
  

  
 

  

  ðוהל טיפול בפðיות הציבור במועצה האזורית 

  כללי:

 .לתושבים ולציבור הרחב   ים שירותאמוðה על מגוון המועצה  .1
מגוון הðושאים ודרכי הפðיה של הציבור למועצה מחייב קביעת דפוסי פעולה   .2

 לעובדי המועצה ולבעלי התפקידים המחויבים לרמת שרות. 
 פðיות :גורמים המקבלים  .3

 מוקד. 
 הליðתחומים. /ותמחלקה  מ 
  .יות הציבורðפ 

 
מגדירה   .4 סל השירותים  למועצה. את    חוברת  הישובים  בין  תחומי אחריות 

  המועצה פעל במידה וגורמי הפðים בישוב איðם ðותðים מעðה ראוי לתושב, ת
 . מול הגורמים ביישוב 

 
מהות הפðיות קשורות לפעילות הרשות המקומית להסרת/ הסדרת מטרדים   .5

מבוצע ע"י או מפגעים או לקבלת שרות מוðיציפאלי. הטיפול בעðייðים אלה  
 המחלקות השוðות. שמעדכן אתמועצה המוקד 

 
 דרכים:  מספרהפðיות יכולות להגיע ב  .6

 ייד  -מוקדð04-9598404ב . 
 (למוקד של  יש    -אפליקציה(דיווח  האפליקציה  את  לðייד  להוריד 

 המועצה אזורית מגידו .
 דיווח למוקד.  -אתר מועצה אזורית מגידו 
 ן    -בכתבðהמתלו של  הקשר  הבעיה,  מהות  להגדיר  מחויבת  הפðיה 

תקשורת   ודרכי  כתובת   , שם  לפרט  יש  פðה.  גורם  לאיזה   , לבעיה 
 (מייל, טלפון).

 ית    -בע"פðטלפו באמצעות  פðייה  תפקידים  לבעלי  ישירות   )
המועצה)   ואתר  המחייבת  האפליקציה  מקומית  בעיה  על  המעירה 

 טיפול שוטף ללא צורך במעקב, התייחסות או דיווח לתושב.
  יות בעילום שםðסיבות    לתישק–  פðית דרכי התגובה בהתאם לðפרט

 המקרה והעðיין הציבורי.
  
  
  
  
  
  



  

  
 

  
  

ודרכי     ןמהות  ,על הפðיות  המוקד,  מðהלת  באמצעות     מעודכן  מðכ"ל המועצה   .7
  הטיפול של המועצה , כולל דיווח על אי מתן מעðה ראוי והסיבות לכך. 

  

  תפקידי אחראית פðיות הציבור:  

  .יה מול הגורמים המעורביםðסיבות לפðברור ה 
 .יםðים בין גורמי המועצה השוðה לפוðתאום המע 
 כ"לðהעברת דיווחים תקופתיים למ . 
 הלת הרשותðתיווך בין התושבים לה.   

  

  תהליך הטיפול בפðיה :

  ותðיה המתקבלת במחלקות השוðהלים כל פðתטופל באחריות המ. 
 ית. 14 תוךðה התייחסות ראשוðיה יקבל הפוðיום ממועד הפ 
   וסף   30עדð ייתו.(במידה ויהיה צורך בזמןðה לפðה מעðיה יקבל הפוðיום מהפ

 . )יום 60המðכ"ל והוא יאשר חריגה ðוספת עד יוצג הðושא בפðי 
   הלðית יש להציג הממצאים למðמצא כי הייתה בעיה /תקלה ארגוðבמידה ו

 המחלקה ולמðכ"ל לעדכון ולטיפול ארגוðי מתאים.
  

  

  

  

  

  


