפע

שפ"ע

בעיות תאורה

2017070056

27/07/2017
16:13:00

03/09/2017
10:55:00

טופלה
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אגף

מחלקה

נושא

פניה
מספר

תאריך
פתיחה

16

שפ"ע

חשמל

בעיות תאורה

2017110077

08/11/2017
10:46:00

תאריך
טיפול

סטטוס
פניה חדשה

17

שפ"ע

וטרינריה

מטרד כלבים

2017080057

14/08/2017
11:18:00

19/09/2017
13:54:00

טופלה

18

שפ"ע

שפ"ע

עשביה וניקיון הרחוב

2017010012

29/01/2017
10:40:00

26/02/2017
11:09:00

טופלה

19

שפ"ע

שפ"ע

עשביה וניקיון הרחוב

2017040030

05/04/2017
08:24:00

07/06/2017
10:00:00

טופלה

20

שפ"ע

חשמל

בעיות תאורה

2017010011

29/01/2017
10:28:00

26/02/2017
11:05:00

טופלה

21

שפ"ע

שפ"ע

תחזוקה לקויה בפרקים

2017010006

19/01/2017
12:35:00

05/11/2017
08:50:00

טופלה

22

שפ"ע

שפ"ע

שקיעת ריצוף

2017010010

29/01/2017
09:33:00

06/09/2017
12:54:00

טופלה

23

שפ"ע

וטרינריה

צואה של חתולים וכלבים

2017050036

11/05/2017
16:00:00

29/06/2017
09:22:00

טופלה

24

שפ"ע

וטרינריה

צואה של חתולים וכלבים

2017060047

28/06/2017
12:24:00

25/07/2017
11:54:00

טופלה

25

שפ"ע

שפ"ע

פסולת מצטברת

2017060048

28/06/2017
13:53:00

25/07/2017
11:49:00

טופלה

26

שפ"ע

שפ"ע

בעיות תאורה

2017060041

08/06/2017
13:10:00

30/08/2017
13:18:00

טופלה

27

שפ"ע

שפ"ע

פסולת מצטברת

2017050038

18/05/2017
12:44:00

05/11/2017
08:31:00

טופלה

28

שפ"ע

חשמל

בעיות תאורה

2017010002

04/01/2017
09:55:00

26/02/2017
09:32:00

טופלה
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להלן רשימת הפניות שנמצאו מוצדקות:
סוג סטטוס
סוג פניה
מספר פניה
7112111117
1

2

3

תאריך
פתיחה
04/01/2017
09:55:00

פתוחות וסגורות
מוצדק
מחלקה
חשמל

נושא

תת נושא

בעיות
תאורה

מטפל
דיין אלי

טופלה

נורה לא תקינה בעמוד חשמל בהר חרמון
משיחה עם אלי דיין  ,הנושא טופל
תחזוקה
19/01/2017
לקויה
שפ"ע
6000000002
12:35:00
בפרקים
מתלונן על אריכים שנפלו בחומה של המקווה מול שכונת הללי אני מבקשת לדעת מה נעשה בתלונה זו
מתשובתו של מנהל המחלקה ,הוזמנו האריכים ובן יקר ירכיב בהקדם
מנקיטה
תשלום
01/11/2017
טופלה
רווחה
6000000002
אדו
עבור הסעה
12:51:00
מלינה על ליקויים רבים באיסוף הסעות שאוספות את בתה לבית הספר בב"ש ,לאחר דיונים  ,נעשה שימוע
לבירור הנושא ולתיקון כל הליקויים והבעיות שהתעוררו.
חיים
וירצקי

מגבת
29/01/2017
עכברים
מוקד 002
6000000002
14:49:00
וחולדות
מתלוננת על מגפה של עכברים סביב השכונה ובתוך הבית שלה
בשיחה עם הגב' מזל הודעתי לגב' שיום שלישי יגיעו לרסס את מקום הנפגע
לאחר בדיקה במקום עם הגב' ,הגיעו וריססו ואף התקשרה להודות על טיפול בתלונה
ואיינשטיין
קסניה

4

סטטוס

טופלה

טופלה

וירצקי
פסולת
18/05/2017
שפ"ע
6000000022
חיים
מצטברת
12:44:00
תיאור פניה :מעבר בן הפסגה לתשלו"ז במקום מוזנח מאוד והדיירים בבלוק שממול הגבעה בן המעבר
לגבעה טוענים שיש צנרת מהבלוק שזורמת במעבר וזאת מהביוב ומכונות כביסה ,זה עושה לנו ריח רע
יתושים ומגדל צמחיה פראית וזה מביא נחשים בין הצמחייה וכול מני חיות שנכנסים לנו לגינות הפרטיות לכן
בקשתי היא לבדוק את נושא ניקוז המים של הבלוק ממול  6לנקות את הצמחייה ולבקש מהדיירים לא
לשפוך מים דרך הקיר המפריד בן תשלו"ז לבן הפסגה לטיפולכם
בן דוד
ימי קבלת
10/05/2017
טופלה
הנדסה
6000000022
רפי
קהל
13:27:00
 .0מתלונן על ימי קבלת קהל באגף הנדסה שונים מזמני ימי קבלת קהל מעיריית דימונה
נושא הנ"ל אינו אחיד ולא מפורסם לידיעת הציבור בצורה אחידה פורסם בכניסה למשרדי
העירייה (בעברית וברוסית).
 .6הונפקו כרטיסי ביקור לחלוקה בכניסה.
 .2באתר האינטרנט של העירייה בדף הבית – לצד פרסום שעות הקבלה הכלליות בעירייה.
 .2ויפורסם בקרוב בעיתונות המקומית.
טופלה

5

6

ד"ר
חיות בר
26/02/2017
פורוסט
מסתובבות
וטרינריה
6000060002
16:33:00
נטלי
חופשי
המתלוננת מבקשת להתייחס בכל הקשור לרווחת בעלי החיים ברחובות העיר ,חתולי רחוב וכלבים ,אני ועוד
אנשים רבים בעיר מזדעזעים ממצבם וההתייחסות אליהם . .חתולי הרחוב מורעבים ומוזנחים ,לא מעוקרים
טופלה

7
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או מסורסים .

8

13/03/2017
6000020066
12:25:00

אי קבלת
רווחה
מענה
מתלונן שלא קיבל מענה מעו"ס

מנקיטה
אדו

תיקון שם
16/07/2017
רחוב
מזכירות
6000000006
16:08:00
בשילוט
מבקש שבשעת חידוש השילוט בעיר יש לשים לב שישנו שילוט שעושה עוול לצדיק שקוצר שמו השם
המלא והנכון של הצדיק הוא "רבי חי טייב (לא מת) ל"מ" .היום השילוט כמו שהוא (רבי טייב)היום מבזה
את הצדיק שהוא ביקש לפני פטירתי שיוסיפו על מצבתו "רבי חי טייב "לא מת" כי בית הקברות נקרא בעבר
"בית החיים " אשמח אם תיקחו זאת לתשומת לבכם וזה יביא סוף לעוול שנעשה לו
בעיות
29/01/2017
טופלה
דיין אלי
חשמל
6000000000
תאורה
10:28:00
מתלונן על עמודי שממל לא תקינים
ובנוסף מלונך על הזנחה ולכלוך
עזריה
יפה

9

10

11

עשביה
29/01/2017
וניקיון
שפ"ע
6000000006
10:40:00
הרחוב
מתלונן על עמודי חשמל לא תקינים
ובנוסף מתלונתך על הזנחה ולכלוך באזור של המדרגות וגם ליד גן ציבורי
טופל ע"י עובדי שפ"ע
וירצקי
חיים

03/12/2017
6000060020
11:53:00

12

חינוך

איסוף ילדי
הגן בסוף
יום

14

פרץ מקס

טופלה

טופלה

טופלה

בגן רימון בנווה דוד הגיעה ילדה בכיתה ג' ,בת  2לגן בנווה דוד ,לחצה באינטרקום של הגן וביקשה להוציא
ילדה מהמשפחה  ,סייעות הצהרון שנכחו במקום אמרו לאותה הילדה שהגן נפתח בשעה ארבע .הילדה
חיכתה בחוץ עד השעה ארבע וברגע שנפתח הגן הסייעות מסרו לילדה בכיתה ג' ילדה קטנה בגיל .2
לשחררו את הילדה לאותה ילדה בת  2ללא בדיקה בעקבות מקרה הנ"ל ננקטו מס' מהלכים לחידוד
הנהלים ולנקיטת אמצעי זהירות-:
 ) 0נערך בירור עם צוות הגננות ומנהלת מח' גני הילדים ,בפגישה הזו חודדו הנהלים של שחרור הילדים
מהגנים.
 )6מנהלת מחלקת הגנים הוציאה חוזר בנושא אל סייעות וגננות כלל גני הילדים בדימונה.
 )2מפקחות גני הילדים של משרד החינוך ,קיבלו דיווח על המקרה הנ"ל.
25/07/2017
6000000002
08:30:00
מתלוננת על חבלה במתקן המשחקים באגם דימונה
בתאריך  226200הבת שלה נחבלה מהקרוסלה
קפ"ד

13

טופלה

28/06/2017
6000020020
12:24:00

תביעה

טופל ע"י אגף הנדסה
צואה של
חתולים
וטרינריה
וכלבים

12

דהן אבי

ד"ר
פורוסט
נטלי

טופלה

טופלה
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15

16

17

כבר מספר פעמים התריעה על ריבוי החתולים בשכונה ,החתולים עולים עד הקומה האחרונה והמצב הפך
לבלתי נסבל .בנוסף מי שמנקה את השכונה לא טורח לנקות את הלכלוך
ומשיחה טלפונית הסבירה שהמצב קשה ומרגישים בלתי נסבל
וירצקי
פסולת
28/06/2017
טופלה
שפ"ע
6000020022
חיים
מצטברת
13:53:00
מי שמנקה את השכונה לא טורח לנקות ברחבת הסוכנות ובכוך שצמוד לכניסה שלי מהמועדון ,שם יש
מצבור זבל וגרוטאות שאין אפשרות לדעת מי זרק והכניס הכל בכוך .המנקה דואג לנקות בחנייה וזהו
ואצלנו אני מרגישה שאני גרה בעזה ,יש לי רצון לצלם הכל ולפרסם בעיתון אך אני מקווה שמחלקת שפ"ע
תדאג לנקות ולדאוג לסלק את החתולים הרבים שמשוטטים ביום ובלילה.
אישור
העברת
אלפסי
05/09/2017
טופלה
בעלות
גבייה
6000000020
משה
13:27:00
למכירת
דירה
תיאור פניה :הגב' מודיעה שפנתה למחלקת ארנונה ,שמסרבים להעביר לה את הנכס החדש שהגב'
משכירה ,מכיוון שיש חוב רחבת הרותם 622היום היא nמתגוררת בנכס במתתיהו הכהן  662מבקשת
לטפל בהקדם האפשרי
נשלחה תשובה במייל
מזוז
הסדרת
27/09/2017
גזברות
6000000000
שמעון
תשלום
09:49:00
ליקויים חמורים הנובעים ממחדלה של העירייה ,אשר לטענת בעל החוזה של השוק,
הרשות אינה עומדת בהתחייבותה למלא אחר סעיפים שפורטו במכתב
ולכן סגרו את המתחם

טופלה

בן טובים
בניית שובך
08/06/2017
משפטים
6000020022
מנחם
יונים
13:57:00
מתלוננים על בניית כלוב לגידול יונים ומהווה פגיעה ישירה בפרטיות
הנושא טופל מול מחלקת ההנדסה והועבר למחלקה המשפטית  220200הכלוב פורק ע"י צו בית המשפט
טופלה

18

טיפול
19/12/2017
ברשת ניקוז
אחזקה
6000060026
08:08:00
ביוב
אנחנו בכפר משתמשים הרבה בתחנת האוטובוס שלידינו .רציתי לדעת האם יש אפשרות להציב פח זבל
ליד התחנה? הרבה פעמים מצטבר שם לכלוך ולמרות שיש שם מנקה רחובות מידי פעם הרבה מהלכלוך
פשוט עף ברוח .נראה לי שהפח יעזור גם למי שעוסק בניקיון הרחוב.
הוזמנו פחי אשפה ולקראת שנת  6002אגף שפ"ע יבצע את התקנת פחי אשפתון ברחבי העיר
אישור
העברת
אלפסי
16/08/2017
טופלה
בעלות
גבייה
6000020000
משה
14:30:00
למכירת
דירה
אלפסי
עדכון
13/11/2017
טופלה
גבייה
6000000002
משה
כתובת
13:49:00
עשביה
וירצקי
05/04/2017
טופלה
וניקיון
שפ"ע
6000020020
חיים
08:24:00
הרחוב
עמר עמי
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20

21

22

18
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מתלונן שלא מנקים את האזור לאורך כל רחוב שד' הנשיא החל מבניין  22כל האזור
מצ"ב תמונות
מתשובת מנהל אגף שפ"ע בטלפון ומביקור במקום
המקום טופל ,התקשרתי למתלונן והסברתי לו שיש לשמור על הניקיון
תחזוקה
18/05/2017
לקויה
שפ"ע
6000000020
14:43:00
בפרקים
הגברת מפרגנת לדימונה
ויחד עם זאת כותבת על העזובה בפארק החדש שנחנך לפני פחות משנה וכך היא כותבת עזובה והזנחה
וירצקי
חיים

23

19

טופלה
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התפלגות הפניות/תלונות בכתב שטופלו ולגביהן נקבעה עמדה מתאריך:
 01/01/2017עד תאריך : 31/12/2017

71

היחידה לפניות ותלונות הציבור וחופש המידע
דו"ח שנת 7112

בלשכת מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור מתקבלות תלונות באמצעות דואר
אלקטרוני ,פקס ,דואר ,מסירה ידנית ומספר מקרים חריגים של תלונות בעל פה
הנרשמות מפי המתלונן ונחתמו על ידו.

התפלגות הפניות/תלונות לפי אמצעי משלוח
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פניות/תלונות פתוחות וסגורות מינהלי

פניות/תלונות לפי אגפים
77
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פניות/תלונות לפי נושא
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פניות/תלונות לפי דחיפות
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פניות/תלונות לפי שכונות
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פניות/תלונות לפי חודשים לשנת 7182

מספר הפניות משנת 7182 – 7118:
מספר הפניות בשנים 2017 - 2001
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סיכום
בשנים האחרונות ניכרת עליה בפעילות של היחידה לפניות הציבור וחופש המידע.
מטרתה של היחידה להוות כתובת לתושבי העיר.
היחידה לפניות ותלונות הציבור מהווה נכס ארגוני התורם ללמידה ולשפור מתמיד,
הפניות משקפות את הלך הרוחות הקיים בעיר בנושאים שונים.
בשל כך כל פניה או תלונה הינה לגיטימית ומטופלת באחריות רבה ,מתוך הבנת צרכי
הפונה ומתוך רצון לתת לו מענה מיטיבי ,במטרה להעלות את רמת השירות ,אנו
מייחסים חשיבות מן הפרט אל הכלל.
המשאב האנושי ויכולתו לתת שירות איכותי הוא כלי העבודה העיקרי של היחידה,
תפקידי להקשיב לפונה בקשב רב ,למצוא פתרונות יצירתיים מתוך הסבך הביורוקרטי
ולטפל בו במקצועיות ,באדיבות ,בסבלנות ובכבוד ,מנהלת היחידה סוברת כי על הנהלת
העירייה ,אגפיה ומחלקותיה להמשיך ולשקוד ולפעול לתיקון ליקויים ,תוך שאיפה
מתמדת לשיפור איכות השירות.
היחידה אינה משמשת כתובת ראשונה למתלונן ואינה מהווה תחליף לממלאי התפקידים
השונים באשר לאחריותם בנושאים עליהם הם מופקדים .מנהלת היחידה מברר את
התלונה לאחר שהמתלונן פנה תחילה לגורמים המוסמכים בעירייה או לגוף העירוני
המבוקר 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 .ישנם
מקרים שנקבעים נהלים חדשים.
שיפור המקצועיות ,הטמעת טכנולוגיה מודרנית ויצירת כלי מדידה ובקרה – הם הבסיס
לתפיסת התפעול של היחידה כמו גם להטמעתם ביחידות השותפות לטיפול התלונות.
מסייעת לעירייה לאתר מוקדים הדורשים בחינה וטיפול ומשפרים את סביבת המגורים
של הפונה והתושבים האחרים ,הראיה לכך היא – ריבוי במספר הפניות של התושבים
ליחידה לפניות הציבור.
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דו"ח מסכם לשנת 7112
חוק חופש המידע

ערכה  -עמר יפה מנהלת היחידה לפניות הציבור
וחוק חופש המידע
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רקע
חוק חופש המידע ,התשנ"ח 7991-מאפשר לכל אזרח או תושב ישראל לפנות בבקשה לרשות
ציבורית לקבל מידע אותו היא מחזיקה .מטרתו הראשית של החוק היא להטמיע תפיסת יסוד
של שיתוף במידע הציבורי .המחוקק ביקש להפוך את המידע השלטוני לשקוף ,נגיש וזמין.
החוק אינו דורש כי הפונה יציין את עניינו במידע .אם המידע המבוקש איננו מוגבל מטעם
מיוחד – אזי הוא אמור להיות נגיש לכל פרט ,יהא עניינו במידע אשר יהא.
בחוק גם נקבע גובה האגרה שעל מבקש המידע לשלם על מנת לקבל
"קבלת מידע "לרבות עיון ,צפייה ,האזנה ,העתקה ,צילום ,קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל-
דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת אחזקתו.

בהמשך לסעיף  18בחוק ,נקבעו אגרות לקבלת מידע

האגרות לשנת 1027
אגרת בקשה

₪ 71

אגרת טיפול

 01ש"ח לשעה

אגרת הפקה

 1.7ש"ח לעמוד

פטור מלא מאגרה

מידע אישי ,עמותות רשומות ,מידע לצורך מחקר אקדמי ,בעל
זכאות לקצבה

סעיף (5א) לחוק קובע כי על הממונה להגיש אחת לשנה דיווח על פעילותו (להלן  -דיווח הממונה).
לפי תקנה  1לתקנות ,על דיווח הממונה לכלול את הפרטים הבאים-:
א .מספר הבקשות למידע שהוגשו במהלך השנה החולפת לפרסום הדו"ח –11
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אופן המענה לבקשה
הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

73

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש באופן חלקי

4

הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

4

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

3

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

7

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

3

סה"כ

79

עילות דחייה מרכזיות
שם העילה
 )4( 1המידע פורסם

מספר בקשות שנדחו מעילה זו אחוז מכלל הדחיות
72.5%

7

53.3%

 )0( 1לא ניתן לאתר את המידע4או
שאינו מצוי בידי הרשות
7
(9א)( – )2צו

72.5%

(9א)( )0פגיעה בפרטיות

2

25.3%

סה"כ

1

733.3%
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זמן טיפול
מספר בקשות שטופלו במסגרת זו אחוז מכלל הדחיות
לא עלה על  75יום

1

01.9%

בין  76-03יום

6

00.0%

בין  07-63יום

4

22.2%

בין  67-723יום

7

5.6%

מעל  723יום

3

3.3%

סה"כ

71

733.3%

ב .שיעור הבקשות שנענו על פי הזמנים השונים הקבועים בחוק  -כל הבקשות נענו בטווח הזמן
הקבוע בחוק ,כולל את המועדים המיועדים לתגובת צד ג' לעמדת הרשות.
ג .מספר העתירות שהוגשו על החלטת הממונה  -לא הוגשו עתירות.
ד .תמצית ההחלטות בעתירות אלו שיש להן חשיבות לציבור – לא הוגשו עתירות.
במהלך שנת  2371גבתה הרשות  ₪ 63.-בגין אגרות לפי חוק זה.
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לשכת מבקרת עירייה

היחידה לפניות ותלונות הציבור
וממונה על חופש המידע

בכל תלונה ובכל ביקורת
יש צד חיובי
מכל תלונה ומכל ביקורת
אפשר ללמוד,לתקן ולשפר
אז בכל מקרה בו אתם מרגישים
שיש לכם בעיה הקשורה לעירייה
פנו אלינו!

דואר

פקס

טלפון

כאן "ביחידה לפניות הציבור" חופש המידע
נשמח להיות לכם לכתובת:
טלפון  10-656077655פקס 120-7111702
או ת.ד  1עיריית  -דימונה 06111
דואר אלקטרוניpniotd@iula.org.il :
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דואר אלקטרוני
TKEYRUBH
אלקטרוני

