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  :פש המידעדבר הממונה על חוק חו
  
  

חוק חופש המידע פי על , המוגש  2010דין וחשבון שנתי של העירייה לשנת לעיונכם  רצ"ב 
  .1998-התשנ"ח

  
מעגן בחקיקה את זכותו של כל אזרח/תושב לקבל מידע 1998-חוק חופש המידע התשנ"ח 

פי  הן לגבי המידע שהרשות חייבת להעמיד לרשות הציבור מיוזמתה והן על -מרשות ציבורית
  בקשתו של אזרח/תושב.

  
הדוח המובא לעיונכם כולל את דוח הממונה על חוק חופש המידע של עיריית קרית אונו 

ובו מידע על פעילות העירייה בשנה  2010והדוח השנתי של עיריית קרית אונו לשנת 
  החולפת ,דרכי המענה של הרשות ועוד.

חופש המידע שהופנו לממונה בשנת דוח הממונה כולל מידע לגבי טיפול בבקשות לפי חוק 
2010.  

  
  

                                                          
  

  בברכה,                                                                                         
  

  ריקי גלינר                                                                                
  רכזת פניות הציבור                                                                            

  וממונה על חוק חופש המידע                                                                       
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   1.6.10-(מ    
    הועברה לתאגיד    

  מים)     
  

אגף הגזברות 
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 מחלקת רכש  
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 מחלקת שכר  
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  העיר
 מח' תברואה  
 מח' אחזקה  
 מח' גנים ונוף 
 יכות הסביבהא   

  
  מח' הספורט

  אגף הרווחה
  מח' לטיפול

  בפרט ומשפחה
  מח' רווחת

  הגמלאי
  מרכז לטיפול זוגי

  ומשפחתי

ות מידע מערכ
  ומחשוב

  אגף החינוך
 מדור גני ילדים  
 מדור ביה"ס  
  שרות פסיכולוגי

  חינוכי
 מח' לקידום הנוער
 מועדוניות 
 טי"במ  

 מ"מ ראש העירייה

 סגן ראש העירייה

 סגן ראש העירייה
  רכזת פניות הציבור

  ממונה על חופש המידע
 ממונה על קשרי חוץ

 אמנהלת היחידה למניעת א.ס.  דוברת העירייה
  האישה יועצת רה"ע למעמדו
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  תאגידים בשליטת העירייה
  
  מיסודה של חברת בריכת השחייה  המרכז לבריאות נופש וספורט. 1

  6359616, טל. 4כתובת: שד' קק"ל     
  בעלי תפקידים:    
  כז לבריאות נופש וספורטיו"ר הנהלת המר –עו"ד גיל מיכלס     
      
      

   החברה לפיתוח קרית אונו. 2
  5349955,פקס. 5347030, טל. 3כתובת: רח' תנועת המרי     
  :בעלי תפקידים    
  רה לפיתוח קרית אונוביו"ר דירקטוריון הח - חבר מועצה ,עו"ד דורון קרפ    
  מנכ"ל החברה לפיתוח קרית אונו  - מר דרור צבן     

  
  
  קרית אונוס "המתנ. 3

  5351722, פקס 5351721, טל. 10רח' פנקס  - משרדי ההנהלה    
  www.matnasono.org.ilכתובת האינטרנט:     
  בעלי תפקידים:    
  מר רון מלכה, סגן ראש העירייה , יו"ר הנהלת המתנ"ס     
  מתנ"סמנכ"ל ה -מר דורון חמו    

  
  )1.6.2010- (הוקם ב "מי אונו" וביוב תאגיד מים. 4

 .39ירושלים  ', רח6, קומה Aקניון קריית אונו, מגדל  :משרדי ההנהלה    
 www.mono.org.il :כתובת אינטרנט    
 .03-5359050 פקס: 6שלוחה  03-5359030 טלפון:    
   בעלי תפקידים:    
  דירקטוריון: עו"ד אילן ג'ורג'יהיו"ר     
  מנהל הקמה: אינג' דוד כהן     
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  אגפי  העירייה, כתובות וטלפונים –עיריית קרית אונו 
  

  :54המשרדים ברח' הנשיא 
  

  מחלקה/אגף שם
 

 פקס מס' טלפון/שלוחה

  03-5311111 ת העירייהמרכזיי 
 03-5353839 03-5311101 ראש העיר יוסי נשרי

מ"מ וסגן ראש   איציק ציזר
העיר, מחזיק תיק 

  החינוך והספורט

03-5311105  03-5353839  

סגן ראש העיר,   רון מלכה
מחזיק תיק 

הרווחה והחינוך 
  המשלים

03-5311105  03-5353839  

  03-5353839  03-5311105  עוזרת ראש העיר  גילה ספיר
  העירייה מנכ"ל גדי לייכטר

 
03-5311112 03-5311193 

  גזבר העירייה גרשון טוסק
 

03-5311107 03-5311180 

 03-5311132 03-5311119 דוברת העירייה אילנית מגור
  מבקר העירייה דני שווץ, עו"ד

 
03-5311140 03-5311191 

 03-5311191 03-5311140 יועצת משפטית דניאלה גז, עו"ד
 03-5311191 03-5311140 תובעת  העירונית שלי קרייצר, עו"ד

אגף  מנהל שמעון דנוך
 לשיפור פני העיר

03-5311130 03-5311134 

  יצחק אהרון
 

 03-5311183 03-5311111 מנהל אגף הגביה

  יוסי קדוש
 

מנהל אגף 
 משאבי אנוש

03-5311120 03-5311193 

  דורית לוי
 

מנהלת מח' רישוי 
 ים עסק

03-5311163 03-5311191 

  ישראל שצוצ'ינסקי
 

 מח'  מנהל
 הספורט

03-5311141/3 03-5311196 

  רכזת פניות הציבור ריקי גלינר
ממונה על חוק 

  ,חופש המידע
ממונה על קשרי 

 וץח

03-5311159 03-5353839 
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  (המשך) 54משרדים ברח הנשיא 
  

  מחלקה/אגף שם
 

מס' 
 טלפון/שלוחה

 פקס

 03-5311189 03-5311123/5 מנהל מח' בינוי  נגרחיים 
 03-5311189 03-5311125/6 מנהל מח' תשתיות לאוניד פישל

מטה בטיחות  מנהלת אפרת מועלם
 בדרכים

03-5311161 03-7362205 

מנהלת היחידה למניעת  חן ארד
  אלימות,סמים ואלכוהול
 ויועצת למעמד האישה

03-5311238 03-5311138 

  03-5311250  03-5311136  מנהלת מח' הרכש  לץרוטהוליזה 
  חנה נעמת

 
 03-5311193 03-5311120 שרות משרד הפנים

  אריאל בן
 

 03-5311193 03-5311127 אחראי על מחשוב

  פזית שדה
 

 03-5311196 03-5311158 האגודה לתרבות הדיור

  
  

  :13משרדים ברח' סוקולוב 
  , הוועדה לתכנון ובניה:ייהמהנדסת העיר

  
  מחלקה/אגף םש

 
מס' 

 טלפון/שלוחה
 פקס

סגן ראש העיר ויו"ר   ישראל גל
ועדת משנה לתכנון 

  ובניה

03-5311166  03-5311246  

  03-5311122 מהנדסת העיר אנדה בר
 

03-5311246 

הוועדה לתכנון 
 ובניה

 03-5311246 03-5311166/5 מזכירות
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  :  30יצחק רבין  משרדי העירייה ברח'
  אגף החינוך

  
  שם

 
מס'  מחלקה/אגף

 טלפון/שלוחה
 פקס

  אסתר רגבדר' 
 

 03-5356019 03-5300600 מנהלת אגף החינוך

  
  :22 משרדי העירייה ברח' וינגייט

  אגף הרווחה, מח' חרום ובטחון
  

  איסר באומל
 

   03-5311169 מנהל אגף הרווחה
03-5356828 

03-6352836 
 

  אבי כץ
 

מנהל מח' חירום 
 ובטחון

03-5311175 03-5345536 
 

  
  

  :משרדים בכתובות שונות
  

 פקס טלפון כתובת שם המנהל אגף/מחלקה
 7362375 03-7362376 31שלמה המלך  ציון בזר פיקוח העירוני

 6356436 03-7362689 שד' יהודית איריס אקוס מח' גינון
מוקד העירוני 

106 
 6352087 *9994 רח' ירמיהו אלי שטרן

 מח' לקידום
 הנוער

 5351282 03-5351282 17רח' ההדר  ריקי דבורה

מח' לרווחת 
 הגמלאי

 5350467 03-5347479 13ש"י עגנון  ציפי רוט

התחנה לטיפול 
 בפרט ומשפחה

 5345358 03-5345358 131לוי אשכול  תלמה מודן

שרות 
הפסיכולוגי 

 לתלמיד

 6351045 03-5346087 35וולך  רבקה ניומקין

מרכז  -מטי"ב 
לטיפול יישובי 

  בפרט

    03-5345790  2זיידמן   ליקה חציר

שרותי יעוץ -שי"ל
 לאזרח

 5349788 03-5350946 ש"י עגנון/נביאים אסתר אבן טוב
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  מרכז שירות לתושב וממונה על חוק חופש המידע
  גב' ריקי גלינררכזת פניות הציבור:

  קרית אונו 54הנשיא כתובת:
  03-5311159טלפון:
  03-5353839פקס:

  8:00-15:00בתיאום טלפוני. ימים א,ג,ד,ה בין השעות: קבלת קהל:
  16:00-18:00ובשעות אחר הצהריים: בין השעות  8:00-13:00וביום ב' בבוקר: 
 riki@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני:

  רכזת פניות הציבור:

  קבלת את פניות התושבים בכתב, בטלפון ובדואר האלקטרוני.רכזת פניות הציבור מ
  הטיפול בכל פנייה מתבצע לאחר בדיקה מקיפה באגף המטפל.

במקרים בהם תושב מעוניין בפגישה עם ראש העיר בנושא מיוחד, נקבעת פגישה ע"י רכזת 
  פניות הציבור.

  

  הממונה על חופש המידע

  גב' ריקי גלינרממונה על חוק חופש המידע:
  קרית אונו 54הנשיא כתובת:
  03-5311159טלפון:
     03-7363319פקס:

  
  

  2010 חופש המידע לשנת   חוק הפעלת על הממונה דיווח                       
    13 2010-ב שהוגשו בקשות מס'
    13 2010 - ב שנענו בקשות מס'
    5 חיובב נענו

  )*3(9בהתאם לסעיף  2 נענו בשלילה
 **)5(8עיף בהתאם לס

  

 אגרת תשלום אי בשל טיפול המשך ללא 
 למידע בקשה

6    

שהוגשו על החלטות ממונה על  עתירות
 חוק חופש המידע

0    

  
  ותה בחוק הגנת הפרטיותעה בפרטיות כמשמעמידע שגילויו מהווה פגי *

 ** המידע נוצר בידי רשות ציבורית אחרת
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  מבקר העירייה
  עו"ד דני שווץמבקר העירייה:

  קרית אונו 54הנשיא כתובת:
  03-5311140טלפון:
  03-5311191פקס:

  בתאום מראש. קבלת קהל:
  dannys@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני של המבקר:

  sigalasor@kiryatono.muni.il דואר אלקטרוני נוסף:
  

  פונקציה בלתי תלויה. -נו תפקיד סטטוטורי ימבקר העירייה ה
תפקידו של מבקר העירייה לבדוק את כל פעולות העירייה באם נעשו על פי חוק, תוך שמירה 

א לפקודת 170על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. תפקיד המבקר מוגדר בסעיף 
  העיריות. 

  נציב קבילות התושבים

  מבקר עיריית קרית אונו משמש גם כנציב קבילות התושבים.
במסגרת זו, תושב שפנה לאגפי העירייה ולא קיבל מענה הולם לשביעות רצונו, רשאי לפנות 

  למבקר העירייה לבדיקה נוספת.

  

  יועץ משפטי
  עו"ד דניאלה גזעירייה:היועצת המשפטית ל

  קרית אונו 54הנשיא כתובת:
  03-5311140טלפון:
  03-5311191פקס:

 sigalasor@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני:

  יועץ משפטי של העירייה

תפקידו של היועץ המשפטי לייצג את העירייה בכל הסוגיות המשפטיות איתן מתמודדת 
  הרשות.

ישיבות המועצה ומחווה את דעתו המקצועית במקרים של כמו כן, משתתף היועץ המשפטי ב
  מחלוקת. 
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  גב' אילנית מגור: דוברת העירייה
  קרית אונו 54הנשיא כתובת:
  03-5311119 טלפון :

  03-5311138פקס:
  בתיאום מראשקבלת קהל:

  ilanita@kiryatono.muni.il דואר אלקטרוני:
  
  

 2010עיקרי פעילות לשנת  .1
ל פעילויות עירוניות , בכלל עהדוברת עוסקת בסיקור , תיעוד והעברת מידע  .א

העירייה   סגני ראש העירייה וחברי מועצת העיר,  זה פעילות ראש העירייה,
הודעות לכל אמצעי  ושלוחותיה לקהלי יעד שונים בארץ ובעולם, באמצעות

  יזיה רדיו ואינטרנט. בהתקשורת : עיתונות, טל

דוברות העירייה מקיימת קשר עם אמצעי התקשורת השונים (עיתונות  .ב
כתובה, מדיה, אלקטרונית ומקוונת ) במישור הארצי , מקומי ובינלאומי 

 במטרה להפיץ את דבר העירייה לבניית תדמית מיטבית וחיובית.

ומות על פעילות העירייה , מחלקותיה ושלוחותיה ופרסומם הוצאות הודעות יז .ג
 בכלי התקשורת השונים.

אירועים,   וכולל:  העירייה בעיתונים, במידעון חודשי  ובאינטרנט   פרסום דבר .ד
פעולות, הודעות חשובות לציבור שנעשות על ידי העירייה ו/או השלוחות שלה 

  חוצות.  בכלל זה שלטי

, צילום אירועים, הזמנת תקשורת לאירועים, שיתוף ליווי תקשורתי לאירועים .ה
  אמצעי התקשורת בסיורים ואירועים הנערכים על ידי העירייה ושלוחותיה.

מתן מענה לפניות באמצעי התקשורת, בכלל זה תיאום פגישות , וראיונות  .ו
לאמצעי התקשורת עם ראש העירייה, סגני ראש העירייה וחברי המועצה. ליווי 

  הנהלת העירייה העובדים בפעילותם התקשורתית.ראש העירייה ,

הדוברות פועלת לכתיבה, עריכה , הדפסה והפקה של חומר כתוב ומצולם על  .ז
העיר והעירייה, בכלל זה פרוספקטים, חוברות, מידעונים, חומר אינפורמטיבי. 

  (מצ"ב נספח)

הדוברות אחראית על הדפסה , הפצה של אגרות לתושבים הנושאים עירוניים  .ח
  נים. שו

כתיבה ועריכה של החומר לאתר האינטרנט העירוני. כתובתו:  .ט
www.kono.org.il  
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דוברות והסברה   -משתלבת במכלול מידע לציבור   בעת חירום, הדוברות .י
במתן מענה לפניות התושבים ואמצעי התקשורת ופעילויות הסברה לנוכח 

 המצב.
 

  כמותי לבחינת הצלחת החשיפה בתקשורת   מחקר .יא
  
  

     2011תוכנית לשנת  .2
 שנה להיווסדה של קריית אונו. 70  שותפות מלאה בוועדה של האירועים לציון .א

  הפקת כרטיס תושב  .ב

שיפור תדמית העירייה והעיר. בכלל זה תגבור פעולות הסברה לתושבים בגין   .ג
פני התושב את מגוון פעילות העירייה במחלקות השונות במטרה לפרוס ב

 השירותים העומדים לרשותו ולשפר את תדמית העירייה בפני תושביה.

המשך חזון השקיפות המידע לתושבים על תכניות ופעילויות העירייה, על ידי  .ד
מתן מידע שוטף באמצעות אמצעי התקשורת השונים. בכלל זה הגדלת 

ת לעיתונות מתן הכיסוי התקשורתי לפעולות עירוניות, על ידי הפקת הודעו
 תשובות ותגובות בכתב.

הגברת איסוף חומרי הגלם לכתיבת הודעות לעיתונות וכן המשך יזום כתבות  .ה
בעיתונות המקומית והארצית, טלוויזיה ורדיו לקידום תדמיתה של העיר קרית 

  אונו.

הנגשת המידע לתושב, על מגוון פעילויות העירייה וקווי מדיניותה כחלק  .ו
ת והשיח עם התושבים, באמצעות מידעון עירוני, אתר ממדיניות הפתיחו

האינטרנט העירוני והודעות לתקשורת, ופרסומים באמצעים השונים. במסגרת 
זו הפקת מידעון חודשי  לכל בית אב . הפקת מידעונים נושאים: בתחום חינוך 

  , ספורט ,תכנון ובנייה ונושאים נוספים.

, הגדלת מספר התושבים הגולשים הקמת אתר חדש ועדכני ותפעולו ועדכונו  .ז
  לאתר לקבלת מידע.

בחינת סיקור קריית אונו בתקשורת מקומית וארצית ע"פ נושא ויחסיות של  .ח
  חיובי ושלילי.

  
 

                                                                                                                             
            

  חומר פרסומי:
  מידעונים חודשיים, פרוספקטים

  
  

    
  
 



 13

      
  
  

  קידום מעמד האישה
  יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה : הגב' חן ארד 

  , קרית אונו54כתובת: רחוב הנשיא 
  03-5311238טלפון: 
  03-5311138פקס: 

  atono.muni.ilhen@kiryדואר אלקטרוני:
  

  :תפקיד היועצת לענייני מעמד האישה
בהתאם  1998תפקידה של היועצת לענייני מעמד האישה ברשויות המקומיות נחקק בשנת 

  לחוק הרשות לקידום מעמד האישה. 
במסגרת תפקיד זה עוסקת היועצת בקידום מעמד האישה הן בעירייה והן למען נשים בעיר, 

  אות, רווחה, חוק ומשפט ועוד. בתחומים כגון: חינוך, ברי
  הפעילות מתבצעת בימי עיון, הרצאות והעלאה לדיון נושאים העוסקים בשוויון בין המינים.

  
  :מנהלת נשים

  הוקמה בקרית אונו מנהלת נשים. 2009-ב
  : חברת המועצה הגב' נטע גולד  יו"ר מנהלת נשים

  : הגב' אתי סאפן  מזכירת מנהלת נשים
  www.onowomen.org.il  :נשיםלאתר מנהלת  קישור

  03-7363722טלפון : 
  

  :      1020 - עיקרי הפעילות ב
  חלוקת תקנון מניעת הטרדה מינית לעובדי העירייה ( לאחר יום עיון   2010ינואר

 ). 2009שנערך בדצמבר 
  יום האישה לעובדות העירייה . 2010מרץ 
 ות שבועית לעובדות העירייה .התעמל 
 

  פעילות מנהלת נשים עירונית :  

  מרץ ) פרויקט העוסק בזהות הנשית  –( פברואר  "היי בובה"השתתפות בפרויקט
 העכשווית ומציג פסיפס של דימויים על נשים .

  נשים ) בנושאים שונים אחת לשבוע בנושאים משפט  –הרצאות לקהילה (קהל יעד
 דה מינית ועוד .ממון הסכמים , הטר

  2010כנס גיוס למועצת נשים עירונית נובמבר  

  
  :1201- פעילות מתוכננת ל

  2011כנס ארצי ליועצות לקידום מעמד האישה בקריה האקדמית אונו .פברואר  
  2011יום האישה הבינלאומי לעובדות העירייה מרץ 
  התעמלות עובדות עירייה 
 2011וף הרווחה נובמבר יום עיון בנושא מניעת אלימות במשפחה בשית 
   2011פתיחה יוני  - סדנת אמהות ובנות  
  פעילות מנהלת נשים : אירוע לפתיחת פעילות עירונית 
  2011יום עיון בנושא מניעת הטרדה מינית לעובדים דצמבר 
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  היחידה למניעת אלימות סמים ואלכוהול
  

  גב' חן ארד מנהלת היחידה:
   mili@kiryatono.muni.ilהורים: גב' מילי ארז  מזכירת היחידה ורכזת סיירת

  , קרית אונו54הנשיא  כתובת:
    035311218,03-5311238,  טלפון:
  03-5311138 פקס:

  hen@kiryatono.muni.il דואר אלקטרוני:
  
  

  :2010בשנת  יחידה פעילות ה
  עיר ללא אלימות 

   :חינוך
 תוכנית אילנות . •

 מדריכי מוגנות . •

  מנחה מנחים . •

  אמנה עירונית . •

 תקנון בית ספרי . •

 יווחי אלימותד •
  

   :אכיפה
פורום אכיפה מתכנס אחת לחודש באופן קבוע וכולל את כל הנציגים העירוניים + 

  משטרה . 
  מצלמות 

  רכז סיירות הורים.
  שימור ותחזוקה , פרסום עזרים וביגוד.הכשרה ,

  סייר עירוני
  

  : רווחה
 סדנת חיזור בין המינים .

  טיפול בילדים ונוער עדים לאלימות .
  

   :פנאי
 פעילות פנאי לנוער במהלך חופשת הקיץ.

 פעילות פנאי לנוער במהלך השנה .
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  :יהקשר עירונ
 דוברות שיווק ויח"צ לעיר ללא אלימות

 חמות  תאורת נקודות
  

  עבודה בקהילה 
  גמלאים מתנדבים בגני הילדים  -זהב בגן  

  סיירת הורים עירונית  " הורים על בטוח "
 מרכז הדרכה להורים  " הורים על בטוח "

  

  פעילות מניעה עירונית  
 תקנון בית ספרי  •

 אמנה עירונית  •

 פעילות מניעה במערכת החינוך לבתי הספר : סדנאות והצגות . •

  עה וטיפול לילדים ונוער סדנאות מני •

  אכיפה עירונית : הגבלת שעות מכירת אלכוהול , סיור עירוני  •

  פעילות פנאי לנוער בשיתוף מתנ"ס קריית אונו . •

  עבודת קיץ לנוער . •

 קידום נוער  –קבוצת הכדורגל כן לספורט לא  לסמים  •

  חינוך ורווחה . –סדנת טיפול באומנות לילדי המועדוניות  •

  שפ"י והחינוך . –מדריכות צהרונים בנושא מניעת אלימות  השתתפות בקורס •

  פעילות לצוותים החינוכיים בבתי הספר ובמסגרות אחרות  •

תחום הנוער מתנ"ס  –סדנאות מניעת שתיית אלכוהול רכזי ומדריכי תנועות הנוער  •
 קריית אונו .

 
   2010פרסומים   

 עלון לתושב  .1
 אלכוהול למה כמה ואיך  .2
  יכולים לישון בשקט הורים האם אנחנו  .3
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  לשכת מנכ"ל
  מר גדי לייכטרמנכ"ל העירייה:

  קרית אונו 54רח' הנשיא כתובת:
  03-5311114טלפון:
  03-5311193פקס:

  tallys@kiryatono.muni.il דואר אלקטרוני:

  מנכ"ל העירייה

  פקיד סטטוטורי, האמון על ניהול כל אגפי ומחלקות העירייה.מנכ"ל העירייה הנו ת
  בנוסף לתפקידו משמש כמזכיר העירייה.

  סמכויותיו ותפקידיו נקבעו בחוק. 

  במסגרת תפקידו:

  אחראי על כל הנושאים הקשורים לישיבות מועצה  
  ביצוע מדיניות ראש הרשות ומועצת העיר  
  מייעץ לראש הרשות ולמועצת העיר  
כנון האסטרטגי ברשות, הצבת מטרות ויעדים בכל תחומי החיים ברשות והכנת גיבוש הת 

  תוכניות רב שנתיות. 
  מפקח על האגפים ומחלקות באמצעות ראשיהם ומתאם בניהם  
  דואג לקיומה של עבודת מטה מסודרת  
  מנחה ומכוון תוכניות עבודה שנתיות  
  מגבש ומוביל תוכניות כ"א בהתאם לתקציב הרשות  
הגזבר הצגת תקציב שנתי בשיתוף מנהלי המחלקות ויקבע עדיפות וקדימות  מגבש עם 

  בהתאם למדיניות הרשות. 
  אחראי על מערכות מידע של הרשות  
  מטפל ומתאם בין מערכות החירום של הרשות  
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 106מוקד עירוני 

  מר אלי שטרן
  (תחנת מד"א) 42רח' ירמיהו כתובת: 

  106לפון ומכל מקום, בתוך העיר * מכל ט9994טלפון:
 03-6352087פקס:

  פעילויות

שעות ביממה ומעביר את הפניות לטיפול  24עונה לפניות טלפוניות  106המוקד העירוני 
באגפי ומחלקות העירייה, בהתאם לדחיפות הפנייה. במסגרת המוקד העירוני נבדקת כל 

  פנייה עד לסיום הטיפול. 
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התפלגות פניות לפי אגפים - שנת 2010

ש.פ.ע, 11254, 60.41%

הנדסה, 2200, 11.81%
גוף חיצוני, 657, 3.53%

כח אדם, 18, 0.10%

שרותים חברתיים, 35, חינוך, 59, 0.32%כספים, 29, 0.16%
0.19%

מנכ``ל, 4376, 23.49%

שרותים חברתיים
חינוך 
כספים
כח אדם
גוף חיצוני 
הנדסה
מנכ``ל
ש . פ. ע
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  רישוי עסקים ואיכות הסביבה
  גב' דורית לוי מנהלת המחלקה:

  קרית אונו 54הנשיא  כתובת:
   03-5311231 טלפון:
  03-5351191 פקס:

  16:00 -  19:00וביום ב' בין השעות  8:30 -12:30ה', בין השעות - ימים א' קבלת קהל:
 doritl@kiryatono.muni.il אלקטרוני: דואר

  

  תפקידי היחידה לרישוי עסקים

מחלקת רישוי עסקים אחראית על ניהול רישוי העסקים טעוני רישוי על פי חוק רישוי עסקים 
חלקה עוסקת המ   , המגדיר במפורש את העסקים אשר לגביהם חל החוק. 1968 -תשכ"ח 

הפיקוח התברואי  במסירת מידע לאזרחים המעוניינים לפתוח עסקים בעיר וכן אחראית על
  בעסקים. 

ביצוע פעילות אכיפה יזומה  עם הגורמים , קה אחראית על הפעלת תהליך הרישויהמחל
  המאשרים כגון: מפקחי משרד הבריאות, וטרינר ראשי ותברואן העירייה. 

 2010-ר בדוח עסקים הפעילים בעי
  טעוני רישוי.  197  עסקים, מתוכם  364 -בקרית אונו פועלים כ

ביקורות בבתי עסק, הן בביקורים יזומים, ע"י הגורמים המאשרים  230בוצעו  2010במהלך 

 והן באופן עצמאי ע"י המחלקה.

  צווי סגירה מנהליים. 2, סייענו לאכיפת צו סגירה) ו2010במהלך 

  .31.12.10עות לבתי משפט, נכון לתבי 14הוגשו  2010במהלך 

  
  2010שנת 

  
  עסקים 364
  טעון רישוי 197
  בעלי רישיון148

  סגירה מינהלי   צווי  2
  טיוטיות נוספות 10המשך הגשות בית משפט טיוטות וכן כ  14

  75סה"כ עסקים בעלי רישיון% 
  

  2011מטרות ויעדים לשנת 
  
 .הגברת המודעות לחשיבות קבלת רישיון עסק  
 תוכנה לניהול תיקי רישוי עסקים. הטעמת  
 .הגברת אמצעי הפיקוח על בתי עסק הפועלים בעיר  
 .הגדל אחוז העסקים בעלי רישיון עסק בעיר  
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  פיקוח העירוני
  מר ציון בזרמנהל מחלקה:

  55421 אונו-, קריית31רח' שלמה המלך כתובת:
 

  03-7362376טלפון:
  03-7362375פקס:

   18:00 – 16:00, יום ב' (אחה"צ) 12:30 – 08:00ה'  –ימים א' קבלת קהל: 
   15:00 – 12:30ה', בין השעות: -ימים א' מענה טלפוני לבירורים ותשלומים:

  zionb@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני:

  פעילות המחלקה

ת חוקי המדינה הנוגעים לרשות וחוקי ת אונו אמונה על אכיפימחלקת הפיקוח של עיריית קרי
העזר העירוניים. אכיפת חוקי העזר חשובה לשמירה על הסדר הציבורי, כחלק מהשמירה על 

  איכות החיים של תושבי העיר והבאים בשעריה.

  פקחים. 6-ו חניה  מזכירות 2מזכירת מחלקת פיקוח,  1אנשים: מנהל , 10מח' פיקוח מונה 

  
  : 2010בשנת פעילות הפיקוח העירוני 

  
  הנפקת תווי חניה 

חלוקת תווי חניה דו שנתיים לתושבים ושיפור מערך הנפקת תווי חניה באמצעות שליחת 
  מסמכים דרך אתר האינטרנט וקבלת התו עד לבית התושב.

  ם דו שנתיים .תווי 5,509 - סה"כ חולקו כ
  

  דוחות חניה 
  האסורים לחניה ברחבי העיר .במקומות  דוחות חניה , לרכבים שחנו  14,860 -ניתנו כ

  
  התראות וטיפול במפגעים 

לכלוך , הוצאת גזם , רכבים  –התראות לטיפול במפגעים שונים כגון  1,432סה"כ ניתנו 
נטושים ,ניקוי מגרש , עשבים בחצר , גדר חיה, כלבים משוטטים ,הדבקת מודעות , הקמת 

  .רעש , שפיכת פסולת , ניקוי מקלטים משותפים , רוכלות
  

  : לכידת ותפיסת סוסים וכלבים משוטטים
סוסים וכלבים והעברתם לשירותים הוטרינרים להמשך טיפול ובדיקת חיסונים   לכידת - 39

 ומחלות.
  

  פיקוח עירוני:
  

  קנסות 
  קנסות . 227 -סה"כ ניתנו כ

  
    אישום  הגשת כתבי

  .כתבי אישום בנושא מפגעים וחניה אסורה   43 –הוגשו לבית המשפט כ 
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   רכבים נטושים
  רכבים נטושים וגרוטאות . 10 - פונו מרחבי העיר כ

  
    פעילות עם המשטרה

  סיורים משותפים עם השיטור הקהילתי לבדיקת חניות אסורות ואכיפת סדר בעיר .
  ונדליזם בגנים הציבוריים ופינוי רוכלים.וטיפול ב

  
  פעילות בבתי ספר

טחה בבתי הספר בשיתוף עם המטה לבטיחות בדרכים הכוונת ההורים להורדת ילדיהם בב
  והשיטור הקהילתי . 

  
  :אבטחה ושמירה על הסדר באירועים שונים

  יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות, ל"ג בעומר.  -
  אירועי קיץ   -
  

  חלוקת עלוני מידע לציבור
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  המחלקה לשירותי חירום ובטחון
  מר אבי כץמחלקה:מנהל ה
  קרית אונו 22וינגייט  כתובת:
  03-5311175 טלפון:
  03-5345536פקס:

  avik@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני:

  תפקידי המחלקה:

תפקידה של המחלקה לשרותי חירום הוא להכין את העירייה ומוסדותיה לשעת חירום. 
ומסעים בהתכוננות בתחום הנהלים, ההדרכה, ותרגילים כל גופי הביטחון והחירום שותפים 

  הממלכתיים קרי, משטרת ישראל, כיבוי אש, מד"א ופיקוד העורף.

  
  2010פעילות מחלקת חירום וביטחון 

  
  :בתחום הביטחון

  
  אבטחת מוסדות חינוך

 2010מספטמבר חברה לאבטחת מוסדות חינוך ,  החברה שנבחרה ופועלת החל  תהחלפ
  "חב' ש.נ.ל".

  החברה גם זכתה בהפעלת סיירת הביטחון והפעלת המוקד העירוני.
  

  במסגרת שיפורי המיגון במוסדות חינוך הותקנו מערכות טמ"ס בבי"ס רימונים ושרת .
  

  בבי"ס ניר הותקנה מערכת התראה לרעידת אדמה .
  

  ביטחון כללי 
  הותקנה מערכת טמ"ס בצמתים סביב לקניון .
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  הערכות לחירום
  התקיימו ישיבות  ועדת מל"ח

  בוצעו השתלמויות מקצועיות :
 .לגורמים טיפולים בשעת חירום 
 למפעילי מוקד חירום טלפוני 
 .להפעלת אתר דחק 
 לייםאהיערכות לאירועים קונבנציונ 
 לייםאהיערכות לאירועים לא קונבנציונ 
 מוקד. השתלמות הפעלת לשכות מידע והפעלת 

  
  

  תרגילים:
 הפעלת מוקד חירום 
 "הפעלת "אתר דחק 
 תרגיל פתיחת מקלטים ציבוריים 
 תרגול הפעלת מתקן תר"ח 

  
  הצטיידות 

 .רכישת ערכות מיגון אישי לעובדי עירייה 
 .רכישת ציוד למקלטים ציבוריים 
 .רכישת ציוד לתאורת חירום  
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  יחידת מערכות מידע ומחשוב
  מר אריאל בן חראי מערכות מידע ומחשוב: א

  , קרית אונו 54הנשיא כתובת:
  03-5311127 טלפון:
  03-5311193פקס: 

  ariel@kiryatono.muni.il דואר אלקטרוני:

  מערכות מידע ומחשוב
יחידת מערכות מידע ומחשוב אחראית על מתן שירותי המחשוב לכל אגפי העירייה ומוסדות 

 עירוני תומך במגוון רחב של תחומים כגון: גביית כספים, אכיפתהחינוך, מערך המחשוב ה
חוקי עזר עירוניים, טיפול ברישיונות בניה, טיפול בפניות תושבים משלב ניתוח צורכי 

המחשוב של המשתמשים ועד לבחירת הציוד והתוכנה המתאימים, התקנתם, תמיכה 
  בהפעלתם ותחזוקתם השוטפת.
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 אגף משאבי אנוש
  מר יוסי קדושמנהל האגף :

  קרית אונו 54הנשיא כתובת:
  03-5311145טלפון:
 03-5351175פקס:

 אגף משאבי אנוש אחראי על טיפול בעובד בכל שלבי קליטתו ועבודתו בעירייה. 
האגף אחראי על מיון וגיוס עובדים חדשים, ניודם בין תפקידים, קידומם המקצועי, הכשרתם 

 האישי. ופיתוחם
 . 

 :פרוט מבנה האגף
 

  מנהל אגף משאבי אנוש -                                    יוסי קדוש                         
     אגף  מזכירת -                                    גנית נסים                         
  מנהלת מדור   -                                 איילת מרמור                         
  עוזרת מנהל האגף -                                  מירית אלעד                         
  רכזת תחום נוכחות -                                    עירית מור                         
           רכזת הדרכה והשתלמויות -                               חגית אקיבוטי                         

           
               

  0102פעילויות האגף בשנת 
  מעבר לשעוני רשת -
  שדרוג מערכת הנוכחות  -
  השקת הקוד האתי  -
  הקמת פורטל לעובדים -
    הכנת, פרישת עובדים לגמלאות, השמה וקליטת עובדים חדשים   -פעילות שוטפת  -
  הדרכות והשתלמויות.,  ופומביים למשרות שונות בעירייה מכרזים פנימיים  
  
  

   

  :1201סקירת עיקרי הפעילות המתוכננת לשנת 
  

 שדרוג מערכת הנוכחות -
הטמעת התקשורת המקוונת בין העובדים לאגף משאבי אנוש באמצעות פורטל  -

 לעובדים.
 הדרכות בנושא מחשוב -
 רכישת מודול חדש לתוכנת הנוכחות -
 ת.המשך פעילות שוטפ -
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  תרבות הדיור
  פזית שדה

  קרית אונו 54הנשיא כתובת:
  03-5311158טלפון:
  03-5311196פקס:

  08:00-12:30ה' - ד'-ג'-ב'- ימים א'קבלת קהל:
  16:00-19:00יום ב' 

 pazit@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני:
  

  פעילות היחידה

  ודה לתרבות הדיור בקרית אונו מסייעת לוועדי בתים במגוון שירותים: האג

  סיוע בניהול תקין על הבית המשותף 
  ייעוץ משפטי, ליווי וייצוג משפטי 
  ייעוץ משפטי און ליין 
  המוסד לבוררות 
  ייעוץ שמאי 
  ייעוץ אדריכלי 
  ייעוץ הנדסי 
  ייעוץ לגינון 
  קלוטייעוץ למ 
  ייעוץ להרחקת יונים 
  שנת בדק 
  בתעריף מוזל -וחים לרכוש המשותף ביט 
  בתעריף מוזל -שירותי הדברה  
  תעריף מוזל-בדיקת תקינות חשמל ברכוש המשותף  
  מענקים לשיפוץ מעטפת הבניין 
  מענקים לשיפוץ מוגבל, חדר מדרגות , זיפות גג וכו' 

במסגרת מדיניותה של האגודה לתרבות הדיור להידוק הקשר עם האזרח ולהפיכת סל 
לזמין ונגיש יותר, הקימה האגודה אתר אינפורמטיבי יעיל ושימושי ברשת הטלפון  השירותים
  , וכן ברשת האינטרנט. 1-800-40-40-40שמספרו: 

   HADIUR.GOV.IL-WWW.TARBUTלאתר הארצי של האגודה לתרבות הדיור: 
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  מטה בטיחות בדרכים 
  גב' אפרת מועלםמטה עירוני לבטיחות בדרכים ומזכירת וועדת תנועה: נהלת מ

  5311120מזכירה: גב' חנה נעמת, טל. 
  קרית אונו 54הנשיא  כתובת:

  03-5311161טל.
  03-7362205פקס.

  efrat@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני:
  8:30-12:30ה' בין השעות - 'קבלת קהל: ימי א

  

  פעילות המטה לבטיחות בדרכים

המטה לבטיחות בדרכים אחראי על תחום הבטיחות בדרכים בקרית אונו , לרבות תחומי 
התנועה, התחבורה והנגישות. ייעודו של המטה ליזום ולהפעיל הערכות קהילתית יישובית 

ים קהילתי לצמצום תאונות אפקטיבית למאבק בתאונות הדרכים בישוב, אשר תיצור אקל
 הדרכים.

  ועדת תנועה

  מר יוסי נשרי, ראש העיריו"ר הועדה:
  גב אפרת מועלםמזכירת הועדה:

  קרית אונו 54הנשיא  כתובת:
  efrat@kiryatono.muni.il דואר אלקטרוני:

  תאמה לנושאים.ועדת תנועה הנה ועדה סטטוטורית המתכנסת בה
  תפקידה של הועדה להחליט בכל נושאי תמרור, מיתון תנועה, רמזור, תו חנייה לנכים ועוד.

  .בהתאם לנהלים מאשרת ועדת התנועה והבטיחות בדרכים חניה שמורה לרכב נכה

  
  :1020פעילות המטה לבטיחות בדרכים בשנת 

  
  . מעקב אחר תאונות דרכים בקרית אונו

   .עוניים ושנתיים על תאונות דרכים שהתרחשו בקרית אונוהמטה עורך דוחות רב
  
  

  תשתיות קלות:
  לפני מעברי חצייה בעיר )מהבהביםאקטיביים (התקנת עיני חתול. 
 "סימון במדרכות לפני מעברי חצייה בעיר :"עצור בטרם תעבור . 
 מהבהב סולאריים (תמרורים של הולכי רגל מוארים) אשר עובדים  8- התקנת מערכות ה

שעות בלוי אשכול פינת התמר ובלוי אשכול פינת דורי בכדי להבליט לנהגים את  24
 מעברי החצייה הנ"ל.

  התקנת צגי מהירות סולאריים אשר מראים לנהגים את מהירות נסיעתם בשני מקומות
 ברח' לוי אשכול .

 .התקנת פסי האטה בעיר כפוף לאישור ועדות תנועה 
 ,צביעת אבני שפה במהלך השנה עפ"י הצורך חידוש צביעת מעברי חצייה, ניתוב.  
 תמרור עפ"י החלטות ועדת תנועה ותיקון התמרורים הקיימים בעיר הצבת. 
 .הצבת רמזור בצומת הרחובות בן גוריון מנדס 
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  החינוך:   פעילות בתחום

  חלוקת מחברות  מערכת שעות ולוחות שנה עם האמנה בבטיחות בדרכים בתחילת
 ינוך.השנה לכל מערכת הח

 "(כיתות ו') מטעם המשטרה בהשתלמות מפקדי משמרות זה.  
  בחטיבות הביניים בעיר.מפגש עם נפגע תאונות דרכים  
 פעילויות יום זה"ב בבתי הספר הכוללים הדרכות על אופניים חידונים ועוד.   
  הולכי רגל, הדרך הבטוחה לביה"ס, כללי  בנושאים :במהלך השנה הפקת דפי מידע

 ות ועוד. בטיחות בחופש
  נהיגה תחת השפעת  בנושא:פעילויות בביה"ס תיכון: סימולאטור בנהיגה, הרצאות

 ועוד. המחשת חגורת הבטיחות ע"י רכב מתהפך, אלכוהול, 
 הורים מתנדבים  – המשך המיזמים בבתי הספר: "חבק וסע לשלום" בשרת וברימונים

" בימי שישי 11ספר, "קו בבקרים להכוונת ההורים להורדת התלמידים בבטחה ליד בתי ה
הגעה ללא מכוניות לבית הספר בעזרת הורים מתנדבים, "אחרינו  - בניר וברימונים 

 הגעה ללא מכוניות לבית הספר בימי שישי בעזרת הורים מתנדבים.-לעלומים" 
 .פרויקט השוטר ואני במספר גני ילדים בעיר המועבר ע"י השוטר הקהילתי 
 לקרית אונו. תלמידי בתי הספר  70-רכים לרגל שנת הבחירת שיר עירוני בבטיחות בד

בעיר כתבו שירים בבטיחות בדרכים כשהפזמון בהם היה הסיסמא העירונית בבטיחות 
שירים שהולחנו  5בדרכים :"ציית לחוקים כי בבית לך מחכים". מתוך כל השירים נבחרו 
ה בהנחייתה של ובוצעו בתחרות שירים ע"י מגמת המוסיקה של תיכון בן צבי שהתקיימ

בראשותו של הזמר חנן מנחת טלוויזיה . את השיר הזוכה בחר צוות שופטים  יעל גולדמן
יובל. כמו כן הופק דיסק מהשירים שבוצעו בתחרות ומגנט עם לוח שנה בו רשומים 

 המילים של השיר הזוכה.
 .השתלמות למסייעים המעבירים את התלמידים במעברי חצייה בעיר מטעם המשטרה 
 תלמות לנהגים מקצועיים בעירייה.הש 
  סדנת דרייב נשי מטעם עמותת אור ירוק שהועברה לתלמידות מתיכון בן צבי. בסדנא

הבנות טכניקות להעברת המסר לבני גילם.  למדוהבנות ידע בתחום נהיגת צעירים  ו שורכ
  בהעברת הרצאות לתלמידי התיכון.את הפעילות בתיכון המשיכו 

  
 

  פעילויות בקהילה:
  פעילות עם המשטרה: 

  חלוקת דפי מידע וללא מתן דוחות בדיקת תקינות הרכב לפני החורף ע"י המשטרה .1        
  נהיגת חורף.  בנושאבני נוער בעזרת            

   3- . מבצע ממוקד הולכי רגל עם מתן דוחות כשבמקביל נערכה חלוקת דפי מידע ב2        
 ר ממועצת נוער.מוקדים בעיר ע"י נוע            

  בו המשטרה ומד"א הסבירו על תאונות דרכים ופעילויות אירוע קיץ בפארק רייספלד
  שונות בבטיחות בדרכים למגוון הגילאים.

  פעילות עם הקריה האקדמית: מיזם משותף לגיוס סטודנטים לפעילויות שונות בעיר
 בבטיחות בדרכים.

 וטובוס. באוטובוס תוך כדי נסיעה באמלאים בקרית אונו על כללי הזהירות השתלמות לג
 מלאים נושאים שונים בבטיחות בדרכים.כמו כן הוסברו לג
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  פעילויות עם חברת האוטובוסים קווים:
 תחנות אוטובוסים המראים לנוסעים את זמני הגעת  5-הצבת צגים דיגיטאליים ב

 האוטובוסים לתחנה.
 לי הזהירות לבתי הספר.הפקת מחברות, ולוחות שנה עם האמנה של כל 
  מכשיר להטענת כרטיס רב קו באמצעות כרטיס אשראי. המכשיר  –הצבת תחבורומט

הוצב בצילום דן בשלמה המלך לנוחיות משתמשי התחבורה הציבורית. הכרטיס מהווה 
תחליף לכרטיסיות ובמקום להטעינו באוטובוס אצל הנהג דבר אשר חוסך זמן ומסייע 

 ן להטעינו כאמור בחנות צילום דן.לבטיחות הנוסעים ,נית
  קווי לילה לת"א . במהלך חופשת הקיץ בחודשים יולי אוגוסט ניתן לנסוע בתחבורה

הציבורית בלילה עד ת"א ובחזרה מדי יום (לא כולל יום ו'). במהלך השנה קווי הלילה 
  עובדים בימי חמישי ובמוצאי שבת. 

 
  ת תנועה:וועד

שינויים ת לאישור תמרורים, פסי האטה, מעגלי תנועה, ורכזית ומות תנועה מקומיוכינוס ועד
  ועוד, מספר פעמים במהלך השנה.חניות שמורות לנכים תנועתיים, 

  
  ועדת בטיחות בדרכים:

  כינוס ועדת בטיחות בדרכים להצגת תוכנית עבודה שנתית, דוחות של תאונות דרכים ועוד.
  

  עלוני מידע לציבור:
, בני נוער במהלך השנה דפי מידע על נהיגת חורף בטוחה  בעזרתהמטה חילק לתושבים 

דברים לנהג ולהולך הרגל שכדאי לדעת . כמו כן המטה עדכן את אתר האינטרנט במהלך 
  השנה בפעילויות שערך במשך השנה.

  
  2011לשנת פעילויות מתוכננות 

  תשתיות קלות:
 המשך ביצוע הנמכת אבני שפה במעברי חציה במסגרת נגישות לנכים. 
 .נגישות לנכים בתחנות אוטובוס.  
 .הוספת עיני חתול אקטיביים ופסיביים במעברי חציה ובפסי האטה 
 .הוספת צגי מהירות דיגיטאליים להכוונת הנהגים על מהירות נסיעתם 
  

  להגברת הבטיחות בדרכים בעירתכנון ביצוע ובקרה 
  וברחבי העיר במהלך השנה מעברי חצייה על יד מוסדות חינוךצביעת.  
 חידוש תמרורים והחלפתם לפי הצורך במהלך השנה.  
  .תחזוקת מעקות, תמרורים וסימון כבישים  
 בקרה על משמרות זה"ב בבתי הספר.   
 גיוס מתנדבים לסיוע למשמרות זה"ב להכוונת  - מיזם עם הקריה האקדמית המשך ה

  ההורים להורדה בטוחה של התלמידים ליד מוסדות החינוך וחלוקת דפי מידע. 
 מעבירי כביש בשכר ליד מוסדות חינוך במעברי חצייה. צבתה 
  ,"המשך המיזמים בבקרים בבתי הספר להורדת התלמידים בבטחה. ("חבק וסע לשלום

 ", "אחרינו לעלומים" ) והרחבתם לעוד בתי הספר בעיר.11"קו 
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 : ביישוב  מבצע פתיחת שנת הלימודים
 תנדבים ביומיים הראשונים לפתיחת השנה בסיוע מו הצבת משטרה, פקחים, עובדי עירייה

 במעברי חצייה סמוכים למוסדות חינוך. 
 ג לבחירת המסלול הליכה הבטוח לבית הספר. - חלוקת מפה לתלמידי כיתות א  
  לקראת תחילת שנת הלימודיםובאתר האינטרנט  פירסום בשילוט האלקטרוניהפקת. 
  

  פעילויות בחינוך
 ה לנושא בטיחות בדרכים בבתי הספר ובגנים. תגבור פעולות חינוך וההסבר  
 אמנות ועוד. ,דפי מידע  הפקת   
  ימי זה"ב, הדרכות על אופניים, הצגות  –מגוון פעילויות בבתי הספר היסודיים ובחט"ב

  ועוד. פרויקט השוטר ואני במספר גני ילדים בעיר המועבר ע"י השוטר הקהילתי. 
 הבאת גני ילדים  2008שנחנך ביוני  הפעלת המוקד לבטיחות בדרכים בגן חבצלת ,

  מגני ילדים בעיר.מידים לתואורחים 
 

  פעילויות בקהילה
 בעזרת בני נוערוחלוקתם בדיוור ישיר ו עריכת והפקת דפי מידע לתושבים.   
 אירוע קיץ בנושא משטרה ובטיחות בדרכים לקהילה.   
  ובני נוער  בדיקת תקינות הרכב לפני החורף ע"י המשטרה –פעילות עם המשטרה

  . ומבצעי אכיפה נוספים במהלך השנה
  
  
  

  פרסומים: 
 אוסף שירים לתחרות ילדים כותבים בטיחות בדרכים-דיסק וחוברת 
 בחורף נוהגים טיפה אחרת  
 אמנה לשמירת כללי זהירות בדרכים לילדי ביה"ס 
 'ג'-מדריך הליכה בטוחה לביה"ס להורים תלמידי כיתות א  
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  אגף החינוך
  ' אסתר רגברדמנהלת האגף:

  30יצחק רבין רח' כתובת:
  03-5300600טלפון:
  03-5356019פקס:

 esterr@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני:

  קבלת קהל

  18:00 - 16:00יום ב' בין השעות  12:00 - 08:30בימים א',ג',ד',ה' בין השעות 
  

  מבנה אגף החינוך:
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 מנהלת האגף 

 גני ילדים   בתי ספר  קידום נוער  שפח  קב"ס ית

זכירת מ פניות הציבור  
  המנהלת

יח'  מועדונית 
לטיפול 

 בפרט 

יחידת 
 הערכה

הסעות 
 והנה"ח  

בי"ס  מזכירות  13
 יהלום 

תקציב  תפוח פיס 
 ומינהל 

חווה 
 חקלאית 
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  בעלי תפקידים באגף החינוך:
  

שם + 
 משפחה

 טלפון כתובת תפקיד

 5300600 30יצחק רבין  מנהלת אגף החינוך אסתר רגב
 5300600 30יצחק רבין  עוזרת מנהלת האגף אירית לוין

 5300600 30רבין  יצחק פניות הציבור אורנה ברדוגו
מנהלת השפ"ח  רבקה נומקין

(שרות פסיכולוגי 
 חינוכי)

 5346087 35רח' וולך 

קידום  מנהלת מח'  ריקי דבורה
 נוער

 5351282 17רח' ההדר 

 5300600 30יצחק רבין  הסעות וכספים תמר כהן
       קב"סית תרזה חכמוב

 אחראית מועדוניות 
 5300600 30יצחק רבין 

מנהלת מדור בתי  ירנחמה צפר
 ספר

 5300600 30יצחק רבין 

מ"מ מנהלת מדור גני  אורלי טרופ
 ילדים

 5300600 30יצחק רבין 

מדור גני  תמזכיר סיגל דגמי
 ילדים

 5300600 30יצחק רבין 

היחידה לטיפול  ליקה חציר
 בפרט 

 5346087  35וולך 

 5300600 30יצחק רבין  תקצוב ותכנון האגף מורן שלו
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 :2010עיקרי פעילות אגף החינוך בשנת 
  
 

  :  2010עיקרי תוכנית העבודה לשנת
  
  הקמת יחידת הערכה.          .2
  
  תוכנית מוסיקלית בגנים          .3
  
  גני ילדים רגילים וגן לחינוך מיוחד. 4פתיחת           .4
  
  בניית תוכנית אב.          .5
  
  ות השמה ושיבוץ.ועד          .6
  
  תוכנית מורה חונך.          .7
  
  שינוי ארגוני באגף החינוך.          .8
  
  ועדות חינוך.          .9
  

   : 2012ו  2011עיקרי תוכנית עבודה לשנת 
  
  . תוכניות לימוד חדשות בגנים1
  
  חטיבות צעירות ( בבתי הספר יעקוב כהן ואביגדור ורשה)  2. פתיחת 2
  
  . יישום תוכנית אב3
 
  . וועדת השמה ושיבוץ4
  
  . תוכנית מורה חונך5
  
  . שינוי ארגוני באגף החינוך 6
  
  . וועדות חינוך7
  
  בי"ס יסודי בעבר הירדן . הקמת 8
  
  כיתות בחטיבת שז"ר  9בניית . 9
  

  בניית מגרש סנטטי בעלומים .10
  

  כיתות לימוד בבית ספר שרת 2בניית .11
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  ט מחלקת הספור
  מר ישראל שצוצ'ינסקימ"מ מנהל המחלקה:

  קרית אונו 54הנשיא  כתובת:
  03-5311142 טלפון:
  03-5311196 פקס:

  12:30–08:30לרישום חוגים: שעות קבלת קהל:
   19:00-16:00בימי שני בין השעות 

 Lili@kiryatono.muni.il דואר אלקטרוני:
  

  פעילויות

פעילויות מחלקת הספורט מתקיימות בכל רחבי העיר, ומיועדות לגילאים ומגזרי אוכלוסיה 
  שונים.

   תחומי הפעילויות:

 ספורט במערכת החינוך הפורמלי  .1
  פעילות עממית בחוגים שונים  .2
  ענפי ספורט תחרותי  .3
  מרכזי חוגים  .4
  מתקני ספורט ברחי העיר  .5
  פעילות גיל הזהב  .6
  חדשות הספורט  .7
 ירועים א .8

  פקס  טל.  תפקיד  שם
  5311196  5311141  מנהל מח' הספורט  ישראל שצוצ'ינסקי

  5311196  5311143  אחראית תחום ספורט  לילי ישראל
  5311196  5311144  מזכירת מח' הספרוט  זינה ברגר

  5311196  5311144  רכז ספורט גמלאים  אורית שירן
    6358970  אחראית אולם צ'ינין  אביטל כהן

  6350280  6350280  מנהל הספורטק  ן עזראאבי ב
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  2010סקירת עיקרי הפעילות של מח' הספורט בשנת 
  

הייתה רצופה בהישגים ספורטיביים רבים.  השנה התמקדנו  2010שנת הפעילות  •
 בתוכנית העבודה .

לשדרוג מתקני הספורט ובהקמת של מתקנים חדשים ופיתוח של תשתיות כדי  •
  הלאפשר לתושבי הקרי

  תחומי עניין במגוון רחב של פעילות ספורטיבית במטרה לאפשר למרב מתושבי  
  הקריה לעסוק בפעילות ספורטיבית לשם טיפוח אורך חיים בריא ופעיל.

  
הצלחנו ברוב המשימות בשדרוג אולמות ספורט ומתקני הספורט הוספת כמות  •

 הספורטאים והספורטאיות בכל הענפים.  

דופן ומבטאים את העבודה המקצועית ההתמדה  ההישגים השנה הם יוצאי •
והנחישות להצלחה בכל ענפי הספורט ,הכדוריד, הכדורסל, הכדורגל, קיר טיפוס , 

 כדורת דשא, התעמלות מכשירים, טניס שולחן ,שחייה, טניס ואגרוף תייאלנדי.

במסגרת שיתוף פעולה אזורי עם רשויות בקעת אונו קיימנו מספר אירועים מרשימים  •
 ו מרוץ אופניים ,כדורגל , כדורסל ופסטיבל בריאות וכושר שהיו להצלחה גדולה.  כמ

שנה לעיר קיימנו שבוע ספורט מרשים בהשתתפות מאות  70 -במסגרת האירועים ל •
 תושבי העיר שכללו :

  אליפות ישראל בטיפוס.
 משחק ראווה בכדורגל בין נבחרת האולימפית  של ישראל,להפועל קרית אונו. •

  איש . 7000שנה לעיר בו השתתפו מעל  70צעדה  •

שנות ספורט בעיר בו הוענקו  עיטורי כבוד לאנשים  70 –ערב הצדעה מרשים ל  •
 שנות ספורט בעיר. 70 –שפעלו ב 

לטובת הקמת שדרוג מתקני ₪  750.000הכנסות : מקרן ההימורים התקבל סך של 
  ספורט.

  
  

  פירסומים:
  חוברת: עושים ספורט בקרית אונו

  נות ספורט בקרית אונוש 70
  ספורט 70- שבוע הצדעה ל
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   2011 מטרות רב שנתיות לשנת
 הגדלת כמות המשתתפים בחוגים.  . 1
  שיפוץ ושדרוג מתקני הספורט.  . 2
  הקמת מתקני ספורט חדשים.  . 3
  חיזוק הספורט התחרותי.  . 4
  שיתופי פעולה אזורים באירועי ספורט.  . 5
  עממי והגדלת כמות המשתתפים.פיתוח הספורט ה  . 6
  טיפוח מרכזי מצוינות.  . 7
  תוכנית אב לחינוך וספורט.  . 8
  שיפור איכות השירות לתושב.  . 9

  תשומת לב מיוחדת לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים.  .   10
  אירועים ספורט במהלך השנה .       60-תוכנית פעילות של כ      .11

  
  2011תוכנית  שידרג והקמת מתקנים לשנת 

  סככות צל בספורטק. •

  קירוי יציע מגרש כדורגל בספורטק.  •

  החלפת גדרות מאחורי השערים מגרש משולב ומגרש סינטטי בספורטק.  •

   י עגנון."שיפוץ מבנה טניס ש •

   שיפוץ שירותים אולם ספורט ניר. •

   חטיבת שזר 'הקמת מגרש מיני פיץ •

   ריצוף שביל לאורך החומה במגרש הכדורגל. •

   כניסה לאולם סדנאות ומגרש משולב. ריצוף שביל •

   מתקני כושר גופני בקרית החינוך בסמוך למגרש המכורה. •

   יינין.'צבע כללי חיצוני באולם צ •

   שיפוץ אולם ניר . •

  .)אחזקה ותיקוני מזגנים באולמות הספורט (מכרז לקבלן זוכה במהלך כל השנה  •

  הקמת שביל הליכה סובב הקריה. •

  ביה"ס עלומים. מגרש דשא סנטתי מיני פיץ •

  אולם ספורט צינין   
  המשך שדרוג ושיפוץ באולם . •

 גינון בכניסה לאולם. •
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  אגף גזברות וכספים

  מר גרשון טוסק מנהל אגף וגזבר העירייה:
  קרית אונו 54הנשיא  כתובת:
  03-5311107 טלפון :

  03-5311180 פקס:
  בתיאום מראש 8:00-12:30ה בין השעות -ימים: א קבלת קהל:

  בתיאום מראש 16:00-19:00ום ב' בין השעות י 
  dinam@kiryatono.muni.il דואר אלקטרוני:

  
 

  תיאור הפעילות

  בניית תקציב שנתי  
  תכנון ופיקוח על ביצוע התקציב  
  תכנון וניהול כספי העירייה  
  הכנת תקציבי עזר  
  אחריות על אגף הגביה  
  חריות על מחלקת הנהלת חשבונות א 
  אחריות על הרכש  
  ניהול ותכנון הרכש  
  גביית כספים ממשרדי הממשלה וגופים תורמים שונים  
  הכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים  
  הכנת תקציבי פיתוח ואישורם  
  אחריות לנושא הביטוח  
  ניהול השקעות  
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  אגף הגביה
  חק אהרוןמר יצמנהל האגף:

  קרית אונו 54הנשיא  כתובת:
  03-5311147 טלפון :

  03-5311183 פקס:
  16:00-18:00וביום שני גם בין השעות   8:00-12:30ה בין השעות -ימים אקבלת קהל:

  itzhaka@kiryatono.muni.il דואר אלקטרוני:
  
  

  גביה:בעלי תפקידים באגף ה
 מס. טלפון תפקיד שם

 03-5311147/8/9-50 מנהל האגף יצחק אהרון
 03-5311151 פקידה ראשית כהן איילה

 03-5311152 מנהלת קופה אהובה גאמתי
 03-5311148 פקידת קבלת קהל  מיכל יפת
 03-5311150 פקידת קבלת קהל  ענבל לוי

 03-5311149 פקידת קבלת קהל אתי בן זקן
 03-5311147 פקידת קבלת קהל סהסבין סווי

 03-5311149 פקידת קבלת קהל ענת פרקש
  
  

 תחומי פעילות

אגף הגבייה  הינו האגף האחראי על הכנסות העירייה. תפקיד האגף לדאוג לגבות 
מהתושבים ובעלי הנכסים בעיר את תשלומי החובה, הרשות, ותשלומים אחרים. בין 

ארנונה, מים וביוב, אגרות שונות, אגרת שלטים  -התשלומים הנגבים ומטופלים ע"י האגף
  פינוי פסולת , היטלי פיתוח על מרכיביהם, תשלום עבור חוגים וכיו"ב. ,ומודעות

  
   2010סקירה כללית לשנת 

  
  נתוני  בתי אב ועסקים

  
  בתי אב ועסקים  7200    מנתה  2000קריית אונו עד שנת 

  .בתי אב ועסקים  11839                     היום יש
  בתי אב ועסקים  150       2010אכלוס צפוי בשנת 

  בתי אב ועסקים  4789          סה"כ גידול 
       68%          אחוז הגידול 

  
  תפקידים  וביצועים    

  
  גביית ארנונה. .א
 גביית חובות עבר מים וביוב. .ב
 גביית היטלי פיתוח והשבחה. .ג
 גביית הכנסות עצמיות שונות. .ד

  להלן נתונים,
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    2010גביה בשנת 
  

  גביית חובות עבר באלפי ש"ח   אחוז גביה                     ₪יה שוטף אלפי גבי
  

    3672                90.6%         70304        ארנונה
  879          91.3%                   7173        31.5.10מים  עד 

    319                        91.3%            2750       ביוב
  

  אגרות והיטלים לרבות השבחה.       63466   גבייה אחרת
  2010         סה"כ גבייה בשנת                143693     
  2010תקציב העירייה בשנת                    189154           

  
 לעדכן שומה רישום ועדכון נתונים של תושבים בעלי נכסים ושוכרים. .ה
  
 קליטת פקודות יומן, איזונים, בירורים ואישור. .ו

 
 אות בהתאם לתעריפים שנקבעים בצווים, חוקים וחוקי עזרלעדכן טבל .ז

  לשלוח הודעות תשלום לבעלי הנכסים והמחזיקים.
 

 בקורת , הכנת דוחות למבקרים השונים, משרד הפנים, מבקר המדינה, .ח
  ומבקר הרשות.

  
 בדיקת תוכנית בנייה ראשונית, ופתיחת כרטיסי אכלוס, העברת חומר .ט

  ודעות שומה בהתאם כולל טיפול בהשגותלחב' מדידות, עדכון ומשלוח ה
  ועררים

  עריכת סקר שילוט , מדידה, עידכון, חיוב וגבייה.        י.      
 

 קבלת בקשות לבדיקה , זיכוי במידת הצורך,והכנה לוועדה להקלה, .י
  ביצוע החלטות הוועדה כולל משלוח תשובות.

 
 שאלותמתן מענה לתושבים בטלפון/בכתב, במייל, בפקס לגבי חובות ו .יא

  למיניהן.
 

 רישום קבלות ובדיקת התזרימים מהבנקים, בדיקת קבלות קופה, טלאול .יב
  ושליחה במעטפות בדואר.

 
 התאמות בין הנה"ח לגביה. .יג
 
 משלוח  וטיפול בהתראות, הודעות דרישה, עיקולים  מעקב , בדיקה, .יד

 גבייה ואכיפה.
 

 קבלת קהל במשך כל שעות העבודה. .טו
 

 ומסמכים שונים. תיוק מכתבים, כרטיסי תושב, .טז
 

 עדכון החלפות מדי מים. .יז
 

 בדיקת הורדות קבצים, עובדי עירייה, מוסדות ובנקים. .יח
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בדיקה , קליטה, תיקונים,  של הוראת קבע בבנקים, חברות האשראי , התאמה  .יט
 אישור לשבא ולמס"ב.

  
 הכנת הודעות דרישה, הודעות עיקול, מעקב, בדיקה,  וגביה. .כ

  
 פיתוח, חישובי שטחים לאחר פרצלציה, הכנהטיפול נושא אגרות ה .כא

  עריכת חשבונות, משלוח, וטיפולי גביה.
  

  התמודדות עם שגיאות העבר וניסיון לתקנן. .יט
  

 רישום קבלות ובדיקת התזרימים מהבנקים, בדיקת קבלות קופה, טלאול .כב
  ושליחה במעטפות בדואר.

 
 התאמות בין הנה"ח לגביה. .כג
 

 רישה, עיקולים  מעקב , בדיקה,משלוח  וטיפול בהתראות, הודעות ד .כד
 גבייה ואכיפה.

 
 קבלת קהל במשך כל שעות העבודה. .כה

 
 תיוק מכתבים, כרטיסי תושב, ומסמכים שונים. .כו

 
 בדיקת הורדות קבצים, עובדי עירייה, מוסדות ובנקים. .כז

 
בדיקה , קליטה, תיקונים,  של הוראת קבע בבנקים, חברות האשראי , התאמה  .כח

 אישור לשבא ולמס"ב.
  

 נת הודעות דרישה, הודעות עיקול, מעקב, בדיקה,  וגביה.הכ .כט
  

 טיפול נושא אגרות הפיתוח, חישובי שטחים לאחר פרצלציה, הכנה .ל
  עריכת חשבונות, משלוח, וטיפולי גביה.

  
  לב .      התמודדות עם שגיאות העבר וניסיון לתקנן.

  
  

   2011הערכות לשנת 
  בים, כמו כן ניסיונות לפניות טלפוניותהעמקת הגבייה באמצעות תביעות משפטיות לחיי

  בשעות הערב, ייעול מערכת המחשוב ומתן מענה עדכני לתושבים, ייעול המידע באמצעות
  האינטרנט ושיפור השירות לאזרח.

   
  :מאגרי המידע שברשות האגף

  שנים. 10- מידע כללי כרטיסי חובה וזכות של כל התושבים ל
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  :ביםחוברות ועלונים שהופצו לתוש
  היטל ארנונה. .1
 מפעם לפעם מידע על הנחות והקצבות במים. .2
 מידע על טיפולי האגף וטלפונים לרבות אפשרות ברורים ותשלומים .3

  בכל תלוש דוח חודשי.
  .  מידע על שינויים ותוספות , כגון הודעת רשות המים. 4      

  
                 

  
  מח' רכש

  גב' ליזה רוטהולץמנהלת המחלקה:
  03-5311136טלפון:
  03-5311250פקס:

  Lizar@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני:

 תפקידי המחלקה

  רכישת ציוד לכל אגפי ומחלקות העירייה  
  רכישת ציוד למוסדות חינוך  
  ריכוז ועדת קניות  
  בקשת הצעות מחיר  
  עריכת טבלאות להשוואות מחירים  
  כת מכרזי זוטא ערי 
  בניית לוגיסטיקה המשרתת את כל המערכת הממוחשבת  

  

  מחלקת הנהלת חשבונות
  גב' דליה נוימנהלת המחלקה:

  קרית אונו 54הנשיא כתובת:
  03-5311153טלפון:

 
  

  תפקידי המחלקה

מחלקת הנהלת חשבונות עוסקת במגוון נושאים הקשורים בניהול כספים ורישום תנועות 
ת ספקים, התחייבויות של מוסדות ממשלה והן בהכנת שכר ומשכורות העירייה, חשבונו

  עובדים. 
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  אגף הרווחה
  עו"ס בכיר - מר איסר באומל  מנהל האגף:

   22רח' וינגייט  כתובת:
   03-5356828 טלפון:
  03-6352836 פקס:

  iryatono.muni.ilhagita@k דואר אלקטרוני:
 

  פעילויות

  אגף הרווחה מעניק שירותים טיפוליים לאוכלוסיה על פני מעגל החיים.
  שירותי הטיפול ניתנים ע"י עובדים סוציאליים מקצועיים המפעילים טכניקות 

  טיפוליות פרטניות, קבוצתיות וקהילתיות.
  

  האגף מחולק לשלוש מחלקות:

   המחלקה לרווחת הפרט והמשפחה 
   המרכז לטיפול זוגי ומשפחתי 
   המחלקה לרווחת הגמלאי 

  בעלי תפקידים באגף

 פקס טלפון כתובת תפקיד שם
-איסר באומל

 עו"ס בכיר
מנהל אגף 

 רווחהה
 6352836 5356828 22רח' וינגייט 

אגף  מנהלנית חגית אל על
 רווחהה

 6352836 5311169 22רח' וינגייט 

-חנה שטרייכלר
 עו"ס

מנהלת 
  המחלקה

 לפרט ומשפחה

 6352836 5311169 22גייט רח' וינ

מנהלת  עו"ס- קרן עציון
  המחלקה

 לגמלאי

 5350467 5347479 13רח' שי עגנון 

-תלמה מודן
 עו"ס

  מרכז מנהלת ה
לטיפול זוגי 

 ומשפחתי

  5345358 131רח' לוי אשכול 
 

7361897 
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  : אגף הרווחה מורכב משלוש מחלקות.מבנה

  
. המחלקה מטפלת 5356828, טלפון 22רח' וינגייט  – מחלקה לרווחת הפרט והמשפחה

בכללן ילדים, משפחות במשבר, התמכרויות, אלימות במשפחה,  ,בכל התחומים עד גיל זקנה
  .נכויות ועוד

  מפגש ראשון באמצעות פניה טלפונית או אישית.
  

. המחלקה מטפלת בכל 5347479, טלפון 13רח' שי עגנון  המחלקה לרווחת הגמלאי
  הקשורים לזקנה.התחומים 

  
. מטפלת בסוגיות הקשורות למשברים 131רח' לוי אשכול  – התחנה לטיפול משפחתי וזוגי

  זוגיים ומשפחתיים.
  

  טיפול אישי על ידי עו"ס.-משפחות בטיפול פרטני 1623, טופלו באגף 2010בשנת 
  בנוסף לטיפול הפרטני, הפעיל האגף מספר תוכניות.

  מחלקה לטיפול בפרט ובמשפחה:
  התקיימו שלוש סדנאות ופעילות חברתית. –הפעלת מועדון למשפחות חד הוריות 
  הפעלת פרויקט קהילה נגישה שמשמעה הרחבת המודעות והשרות לנכים

 ולמוגבלים.
  ילדים סודרו במעונות יום, צהרונים ומועדוניות. 100 –כ  

  
הם והפעילה הפעילה שלוש סדנאות למתמכרים הנקיים ומשפחותי –היחידה להתמכרויות 

  פעילות מיוחדת לנוער בקיץ. הפעלוכמו כן ה מועדון חברתי לבני נוער הפועל יומיים בשבוע.
  

  בנוסף לטיפול הפרטני היחידה הפעילה מועדון טיפולי הפועל פעמיים בשבוע. - טיפול בנערה
  

  קבוצות לנשים וקבוצה לגברים. 2הפעיל  – המרכז למניעת אלימות במשפחה
  

הפעילה את מערך המתנדבים והשנה התמקדה בבניית מערך מתנדבים  ותהיחידה להתנדב
  לשעת חרום.

  
תסקירים כולל סדרי  48בנוסף לטיפול הזוגי והמשפחתי, ערך  – המרכז לטיפול משפחתי

  ראיה, פיקוח, אפוטרופסות וערך סדנא טיפולית לילדים המתמודדים עם השלכות הגירושין.
  

  תסקירי אפוטרופסות. הפעילו: 25הפרטני, ערכו בנוסף לטיפול  – המחלקה לקשיש
 .בית חם לניצולי שואה 
  תעסוקת בית. –הפעלת פרויקט לקשישים מרותקים לבית 
 .הפעלת שתי קהילות תומכות 
 .הפעלת שלושה קורסים למחשבים 
 .פרויקט אוזן קשבת לקשישים 
  קשישים זכאי חוק סיעוד. 700 –כ 
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  ך במתכונת הקיימת.להמשי – 2011הדגשים לשנת 
בנוסף העמקת פרויקט קהילה נגישה והרחבת השירות של היחידה להתמכרויות גם 

לאלכוהוליסטים שבעבר הופנו לרמת גן כשהשרות יינתן בקרית אונו לתושבי הסביבה ובכך 
  יחסך הצורך לקבל טיפול ברמת גן.

  
  המחלקה לרווחת הפרט והמשפחה עוברת למשכנה החדש ברח' הנשיא.
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  האגף לשיפור פני העיר
  מר שמעון דנוך מ.מ מנהל אגף שפ"ע:

  קרית אונו 54הנשיא כתובת:
  03-5311130טלפון:
  03-5311134פקס:

  16:00-18:30ובימי ב' בין השעות:  8:00-14:00ה בין השעות - אהל:קבלת ק
 Karmelah@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני:

  

  פעילויות

האגף לשיפור פני העיר עוסק בתברואה, אחזקה, גינון, ניקיון רחובות, איסוף למחזור של 
  בקבוקים ועיתונים.נייר, קרטונים, 

  דרכי התקשרות:

 פקס טלפון כתובת תפקיד שם
מנהל האגף  שמעון דנוך

 לשיפור פני העיר
 5311134 5311130 54הנשיא 

מנהל מח'  דרור סירי
 תברואה

 6354279 5311168 לוי אשכול

  7362689 שד' יהודית מנהלת מח' גינון איריס אקוס
 5311134 5311215 54רח' הנשיא  איכות הסביבה אורנה שנער
קצין בטיחות  איציק כליפה

 בתעבורה
 5311134 5311135 54הנשיא 

  קצין בטיחות בתעבורה

  מר איציק בר כליפהקצין בטיחות בתעבורה:
  03-5311130טלפון: 

   03-5311134פקס:
   דואר אלקטרוני:

  
  כלי רכב: משאיות אשפה, מיולים ורכבי שירות. 40אונו כ בשירות עיריית קרית 

ע"פ הוראות חוק משרד התחבורה מתוחזקים כלל הרכבים ע"י קצין בטיחות בתעבורה של 
  העירייה, המטפל בכל רישוי הרכבים, מפקח על תקינותם ותפעולם.
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 שמעון דנוך –ר פני העיר ושיפלמנהל אגף 

  רכב תחבורה
  איציק בר כליפה

  
  מחלקת גינון ונוף

 מ.איריס אקוס
  מחלקת תברואה

  דרור סירי מ.
  

 יעודי בטיחות ציוד מפקח איסוף אשפה

  מחלקת אחזקה
 מ.ע.אלכס גוטרמכר

 מחסן

 קבלן
צביעת כבישים 

 ומוסדות

  צוות מוסדות חינוך
  מ.ע.תעיזי אלי

 

צוות מוסדות 
 חינוך

צוות שטחי  צוות פיתוח
 ההעיריי

צוות תמרור 
 צוות השקיה ושילוט

צוות ביוב 
  ואינסטלציה

  מוסדות חינוך
 צוות פיתוח

 מסגרות נגרות

ם אירועי
 ומשימות

 איסוף גזם

 חזורמ

 הדברה

 טאטוא

 חיסון כלבים

 כרמי -עוזרת מנהל אגף 

  איכות הסביבה
  אורנה שנער

גינות 
  קהילתיות

  חזורמ

  איכות הסביבה
  אורנה שנער

מפגעים 
  סביבתיים

 חינוך
  סביבתי
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   2010רי הפעילות של האגף לשיפור העיר בשנת עיק
  

  מחלקת אחזקה
  לקריית אונו  . 70 –תמיכה באירועי שנת ה  
 .  העברת אחריות תחזוקת ביוב ומכוני הביוב לתאגיד 
 . אחזקת מוסדות חינוך 
 . שדרוג והוספת ריהוט רוחב 
 . צביעת כבישים ותמרורים 
 . שיפוצי קיץ 

  
 מחלקת תברואה

 ושב והקשר הישיר להורדת כמות הפניות דרך מוקד העירוני .שיפור השירות לת  
 חזור בעיר .הגדלת כמות המ  
 חזור בכל העיר .הצבת מיכלי מ 
 . הפעלת צוות לאיסוף פסולת אלקטרונית וקרטונים 
 חזור .הקמת מרכזי מ 

  
  איכות הסביבה

 . כתיבת תוכנית להפחתת פסולת להטמנה  
 חזור  .טיפול בניראות מרכזי המ 
  חזור כולל חנייה ירוקה .והקמת מרכזי מתכנון 
 . כתיבת תוכנית להפרדת פסולת לשני זרמים יבש ורטוב 
 . מכירת קומפוסטרים לתושבים 
 . השתתפות בתחרות ארץ ישראל יפה 
 פעול של גינות קהילתיות .הקמה ות 

  
  מחלקת גנים ונוף

 . המשך פיתוח אי תנועה ציר לוי אשכול  

 ר) .חידוש ושדרוג גן הרצל (הסנדל 

 . גינת גמלא ,גינת עבר הירדן 

  עצים . 120 –נטעו ברחובות העיר כ 

 . ביצוע סקר מים מקיף לכל שטחי הגינון בעיר 

  בעיר . 37מערכות השקיה עם בקרה ממוחשבת מרחוק סה"כ  20 –הוכנסו 

 . מתקני כושר לגמלאים ברחוב צהל 

 . מתקני כושר בפארק וורשה 

  ל) ."רוטשילד,צה רנר,גינות קהילתיות (ב 3סיוע בהקמת 
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   2011לשנ"ע  לשיפור פני העיר יעדי אגף 
  
  

  יעדי האגף
 *   המשך התייעלות בביצוע השרות .

 *   השלמה ושיפור איכות כ"א .
 . 5% –*   הורדת כמות פניות תושבים ב 

  *   העלאת אחוז המיחזור .
  *   ימי גיבוש מחלקתיים .

  איכות הסביבה
  היטל הטמנה .  *  המשך מימוש 

  ליווי גינות קהילתיות לפי תוכנית .         *
  *   טיפול במפגעים סביבתיים .     
  *   חינוך סביבתי למחזור .     
  זרמים יבש ורטוב . 2 –*   הפרדת פסולת ל      
  מחלקת גינון       

  *   שדרוג גן רימון .
  *   שדרוג גן הראשונים .

  *   שדרוג גן אחידוב .
  שדרוג גן רחבת האורן .  * 

  *   נטיעות עצים ברחובות העיר . 
  מחלקת תברואה 

  *   שיפור והתמדה בפינוי האשפה .
  *   הגדלת אחוז המחזור בעיקר בגזם קרטונים ונייר .

  *   פינוי פסולת לשני זרמים .
  *   פיקוח בניית נישות לבתים צמודי קרקע .

  מחלקת אחזקה
  עובדים .*   קורסים והשתלמויות ל

  *   שיפור תנאי עבודה סביבתיים .
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  אגף ההנדסה ותשתיות
  אדריכל אנדה בר מהנדסת העיר:

  13סוקולוב רח' כתובת:
  03-5311122טלפון:
  03-5311246פקס:

  neomy@kiryatono.muni.il דואר אלקטרוני:

  ת האגףפעילו

  אגף הנדסה ותשתיות אחראי על פעילות הבניה והפיתוח בעיר קרית אונו  
  באחריותו של האגף נושאי התכנון, פיתוח, פיקוח ובקרה לבינוי ותשתית עירונית.  
האגף מעורב בתוכניות בנין עיר ופרויקטים תחבורתיים ברמת התכנון הארצית,  

 מטרופוליטאנית והעירונית. 
מהוות ההבינוי הנה פועל יוצא של יישום תוכניות בנין ערים שבתוקף מדיניות הפיתוח ו 

  אמצעי עיקרי להכוונה וייזום תוכניות פיתוח, בניה ציבורית ובינוי בעיר. 

  מחלקות באגף

 מחלקת תשתיות   
 מחלקת בינוי, חשמל ומאור   
 הוועדה לתכנון ובניה 
 הועברה לתאגיד מים "מי אונו")-1.6.2010- מחלקת המים (ב 

: הוועדה המקומית מספקת שירותי תכנון, פקוח, ייעוץ, הכוונה, ובקרה תחומי טיפול הוועדה
  ה בעיר.מקצועיים בתחומי הפיתוח והבני

  :לוועדה המקומית אתר אינטרנט בו מתפרסמות הודעות בענייני התכנון והבניה
ono.co.il-www.vaada  

 .הודעות בדבר הפקדה אישור תכניות  
  לחוק התכנון והבניה פרוטוקולים של ישיבות הועדה מתפרסם באתר  80על פי תיקון

  ל הועדה.האינטרנט ש
 .בנושא הקלות: כל ההקלות מועברות לצורך הטמעה באתר האינטרנט 
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 מהנדסת העיר  -אנדה בר

  נעמי יוסיפוב
 ע'  מהנדסת העיר

  לאה מונרוב
מזכירת משרדי 

 הועדה

 -בוריס צלניקר 
 מפקח

ולדימיר 
 מפקח - פלדמן

אורלי 
 -שוהם 

 השבחה

 –גינאדי קוסוי 
 מנהל מח' מים

  חיים נגר
מנהל מח' 

 בינוי

לאוניד 
מ'  -פישל
מח' 

 תשתיות

  מזל לוי
מזכירת רישוי 

 /פיקוח

  לילי סבן עובדי מח' מים
מזכירה מח' 

 מים

  עוזרי יחיאל 
 חשמל

מלכה 
  רוזנווסר 

מזכירה מח' 
בינוי 

  ותשתיות
  

סגן ראש  -ישראל גל 
  רהעי

  מחזיק תיק הנדסה
יו"ר ועדת המשנה לתכנון 

  אופיר קורח 
 סגן מהנדס העיר 

  ליאת סגל
בודקת 
 תוכניות
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  בעלי  תפקידים  באגף  הנדסה
  

  :13כתובת: רח' סוקולוב 
  

  מס'
  סידורי

  
  שם

  
  תפקיד

  
  מס' הטלפון

  
1.  

  
  ישראל גל

  
יו"ר הועדה לתכנון ובניה                         

  
03-5311166  

  
2.  

  
  אנדה בר

  
  מהנדסת העיר/ועדה

  
03-5311503  

  
3.  

  
- נעמי יוסיפוב

  בינו

  
  עוזר מנהל מינהל ההנדסה

  
03-5311122   

  
4.  

  
  ז'ק-רותי נורמן

  
  מנהלת מחלקת תב"ע

  
03-5311245  

  
5.  

  
  מירב הדרי

  
  מנהלת מחלקת רישוי

  
03-5311232   

  
6.  

  גלית צ'רניאק
  ליאת סגל

  רות גוטשל

בודקי  –מחלקת רישוי 
  תכניות

03-5311259  
03-5311258  
03-5311260  

  
7.  

  
  מזל לוי

  
  מזכירת מחלקת רישוי/פיקוח

  
03-5311165  

  .בוריס צלניקר1  .8
  .ולדמיר פלדמן 2

  03-5311233  מפקחים -מחלקת פיקוח 
03-5311188  

  
9.  

  
  לאה מונרוב

  
  מזכירת משרדי הועדה

  
03-5311166  

  
10.  

  
  אורלי שוהם

  
  מחלקת השבחה

  
03-5311244  

  03-5311258  מידע לציבור  פנינה דהאן  .11
  

  
  54 כתובת: רח' הנשיא

  
1. 

  
 חיים נגר

  
 מנהל מחלקת בינוי

  
03-5311123 

  
2. 

  
 מלכה רוזנווסר

  
 מזכירת מחלקת בינוי ותשתיות

  
03-5311125 

  
3 . 

  
 לאוניד פישל

  
 מנהל מחלקת תשתיות

  
03-5311126 

  
4. 

  
 יחיאל עוזרי 

  
 חשמלאי העירייה

  
03-5311162 
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  מח' המים*
  :43רח' יצחק רבין כתובת:  

  
  
1 . 

  
 גינאדי קוסוי

  
 מנהל מחלקת המים

  
03-5311167 

  
2. 

  
 לילי סבן

  
 מזכירת מחלקת המים

  
03-5311167 

  
  1.6.2010 -* עובדי מחלקת המים עברו לתאגיד ב

  
  
  
  

  מחלקת הנדסה – 2010שנת  סקירת עיקרי הפעילות ב
  
  

 ₪) 2,500,000( שיפוצי קיץ  
  צביעה, גידור ומערכות אלקטרוניות –מוסדות חינוך 
  הצללות, מחסנים, חידוש חול בארגזי משחקים –גני ילדים  
  עבודות כלליות במבנים, חשמל ומיזוג  –מוס"ח וגנ"י  
  בר יהודהגני חבצלת א' + ב', גני רימון א/ + ב', גני  –שיפוץ גנ"י  
  התקנת ברזיות, דלתות רב בריח –מוס"ח  
  החלפת ריצוף בקומת קרקע, שיפוץ תאי שירותים בכל הקומות –בי"ס שרת  
  תוספת שלוש כיתות , הצללה –בי"ס עלומים  
  שיפוץ יסודי של כל תאי השירותים –בי"ס ניר  
  פרקט, לוח חשמל וחיווט, מיזוג –אולם ספורט רימונים  
 החלפת גגות ושיפוץ כללי –ני מגרש כדורגל עירו  
  שיפוץ יסודי של תאי השירותים –חט"ב בן צבי  
  דשא סינטטי, תאורת המגרש החלפת גגות –מגרש ספורט אימונים  
  

  כיתות אופק חדש
  
 בי"ס ניר 
 בי"ס שילה  
 בי"ס יעקב כהן  
 חט"ב שז"ר  
 ) כיתות) 2חט"ב בן צבי  
 בי"ס עלומים  
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  בדיקות בטיחות וחשמל
  
 ו בדיקות יציבות מבנים במוס"ח וגנ"י, בוצעו הליקויים הקונסטרוקטיביםבוצע 
  
  נעשו בדיקות בטיחות וחשמל בכל מבני החינוך והציבור, בוצעו תיקוני כל הליקויים כולל

  אישור סופי ע"י מהנדס בודק
  
  

  חשמל
  
 אחזקה שוטפת בתקלות חשמל במוס"ח , בגנ"י ובמוסדות ציבור 
 וסדות חינוך לסוג גופי תאורה מוחלפים במT5   מוגנים שמתאימים לאיכות הסביבה

  וחסכון באנרגיה
 שדרוג פנסי רחוב לפי הצורך  
 אחזקת בקרי חסכון בחשמל במרכזיות תאורת רחוב  
 התקנת תאורה חדשה -מגרש אימונים כדורגל  
  
  
  

  מיזוג
  
  אחזקה שוטפת של כל המזגנים והתקנת מנגנוני הפעלה לשעתיים למנוע פעולת מזגן

 לא לצורךש
  התקנת מזגנים חדשים באולמות ספורט, בתי ספר, גני ילדים ומוסדות ציבור  
  החלפת מזגנים ישנים לחדשים  
  
  

  תשתיות
  לעומת ₪  מליון  3.0שיקום מדרכות, כבישים, פיתוח במוסדות חינוך וגנים ציבוריים ע"ס

  2009- ב₪ מיליון  1.6
 פיתוח רח' יפה נוף בשכ' רייספלד  
 מנדס –בן גוריון  רמזור בצומת  
 חיבור ביוב לשפד"ן וביטול תחנות שאיבה  
 קיר אקוסטי לאורך רח' שלמה המלך  
  באמצעות החברה לפיתוח בוצעו עבודות פיתוח בשצ"פים בפסגת אונו, השלמת פיתוח

  ברח' נהר הירדן
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  2011לשנת מתוכננת סקירת עיקרי הפעילות 
  מחלקת בינוי

 ₪    300,000                מזגנים .1
 ₪      90,000              בטיחות חשמל .2
 ₪    100,000              עבודות בטיחות .3
 ₪    150,000            עבודות מחלקת בטחון .4
 ₪   245,000            גנים (וינגייט) 2שיפוץ  .5
 ₪     50,000                           הצללה גני ילדים .6
 ₪     60,000                חול לגנים .7
 ₪     25,000                מחסנים .8
 ₪   110,000            דות שיפוץ קלות לגניםעבו .9

 ₪     50,000              דלתות-בתי ספר .10
 ₪     50,000                ברזיות .11
 ₪   300,000        כיתות והעברת משאבים 2 -בי"ס שרת .12
 ₪   150,000              שירותים  בן צבי .13
 ₪    100,000        תיכון בן צבי –שיפוצים קלים בבתי הספר  .14
 ₪  100,000              שיפוץ אולם ניר .15
 ₪  200,000                בי"ס שילה .16
  ₪   30,000              בי"ס יעקב כהן .17
  

  2011סקירת עיקרי הפעילות לשנת 
  

  מחלקת תשתיות
  

                    שיקום מדרכות  .1
               ריבוד כבישים .2
 וכבישים  אחזקת מדרכות .3
              פיתוח  שצ"פים .4
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  הוועדה לתכנון ובניה:
  

 םנתונים כלליי
  
 2010שנת   

    :  מס' בקשות במערכת הרישוי
 

 בקשות להיתר בניה
 

 בקשה למידע להיתר (מפת מדידה)
  

  בקשה למידע תכנוני
  

  בקשה לפטור ממפת מדידה
  

  בקשה לשומת היטל השבחה
  

  בקשה להעברה בטאבו
 

646  
  

245  
  

111  
  

34  
  

96  
  

65  
  

95 

 11 מס' ישיבות וועדת משנה
 12 מס' ישיבות רשות רישוי

 290 מס'  בקשות שנדונו בוועדה
 147 מס' היתרי בניה שהונפקו

 15 מס' תוכניות בנין עיר שהוגשו לוועדה
  מס' תוכניות בנין עיר שאושרו למתן תוקף

  
 מס' תוכניות שהופקדו

11  
  

13 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 56

  
  
  
  

 מחלקת פיקוח
  

 2010שנת  סוג פעילות
 368 דו"ח ביקור באתר

לצורך אישור להעברת ביקור במקום 
 זכויות בנכס

218 

 53 תיקי פיקוח שנפתחו
 103 התראות 

 65 הזמנה לעדות
 44 צווי הפסקה מנהליים ושיפוטי

 3 צווי הריסה מנהליים
 8 צווים הריסה שיפוטיים

  צווי הריסה בפועל 
 ושימושים חורגים

22 

 22 העברת תיקים לתובעת הוועדה

  
  

 הכנסות לפי מחלקות  
  
 2010 נהש

 מליון  ש"ח  38 -כ היטל השבחה

 מליון ש"ח 2.3 -כ אגרות בנייה

 מליון ש"ח 10 -כ היטלי פיתוח *

  
  *היטלי פיתוח עבור פיתוח שכונות החדשות בחלקם נגבו ע,י מח' הגביה.

  היטל פיתוח עבור מים וביוב נגבים ע"י תאגיד המים. 2010*החל מיוני 
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  :2010עלונים שפורסמו בשנת רשימת חוברות ו
  
 קוד אתי של עיריית קרית אונו  
 מידעונים חודשיים על מגוון פעילויות ברחבי העיר 
 Kiryat Ono – מידעון בשפה האנגלית 
 למה כמה ואיך-אלכוהול 
 הורים האם אנחנו יכולים לישון בשקט 
 עושים ספורט בקרי אונו 
 70 שנות ספורט בקרית אונו 
 ספורט שונת 70- שבוע הצדעה ל  
 אוסף שירים לתחרות ,ילדים כותבים בטיחות בדרכים"-דיסק וחוברת 
 בחורף נוהגים טיפה אחרת  
 אמנה לשמירת כללי זהירות בדרכים לילדי ביה"ס 
 'ג'-מדריך הליכה בטוחה לביה"ס להורים תלמידי כיתות א 
 
  
  
  
  

  חוקי העזר העירוניים:
   /www.moin.gov.ilרד הפנים:: באתר האינטרנט של משעיון בחוקי העזר העירוניים

  לבחור חוקי עזר מאושרים. -קרית אונו - רשויות מקומיות-לבחור ברובריקה
  

שלפיהן פועלת הרשות מופיעים באתר האינטרנט של העירייה  הנחיות המנהליות הכתובות
    www.kono.org.ilשכתבתו:
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  :רשימת מאגרי מידע של עיריית קרית אונו
  

מס' 
  סידורי

  שם המאגר  מס' מאגר

  מערכת חינוך עירונית  990036130  1
  גביה עירונית  990036146  2
  אוכלוסין  990036123  3
  חניה  990036116  4
  גביה  990078595  5
  כח אדם  990078588  6
  רישוי ובניה + תב"ע  990071544  7
  ל שרות פסיכולוגי (נש"פ)ניהו  990048858  8
  שכר והנהלת חשבונות  990078610  9

  חינוך  990078603  10
  רישוי ופיקוח בניה  990036084  11
  הנהלת חשבונות  990036109  12
  מנכול-שכר ומנגנון  990036091  13
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 עיריית קריית אונו

 2011הצעת תקציב לשנת 
      

 ₪פי הכנסות באל
      

      2010 2011 
 הצעת תקציב אומדן ביצוע תקציב סעיף פרק

            
 73,391 69,046 71,500   ארנונה 1.111
 28,842 28,581 27,526   הנחות 1.116

 102,233 97,627 99,026   סה"כ ארנונה 1.1
            

 2,220 1,435 1,610   אישורים ושלטים 1.12
 150 1,397 150   כנסות מימוןה 1.16

 0 0 575   מענק איזון 1.191
 500 468 514   מענקים מיועדים 1.199

 2,870 3,300 2,849   1סה"כ פרק  1.1
            

 140 73 570   תברואה 1.21
 20 9 19   בטחון 1.22
 7,580 5,407 5,890      תכנון ובנין עיר 1.23
 1,172 1,149 1,172   נכסים ציבוריים 1.24
 4,475 4,036 4,325   הכנסות משכירות 1.26
 250 39 250   הכנסות שונות 1.26
 2,000 1,795 1,500   פיקוח עירוני  1.28

 15,637 12,508 13,726   2סה"כ פרק  1.2
            

 11,466 7,331 6,769   חינוך קדם יסודי 1.312
 4,126 4,078 3,502   חינוך יסודי 1.3132
 817 820 796   חינוך נלווה 1.3133

 1,999 2,041 1,630   חטיבות ביניים 1.314
 20,702 21,606 19,350   ביה"ס התיכון 1.3152
 375 371 364   אשכול פיס 1.3157
 610 544 590   שמירה ובטחון 1.3171
 1,115 1,089 933   שירות פסיכולוגי 1.3173
 110 127 82   פרטטיפול ב 1.3173
 300 140 170   מצילה 1.3174
 42       הרשות למלחמה בסמים  
 50 24 80   מועדון טיפולי 1.3176
 185 135 127   קב"ס 1.3177
 1,861 1,805 2,157   הסעות 1.3178
 5 1 8   שרותים שונים 1.3179
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 43,763 40,112 36,558   3סה"כ פרק  1.31
      6     

            
      2010 2011 

 הצעת תקציב אומדן ביצוע תקציב סעיף פרק
 88 38 70   נוער 1.328
 2,600 2,504 1,800   ספורט 1.329

 2,688 2,542 1,870   סה"כ תרבות וספורט 1.32
            

 1,303 1,269 1,249   מינהל רווחה 1.341
 285 288 364   רווחת הפרט והמשפחה 1.342
 975 1,011 817   שרותים לילד ולנוער 1.343
 1,264 854 1,337   שרותים לזקן 1.344
 3,976 4,427 3,912   שרותים למפגר 1.345
 1,074 937 1,140   שרותי שיקום 1.346
 262 151 160   שרותי תקון 1.347
 38 21 32   עבודה קהילתית 1.348
 111 197 112   שרותים לעולים 1.349

 9,288 9,155 9,123   סה"כ רווחה 1.34
            

 20 20 20   קליטת עליה 1.36
            
 200 10,950 13,662   אגרת מים 1.4131
 10,453 2,551 1,100   שונות מים+חיוב תאגיד 1.4132

 335 4,487 5,608   הכנסות ביוב 1.472
 3,000 6,000 6,000   הלואה לאיזון תקציב 1.599

         החזר הוצ' ש.קודמות  
         כיסוי פרע"מ  

 13,988 23,988 26,370   4-5סה"כ פרק  1.4
            

 190,487 189,252 189,542 סה"כ הכנסות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 באש"ח- פירוט הוצאות
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 2011הצעת תקציב  2010אומדן ביצוע  2010תקציב     

 פעולות שכר ףסעי פרק
סה"כ 
 שכר

סה"כ 
 פעולות שכר פעולות

                
 2,065 6,209 2,183 5,864 2,316 5,585 מינהל כללי 6.1
 1,952 3,017 2,480 2,998 2,177 2,798 מינהל כספי 6.2
 1,295 0 1,312 0 1,185   הוצאות מימון 6.3
 4,777 0 4,481 0 4,376 0 פרעון מילוות 6.4

 10,089 9,226 10,456 8,862 10,054 8,383 כ הנהלה כלליתסה" 6
                
                

 8,556 6,398 9,125 5,998 8,244 5,830 תברואה ונקיון 7.1
 1,814 517 1,967 534 2,083 560 שמירה ובטחון 7.2
 3,537 3,345 2,653 3,393 2,732 3,051 תכנון ובנין עיר 7.3
 2,327 1,496 2,139 1,467 2,484 1,465 ם ציבורייםנכסי 7.4

 2,415 947 2,248 908 2,392 676 עבודות גינון 7.46
 2,500 0 1,998   950   מים לגינון 7.46

 205 0 439 0 425 0 חגיגות וארועים 7.5
 0 0 567 0 750   70-ארועי שנת ה 7.52

 1,740 860 2,180 883 1,717 757 שרותים עירוניים 7.6
 23,094 13,563 23,316 13,183 21,777 12,339 סה"כ שרותים מקומיים 7

                
                

 587 909 647 1,221 496 1,351 מינהל החינוך 8.11
 7,305 5,749 3,732 5,524 3,668 5,483 גני ילדים 8.12
 2,669 6,378 2,415 5,588 2,810 5,519 חינוך יסודי 8.13

 1,172 832 827 772 1,230 836 חינוך נלווה 8.133
 947 1,759 809 1,988 688 2,605 חטיבות הביניים 8.14

 1,317 23,124 1,054 22,166 1,404 21,871 תיכון בן צבי 8.152
 173 437 161 422 170 495 תפוח פיס 8.157
 5 249 4 121 5 111 בי"ס מנגן 8.167
 900 0 1,326 0 1,000 0 וךשמירה מוסדות חינ 8.171
 135 1,947 92 1,594 135 1,756 שרות פסיכולוגי 8.173

 40 214 47 250 61 235 טיפול בפרט 8.1731
 282 78 198 73 332 73 רשות למלחמה בסמים 8.174
 500   52       עיר ללא אלימות 8.174
 10 0 7 0 10 30 מ.טיפולי 8.176
 0 184 0 177 0 198 קב"ס 8.177
 3,300 775 3,183 797 3,930 822 הסעות וליווי 8.178
 165 0 172 0 165 0 אגרות ת.חוץ 8.179

 19,507 42,635 14,726 40,693 16,104 41,385 סה"כ חינוך 8
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 המשך- פירוט הוצאות

                
 2011הצעת תקציב  2010אומדן ביצוע  2010תקציב     

 עולותפ שכר סעיף פרק
סה"כ 
 שכר

סה"כ 
 פעולות שכר פעולות

 120 0 86 0 135   מינהלת נשים 8.22
 100 0 126 0 100   תרבות שונות  8.22
 890 0 348 66 990 61 תמיכות מתנ"ס 8.24
 180 0 6 0 110   מתנ"ס קבלניות 8.24
 700 0 1,031 0 800   מתנ"ס ארועים 8.24
 150 450 180 557 180 509 חינוך מוזיקלי 8.25
 305 111 437 108 351 76 מתנ"ס- תרבות תורנית 8.27
 100 976 79 1,252 145 1,249 נוער 8.28

 2,927 2,775 2,639 2,861 2,330 3,468 ספורט 8.291
 5,472 4,312 4,932 4,844 5,141 5,363 סה"כ תרבות וספורט  
                
                
                
                
                

 382 4,499 716 4,220 742 3,917 מינהל רווחה 8.41
 257 0 322 0 363 0 פרט ומשפחה 8.42
 1,260 0 1,260 0 1,048 0 לילד ולנוער 8.43
 1,049 0 1,142 0 1,058 0 שרותים לזקן 8.44
 5,189 0 5,857 0 5,106 0 שרותים למפגר 8.45
 1,377 0 1,246 0 1,377 0 שיקום 8.46
 316 0 292 0 199 0 שרותי תקון 8.47
 61 0 61 0 43 0 עבודה קהילתית 8.48
 175 0 215 0 109 0 שרותים לעולים 8.49

 10,066 4,499 11,111 4,220 10,045 3,917 סה"כ רווחה 8.4
                
                

 950 0 1,149 0 1,149 0 מועצה דתית 8.5
                

 20 0 12 0 20 0 קליטת עליה ושי"ל 8.6

 המשך-פירוט הוצאות
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 2011הצעת תקציב  2010אומדן ביצוע  2010תקציב     

 פעולות שכר סה"כ פעולות סה"כ שכר פעולות שכר סעיף פרק
                

 0 974 2,855 367 5,080 813 מפעל המים 9.1
 0 590 2,097 404 3,256 433 ביוב 9.7

 68 0 282 0 68 0 חד פעמי ושנים קודמות 9.91
 0 500 1 528 170 500 פיצויים ומענקי פרישה 9.92
 0 16,755 0 15,230 0 16,019 פנסיה 9.94
 28,167 0 27,873 0 27,526 0 הנחות ארנונה 9.95
 0 0 0 0 0   הוצאה מותנית 9.99

 28,235 18,819 33,108 16,529 36,100 17,765 9סה"כ לפרק  9
                
                
 97,433 93,054 98,810 88,331 100,390 89,152 סה"כ הוצאות  
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 עיריית קריית אונו 
       
 2011הצעת תקציב  
       
 ₪באלפי -פירוט כ"א (מישרות)ועלות שכר  
       
  תקציב שכר מספר משרות  
       
  2011 2011 2010 2009 מחלקה 
       

  6,209 24.46 23.06 24.8 הנהלה ומזכירות 6.1
       

  3,017 17.48 15.01 11.8 גזברות וגביה 6.2
        

  6,398 51.29 49.54 45.6 תברואה ונקיון 7.1
       

  517 4.51 3.5 3.13 שמירה ובטחון 7.2
       

  3,345 17.7 16.7 19 תכנון ובנין עיר 7.3
       

  2,443 20.82 20.34 23.2 נכסים ציבוריים 7.4
       

  860 5.8 5.8 4.9 מוקד ושרותים עירוניים 7.6
       

  42,635 318.19 315.9 290.2 חינוך 8.1
       

  4,312 26.95 27.15 22.9 תרבות וספורט 8.2
       

  4,499 25.75 23.59 22.6 שרותים חברתיים 8.4
       

  974 6.25 7.25 6.7 מים 9.1
       

  590 3 3 3 ביוב 9.7
       

  500    פיצויים ועלויות פרישה 9.9
       

  16,755 128.43 127.52 128.7 פנסיה/גימלאים 9.9
       

 650.63 638.36 606.53 סה"כ כלל השכר  
           

93,054   
       

 522.2 510.84 477.83 סה"כ ללא פנסיה  
           
76,299   
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   2011תבחיני התמיכה בשנת 
       
       

  2011סה"כ תקציב התמיכות לעמותות הספורט בשנת 
              
1,170,000  ₪  

  
  
  
  

  2011פירוט הצעת תקציב הקצבות לשנת 
  
  

  ₪ באלפי       שם הגוף הנתמך 
  

    150      עמותה לחינוך מוסקלי 
  מתנ"ס
  890      תקציב רגיל  –מתנ"ס 

                 ________  
                   1,040  
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  2011פירוט הצעת תקציב הקצבות לשנת 

  
  

  ₪ באלפי       ף הנתמך שם הגו
  

    150      עמותה לחינוך מוסקלי 
  מתנ"ס
  890      תקציב רגיל  –מתנ"ס 

                 ________  
                   1,040  
    

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


