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נוהל טיפול בפניות המופנות לקצין פניות הציבור במנהל האזרחי   
 

1. :כללי   

כל גוף, אדם, ארגון רשאי לפנות בכלל הנושאים בהם עוסק המנהל האזרחי לקצין פניות  .1
הציבור.  

 קבלת התייחסויות מהגורמים הרלוונטייםל בסיס עשיב לפניות אלו י מדור פניות הציבור .2
ומחוצה לו.במנהל האזרחי   

2. :מטרהה   
  .טיפול בפניות המופנות לקצין פניות הציבור במנהל האזרחילנוהל הגדרת  .1

3. :שיטה   

טיפול בבקשות: הפורט הליך ילהלן  .1  

1( אם . public.inq@mnz.gov.il / במייל אזרחי 02-9977341 קבלת הפנייה בפקס 
לעקצין פניות הציבור הפנייה מתקבלת בפקס, הפנייה תועבר לטיפול  פקידות  ידי-

  ה. לשכה
2( להתייחסות הגורמים המקצועיים הרלוונטיים נתב את הפנייה יקצין פניות הציבור  

ל האזרחי.במנה  

3( פנייה זין את היוערכת הממוחשבת ט את הבקשה במוקליות הציבור ימש"ק פנ 
  אלו.בטבלת המעקב אחר פניות 

4( לגורם הרלוונטי, יגובש מענה לפנייה עמהעם קבלת התייחסות   ידי קצין פניות -
להתייחסות המענה יועבר ו של קצין פניות הציבור, בהתאם לשיקול דעתהציבור ו

. אש המנהל האזרחי או סגנולאישור רהיועץ המשפטי ו  

5( לופץ עיהמאושר המענה   הפצת המענה, מש"ק לאחר  .הפקידות הלשכה לפונידי -
זין את סטאטוס הטיפול בפנייה בטבלת המעקב.יפניות הציבור   

:בנושאים מקצועייםלהלן דגשים למתן מענה לבקשות  .2  
1( יש להקפיד על העברת הפנייה להתייחסות הגורמים הרלוונטיים בסמוך למועד  

קבלת הפנייה.  

2( תשובות לתושב האזור יינתנו על  ית.ידי מנהלת התאום והקישור הגזרת-  

3( יש להקפיד על מתן מענה בהקדם ולא יאוחר מ  מקרים ב .ימים מקבלת הפנייה 45-
לשיאושרו ע ,חריגים מטעמים מיוחדים שיירשמו, בהם  ,קצין פניות הציבור ידי-

נדרש זמן מענה ארוך יותר לשם טיפול בפנייה. במקרים מעין אלו, תשלח תשובת 
.ביניים לפונה  

4( יודגש, כי במקרים בהם קבוע נוהל סדור להגשת בקשות, על הפונה להגיש את  
בקשותיו בהתאם למתווה הקבוע לנהלים אלו, ועל גבי טפסים ייעודיים, אם קיימים. 

במקרה מעין זה אינה מהווה תחליף להגשת בקשה ואין קצין פניות הציבור לפנייה 
בה משום מיצוי הליכים.  
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5( .פול בפניות שעניינן חופש המידע, לגביהן קיים נוהל ייעודינוהל זה אינו עוסק בטי   

 

4. להלן תרשים זרימה אשר מתאר את הטיפול בפנייה לבדיקת סטאטוס תושב:   
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קבלת הפנייה בפקס 02-9977341 / במייל 
אזרחי public.inq@mnz.gov.il. אם הפנייה 

מתקבלת בפקס, הפנייה תועבר לטיפול קצין 
פניות הציבור על-ידי פקידות הלשכה.  

קצין פניות הציבור ינתב את הפנייה 
להתייחסות הגורמים המקצועיים הרלוונטיים 

במנהל האזרחי.

מש"ק פניות הציבור יקלוט את הבקשה 
במערכת הממוחשבת ויזין את הפנייה בטבלת 

המעקב אחר פניות אלו. 

עם קבלת התייחסות מהגורם הרלוונטי, יגובש 
מענה לפנייה על-ידי קצין פניות הציבור 

ובהתאם לשיקול דעתו של קצין פניות הציבור, 
המענה יועבר לאישור ראש המנהל האזרחי או 

סגנו ולהתייחסות היועץ המשפטי. 

המענה המאושר יופץ על-ידי פקידות הלשכה 
לפונה. לאחר הפצת המענה, מש"ק פניות 
הציבור יזין את סטאטוס הטיפול בפנייה 

בטבלת המעקב.


