
 

 

 2017ינואר 

 2016תלונות הציבור לשנת שנתי הנדון: דו"ח 

תושבים המבקשים לשטוח את תלונותיהם כתובת עבור נציבות פניות ותלונות הציבור משמשת 

תושבים המתקשים להתמצא בנבכי הבירוקרטיה העירונית, כתובת למתן , בנושא שירות ונותני שירות

עושה את המרב כדי לתת לפונים מענה סבלני ומקצועי, תוך חתירה  הנציבותהצעות לשיפור ועוד. 

 ובארגון.  בנציבותמתמדת לשיפור השירות, הנגישות והשקיפות 

ר. הפניות במדור פניות הציבור במהלך שנת העבודה מוזג תחום פניות הציבור עם תלונות הציבו

מתקבלות מאתר האינטרנט העירוני. דיווח זה לא עוסק בפניות הציבור כיוון שהפניות החלו להיות 

 2016. ניתן לציין כי בשנת 2016מתועדות במערכת המיחשוב של הנציבות בחודש ספטמבר 

 זה.  בדו"חתלונות שטופלו במדור פניות הציבור. פניות אלה הן בנוסף ל 3,700 -התקבלו כ

 

 תלונות לפי שנים .א

יש לציין כי חלק מההסבר לעלייה במספר התלונות תלונות חדשות.  2,832נרשמו במערכת  2016בשנת 

בנציבות. הסבר נוסף הוא העמקת שיתוף הפעולה  הוא בהקפדה על תיעוד כל תלונה במערכת המיחשוב

 עם יחידות העירייה השונות ועידוד להעביר תלונות לתיעוד ולטיפול בנציבות.  
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 תלונות לפי נושאים .ב

 :לתחומים עיקרייםבחלוקה  2016להלן פילוח של כלל התלונות בשנת 

 כמות הפניות נושא הפניה
אחוז הפניות 
 מתוך הסה"כ

מספר ימים 
ממוצע לטיפול 

 בפנייה

כמות הפניות 
 שטופלו ונענו

אחוז הפניות 
 שטופלו ונענו

 98 663 21 24 675 שאיפ"ה

 100 375 13 13 376 ביטחון, פקוח וסדר ציבורי

 100 348 18 12 348 גביה

 98 292 24 10 297 הנדסה

 99 281 19 10 284 תנועה

 100 207 7 7 208 כללי

 99 165 21 6 166 גביה מנהלית

 99 133 11 5 134 חינוך

 99 89 20 3 90 תב"ל

 100 70 9 2 70 תאגיד מי הרצליה

 100 60 18 2 60 רווחה

 100 55 10 2 55 תנו"ס

 98 52 15 2 53 החברה לפיתוח

 100 16 14 1 16 החברה לתירות

 99 2,806   100 2,832 סה"כ
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בטבלה הבאה נושאים. -לנושאים ולתתיש חלוקה של התלונות נציבות תלונות הציבור במערכת המיחשוב ב

 בהם היו עשר תלונות ומעלה.  נושאים-תתיבציון , תתי הנושאים של תלונות הציבורמובאים 

נושא 
 הפניה

 תת נושא
מספר הפניות 

 שתקבלו

 שאיפ"ה

 154 ניקיון

 127 פינוי אשפה

 59 גינון

 51 גינה ציבורית

 47 חוף הים

 36 וטרינר עירוני

 34 רישוי עסקים

 28 איכות הסביבה

 26 הדברה

 22 מחזור

 16 גיזום

 13 האגודה לתרבות הדיור

ביטחון, 
פקוח וסדר 

 ציבורי

 129 הגברת אכיפה

 128 דו"חות

 23 הפרעת מנוחה

 21 רכב נטוש

 16 חנייה

 12 התנהגות פקח

 10 הפרעה לתנועה

 גביה

 211 ארנונה

 68 אישורים

 31 היטלים

 25 נכסים וביטוחים

 הנדסה

 63 בניה ללא היתר

 47 תכנון

 46 התחדשות עירונית

 43 היתר בניה

 16 ניקוז

 13 שירות

 11 4טופס 

 11 מידע

 תנועה

 67 הסדרי תנועה

 42 חניה

 32 תיקון כבישים ומדרכות

 31 תחבורה ציבורית

 27 מפגע תחבורתי

 22 סימוני כבישים

 20 ניקוז

 18 תמרור



 

 

 חינוך

 18 צהרונים וקיטנות

 16 שיבוץ לגן ילדים

 15 הסעות

 15 גני ילדים

 15 בתי"ס יסודיים

 תב"ל

 36 תאורה

 17 מפגע

 11 פארק הרצליה

 רווחה

 29 בקשות לסיוע

 12 טיפול במטרד

 11 תלונה על עו"ס

 תנו"ס
 27 ספורט

 10 אירועים

 כללי

 28 דיור

 14 תודות

 12 בית קינן

 10 הצעות לשיפור

 

 משך זמן לטיפול בתלונה .ג

ציג את משך הזמן לטיפול בתלונות. שאיפת הנציבות היא להקטין את משך הזמן לטיפול להלן תרשים המ

 בפנייה, אך לא על חשבון איכות הטיפול והמעקב. 

 

 

 בברכה,

 ד"ר שלומית כנרי

 ממונה על תלונות הציבור 

 ועל העמדת מידע לציבור
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 מספר ימים ממוצע לטיפול בפניה


