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 :המידע חופש חוק על הממונה דבר

 

 

-ח"התשנ המידע חופש חוק פי על  המוגש, 2213 לשנת העירייה של שנתי וחשבון דין לעיונכם  ב"רצ

1991. 

 

 מרשות מידע לקבל תושב/אזרח כל של זכותו את בחקיקה מעגן1991- ח"התשנ המידע חופש חוק

 של בקשתו פי על והן מיוזמתה הציבור לרשות להעמיד חייבת שהרשות המידע לגבי הן -ציבורית

 .תושב/אזרח

 

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

 דרכי, החולפת בשנה העירייה פעילות על מידע ובו 2213 לשנת אונו תיקרי עיריית של השנתי

 .ועוד הרשות של המענה

 .2213 בשנת לממונה שהופנו המידע חופש חוק לפי בבקשות טיפול לגבי מידע כולל הממונה דוח

 

 

                                                         

 

 ,בברכה                                                                                  

 

 גלינר ריקי                                                                                

 הציבור פניות                                                                               

 המידע חופש חוק על וממונה                                                                       
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 העירייה בשליטת תאגידים
 
  השחייה בריכת חברת של מיסודה וספורט נופש לבריאות המרכז. 1

 6359616. טל, 4 ל"קק' שד: כתובת    
 :תפקידים בעלי    
 וספורט נופש לבריאות המרכז הנהלת ר"יו – גב' איילת דן    
 וספורט נופש לבריאות המרכז ל"מנכ – שי צרפתי מר    

 
     
  אונו תיקרי לפיתוח החברה. 2

 5349955. פקס,5347232. טל, 3 המרי תנועת' רח: כתובת    
 :תפקידים בעלי    
 אונו יתיקר לפיתוח רהבהח דירקטוריון ר"יו - מועצה חבר ,קרפ דורון ד"עו    
 אונו יתיקר לפיתוח החברה ל"מנכ  - צבן דרור מר    

 

 

 אונו תיקרי ס"המתנ. 3
 5351722 פקס, 5351721. טל, 12 פנקס' רח -ההנהלה משרדי    

 www.matnasono.org.il: האינטרנט כתובת    

 :תפקידים בעלי    
  ס"המתנ הנהלת ר"יו,  העיר ראש סגן, מלכה רון מר    
 ס"המתנ להמנ -חמו דורון מר    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.matnasono.org.il/
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 וטלפונים כתובות, העירייה  אגפי – אונו תיקרי עיריית

 11יצחק רבין ' ברח המשרדים

 פקס טלפון' מס אגף/מחלקה שם

  03-5311111 העירייה מרכזיית 
 03-5353839 03-5311101 העיר ראש  נשרי יוסי

 03-5353839 03-5311105 העיר ראש וסגן מ"מ ציזר איציק
 03-5353839 30-5011135 סגן ראש העיר יוסי כוכבי 
 03-5353839 03-5311105 העיר ראש סגן  נפתלי כהן

 03-5353839 03-5311105 העיר ראש עוזרת ספיר גילה
 03-5311193 03-5311112 העירייה ל"מנכ  לייכטר גדי

 03-5311180 03-5311107 העירייה גזבר טוסק גרשון
 03-5311213 03-5311119 העירייה דוברת מגור אילנית

 03-5311191 03-5311140 העירייה מבקר ניר אבנון
 03-5311191 03-5311140 לעירייה משפטית יועצת גז דניאלהעו"ד 

-קרייצר שליעו"ד 
 טבוליאב

 03-5311191 03-5311140 העירונית  תובעת

 03-5311134 03-5311130 העיר פני לשיפור האגף מנהל  דנוך שמעון
 03-5311183 03-5311111 הגביה אגף מנהל  אהרון יצחק
 03-5311246 30-5011155 העירייה מהנדסת בר אנדה

 לתכנון הוועדה
 ובניה

 03-5311246 30-5011155 מזכירות

 של פיקוח' מח
 לתכנון הוועדה

 ובניה

 30-0855593 30-5011155 פיקוחה' מח מזכירות

 03-5311193 03-5311120 אנוש משאבי אגף מנהל , עו"דקדוש יוסי
 03-5311191 03-5311163  עסקים רישוי' מח מנהלת  לוי דורית

 30-5011515 30-5011515 מנהלת  איכות הסביבה אורנה שנער
 ישראל

 ינסקי'שצוצ
 03-5311196 5311141/3 הספורט'  מח מנהל

 חוק על וממונה חוץ קשרי, הציבור פניות  גלינר ריקי
 המידע חופש

03-5311159 03-7956660 

 03-5311189 5311123/5  בינויה' מח מנהל נגר חיים
 03-5311189 5311125/6 תשתיותה' מח מנהל פישל לאוניד

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

03-5311238 03-5311138 

 30-0855599 03-5311160 מחשוב על אחראי  בן אריאל
 03-5311196 03-5311158 הדיור לתרבות האגודה שדה פזית

 30-0855553 03-5311161 בדרכים בטיחות מטה מנהלת  מועלם אפרת
 03-5311214 03-5311120 הפנים משרד שרות נעמת חנה

הוועדה  ושמאי העירייה נכסי מנהל סולימני אומיד
  בניהללתכנון ו

30-5011535 30-0855505 

 30-5011555 *8885 126מנהל המוקד העירוני  אלי שטרן
 

 1111110213לתאריך עד  הטבלה נכונה 
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 :משרדי העירייה בכתובות שונות

 פקס טלפון כתובת המנהל שם מחלקה/אגף

 5055318 5033533 03 רבין יצחק' רח רגב אסתר' דר החינוך אגף
 8539955 8539933 54הנשיא ' רח עידו ז'ולטי הרווחה אגף

 
אגף חרום, ביטחון 

  ופיקוח
 5055505 5011105 03 יצחק רבין' רח שלום שרף

 7362375 7362376 01 המלך שלמה  מנחם בן משה העירוני פיקוחמח' 

 6356436 7362689 יהודית' שד אקוס איריס גינוןה' מח
תברואה וממונה המח' 

 על שימור האנרגיה
 5055508 5011159 1רח' האלון  דרור סירי

 5351282 5351282 54הנשיא ' רח דבורה ריקי הנוער לקידום' מח

 5350467 5347479 10 עגנון י"ש  רוט ציפי הגמלאי לרווחת' מח
 ליעוץ זוגי התחנה
 תיומשפח

 54רח' הנשיא  ליברמןציפי 
 פינת רח' סוקולוב

5345358 5345358 

 הפסיכולוגי שרות
 לתלמיד

 6351045 5346087 05 וולךרח'  ניומקין רבקה

 יעוץ שרותי-ל"שי
 לאזרח

 י"ש' חר חיים דרשן
 נביאים/עגנון

5350946 5349788 

 שובייי לטיפול מרכז
 (ב"מיט) בפרט

 5558355 5055083 5 זיידמן' רח חציר ליקה
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 0213מבנה העירייה לשנת  
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 המידע חופש חוק על וממונה לתושב שירות מרכז

 גלינר ריקי' גב :הציבור פניות רכזת

 אונו יתיקר  41יצחק רבין רח'  :כתובת

 23-5311159:טלפון

 23-7956662:פקס

 . מראש טלפוני בתיאום :קהל קבלת

  riki@kiryatono.muni.il:אלקטרוני דואר

 

 :הציבור פניות רכזתתפקיד 

 .האלקטרוני ובדואר בטלפון, בכתב התושבים פניות את מקבלת הציבור פניות רכזת

 .המטפל באגף מקיפה בדיקה לאחר מתבצע פנייה בכל הטיפול

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

 .הציבור פניות

 

 המידע חופש על הממונה

 גלינר ריקי' גב :המידע חופש חוק על ממונה

 אונו יתיקר 41רח' יצחק רבין  :כתובת

 23-5311159:טלפון

  23-7956662:פקס

 

 0213דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 
 

 27 2213-מס' בקשות שהוגשו ב .1
 27 2213 -מס' בקשות שנענו ב .2
 12 נענו בחיוב .א
 נענו בשלילה .ב
 נענו חלקית .ג

 

2  
1 

 : נענו בשלילה/סעיפים בבקשות שבקשות
 מידע אשר אין לגלותו   -(4)9*בהתאם לסעיף 

 על פי כל דין. 
 פגיעה בפרטיות-(3)א( )9*בהתאם לסעיף 

 
ללא המשך טיפול בשל אי תשלום  .ד

 אגרת הבקשה למידע
12 

עתירות שהוגשו על החלטות  .3
 המידעממונה על חוק חופש ה

2 
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 העירייה מבקר

  אבנון ניר :העירייה מבקר
 , קריית אונו41רח' יצחק רבין  :כתובת
 23-5311142:טלפון
 23-5311191:פקס

 .מראש בתאום: קהל קבלת

 nirav@kiryatono.muni.il :המבקר של אלקטרוני דואר

 sigalasor@kiryatono.muni.il: נוסף אלקטרוני דואר

  
 

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

 לפקודת א172 בסעיף מוגדר המבקר תפקיד. והחיסכון היעילות ועקרונות המידות טוהר על
 . העיריות

 התושבים קבילות נציב
 .התושבים קבילות כנציב גם משמש אונו יתיקר עיריית מבקר

 לפנות רשאי, רצונו לשביעות הולם מענה קיבל ולא העירייה לאגפי שפנה תושב, זו במסגרת
 .נוספת לבדיקה העירייה למבקר

 
 הלשכה המשפטית

 
 גז דניאלה ד"עו :עירייהל המשפטית היועצת
 אונו יתיקר ,41רח' יצחק רבין  :כתובת
 23-5311142:טלפון
 23-5311191:פקס

 sigalasor@kiryatono.muni.il :אלקטרוני דואר

 
 העירייה של משפטי יועץ

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

 של במקרים המקצועית דעתו את ומחווה המועצה בישיבות המשפטי היועץ משתתף, כן כמו
 . מחלוקת

 
 התובעת העירונית

 עו"ד בלשכה המשפטית ותובעת העירונית -אביטבול-עו"ד שלי קרייצר
 

 

 

 

 

mailto:nirav@kiryatono.muni.il
mailto:sigalasor@kiryatono.muni.il
mailto:sigalasor@kiryatono.muni.il
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 מגור אילנית' גב: העירייה דוברת
 אונו יתיקר ,41רח' יצחק רבין  :כתובת
 23-5311119:  טלפון
   23-5311213:פקס

 מראש בתיאום :קהל קבלת

 ilanita@kiryatono.muni.il: אלקטרוני דואר

 
 
 0213עיקרי פעילות לשנת  11

הדוברת עוסקת בסיקור , תיעוד והעברת מידע של פעילויות עירוניות , בכלל  .א
העירייה   סגני ראש העיר וחברי מועצת העיר,  ,העירזה פעילות ראש 

ושלוחותיה לקהלי יעד שונים בארץ ובעולם, באמצעות הודעות לכל אמצעי 
כגון , אתר אינטרנט ורשתות חברתיות יזיה רדיו והתקשורת : עיתונות, טלו

 פייסבוק.
העירייה מקיימת קשר עם אמצעי התקשורת השונים )עיתונות כתובה,  דוברת .ב

מדיה, אלקטרונית ומקוונת ( במישור הארצי , מקומי ובינלאומי במטרה להפיץ 
 את דבר העירייה לבניית תדמית מיטבית וחיובית.

ומם הוצאות הודעות יזומות על פעילות העירייה , מחלקותיה ושלוחותיה ופרס .ג
 בכלי התקשורת השונים.

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

 חוצות. בכלל זה שלטי
הזמנת תקשורת לאירועים, שיתוף צילום אירועים, ליווי תקשורתי לאירועים,  .ה

 עי התקשורת בסיורים ואירועים הנערכים על ידי העירייה ושלוחותיה.אמצ
מתן מענה לפניות באמצעי התקשורת, בכלל זה תיאום פגישות , וראיונות  .ו

, סגני ראש העיר וחברי המועצה. ליווי ראש העירלאמצעי התקשורת עם ראש 
 העיר ,הנהלת העירייה העובדים בפעילותם התקשורתית.

תיבה, עריכה , הדפסה והפקה של חומר כתוב ומצולם על הדוברות פועלת לכ .ז
חומר מפה עירונית, העיר והעירייה, בכלל זה פרוספקטים, חוברות, מידעונים, 

 אינפורמטיבי. )מצ"ב נספח(
הדוברות אחראית על הדפסה , הפצה של אגרות לתושבים הנושאים עירוניים  .ח

 שונים. 
רוני. כתובתו: כתיבה ועריכה של החומר לאתר האינטרנט העי .ט

www.kono.org.il 

ועוסקת בדוברות   -משתלבת במכלול מידע לציבור   בעת חירום, הדוברות .י
אמצעי התקשורת ופעילויות ליד האחראית להסברה לציבור.  במתן מענה ל

 בהתאם להוראות דו"צ. הסברה לנוכח המצב
 
 

                                                                                                                            
          

 חומר פרסומי:
 מידעונים חודשיים, פרוספקטים

mailto:ilanita@kiryatono.muni.il
http://www.kono.org.il/
http://www.kono.org.il/


11 
 

 
 

 

  ארד חן' גבה:  האישה מעמד לקידום העיר ראש יועצת
 אונו תיקרי, 41ק רבין חיצ: כתובת
 23-5311231: טלפון
 23-5311131: פקס
 hen@kiryatono,muni.il :אלקטרוני דואר

 
 

 :האישה מעמד לענייני היועצת תפקיד
 בהתאם 1991 בשנת נחקק המקומיות ברשויות האישה מעמד לענייני היועצת של תפקידה

 . האישה מעמד לקידום הרשות לחוק
, בעיר נשים למען והן בעירייה הן האישה מעמד בקידום היועצת עוסקת זה תפקיד במסגרת
 . ועוד ומשפט חוק, רווחה, בריאות, חינוך: כגון בתחומים
 .המינים בין בשוויון העוסקים נושאים לדיון והעלאה הרצאות, עיון בימי מתבצעת הפעילות

 
 :נשים מנהלת

  יציק ציזראמר מ"מ ראש העיר  המועצה חבר:  נשים מנהלת ר"יו
  סאפן אתי' הגב:  נשים מנהלת מזכירת

 www.onowomen.org.il:  נשים מנהלת לאתר קישור

 23-7363722:  טלפון
 

 :    0213 -ב הפעילות עיקרי

 3221מעמד האישה  
 חלוקת תקנון מניעת הטרדה מינית לעובדי העירייה  

 יום האישה לעובדות העירייה . 2213מאי  

 הרצאה למנהלים בנושא מניעת הטרדה מינית 

 

 פעילות מנהלת נשים עירונית :  

  הרצאות / סדנאות לנשות העיר 

  כנסים עירוניים 

 2222  נשים משתתפות בפעילות מנהלת נשים עירונית 

 

 

 מעמד האישה -1021-מתוכננת לפעילות 

  חיזוק בטחון ודימוי עצמי  –בתכנון : עבודה בדגש על נערות 

 

 

mailto:hen@kiryatono,muni.il
http://www.onowomen.org.il/
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 היחידה למניעת אלימות סמים ואלכוהול
 

מנהלת תוכנית עיר ללא אלימות ומתאמת הרשות ) מנהלת היחידה :  הגב' חן  ארד
 למלחמה בסמים ואלכוהול (
hen@kiryatono,muni.il 

 
 הורים : הגב' מילי ארז המזכירת היחידה ורכזת סיירת 

mili@kiryatono.muni.il  
 

 41כתובת: רח' יצחק רבין 
 23-5311231,  23-5311211טלפון : 
 23-5311131פקס : 

 
 מדריכי מוגנות : 

 חט"ב בן צבי  –דניאל ברונר 
 תיכון בן צבי -שי אמר

 
 

 : 3021-ב פעילות היחידה
 

 עיר ללא אלימות 
   -חינוך 
 תוכנית אילנות . •
 מדריכי מוגנות . •
 הנחיית צוותי חינוך  . •
 דיווחי אלימות •

 
  –אכיפה 

פורום אכיפה מתכנס אחת לחודש באופן קבוע וכולל את כל הנציגים העירוניים +  •
 משטרה . 

 מצלמות  •
 רכז סיירות הורים. •
 עזרים וביגוד. ,הכשרה ,שימור ותחזוקה , פרסום •
 סייר עירוני •
  2214מתוכנן ב  –משמר אזרחי  •

 
   -רווחה  

 סדנת חיזור בין המינים . •
 עו"ס עיר ללא אלימות  דפנה איתן  •
 סדנאות לאוכלוסייה בסיכון  •

 
  –פנאי 

 פעילות פנאי לנוער במהלך חופשת הקיץ. •
 פעילות פנאי לנוער במהלך השנה . •
 בחופשת הקיץ 16-11עבודה לבני נוער בגלאים  •

 
 
 

mailto:hen@kiryatono,muni.il
mailto:hen@kiryatono,muni.il
mailto:mili@kiryatono.muni.il
mailto:mili@kiryatono.muni.il
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 -הקשר עירוני  
 דוברות שיווק ויח"צ לעיר ללא אלימות •
 הנהגות נוער /הורים  ,הכשרות והדרכות הורים •

 
 

 עבודה בקהילה 
 גמלאים מתנדבים בגני הילדים  -זהב בגן   
 סיירת הורים עירונית  " הורים על בטוח " 
 מרכז הדרכה להורים  " הורים על בטוח " 

 
 

 פעילות מניעה עירונית  
 פעילות מניעה במערכת החינוך לבתי הספר : סדנאות והצגות . •
 סדנאות מניעה וטיפול לילדים ונוער  •
 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 . –שתתפות בקורס מדריכות צהרונים בנושא מניעת אלימות ה •
 פעילות לצוותים החינוכיים בבתי הספר ובמסגרות אחרות  •
תחום הנוער מתנ"ס  –סדנאות מניעת שתיית אלכוהול רכזי ומדריכי תנועות הנוער  •

 קריית אונו .
 
 

 0213פרסומים   
 מידעון לתושב   .1
 עיתונות  .2
 פלייר מרכז הדרכה להורים  .3
 אתר העירייה והפייסבוק .4
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 ל"מנכ לשכת

 לייכטר גדי מר :העירייה ל"מנכ
 אונו יתיקר  41יצחק רבין ' רח :כתובת
 23-5311114:טלפון
 23-5311193:פקס

  tallys@kiryatono.muni.il: אלקטרוני דואר

 
 .העירייה ומחלקות אגפי כל ניהול על האמון, סטטוטורי תפקיד הנו העירייה ל"מנכ

 .העירייה כמזכיר משמש לתפקידו בנוסף
 . בחוק נקבעו ותפקידיו סמכויותיו

 
 :תפקידו במסגרת

 מועצה לישיבות הקשורים הנושאים כל על אחראי  

 העיר ומועצת הרשות ראש מדיניות ביצוע  

 העיר ולמועצת הרשות לראש מייעץ  

 ברשות החיים תחומי בכל ויעדים מטרות הצבת, ברשות האסטרטגי התכנון גיבוש 
 . שנתיות רב תוכניות והכנת

 בניהם ומתאם ראשיהם באמצעות ומחלקות האגפים על מפקח  

 מסודרת מטה עבודת של לקיומה דואג  

 שנתיות עבודה תוכניות ומכוון מנחה  

 הרשות לתקציב בהתאם א"כ תוכניות ומוביל מגבש  

 עדיפות ויקבע המחלקות מנהלי בשיתוף שנתי תקציב הצגת הגזבר עם מגבש 
 . הרשות למדיניות בהתאם וקדימות

 הרשות של מידע מערכות על אחראי  

 הרשות של החירום מערכות בין ומתאם מטפל  
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 121 עירוני מוקד
 שטרן אלי מר: מנהל המוקד העירוני

  41 יצחק רבין' רח: כתובת
 126 העיר בתוך, מקום ומכל טלפון מכל* 9994:טלפון
 23-5311222:פקס

 פעילויות
 לטיפול הפניות את ומעביר ביממה שעות 24 טלפוניות לפניות עונה 126 העירוני המוקד
 כל נבדקת העירוני המוקד במסגרת. הפנייה לדחיפות בהתאם, העירייה ומחלקות באגפי
 . הטיפול לסיום עד פנייה
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 0213שנת  -התפלגות  פניות לפי אגפים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  שרותים חברתיים
73 ,1%  

1%, 91, חינוך  

2%, 15, כספים  

2%, 11, כח אדם  
,  0035, גוף חיצוני

10% 

,  0123, הנדסה
13% 

9%, 1711, ל``מנכ ,  11817, ע1פ1ש 
11% 

 ע1פ1ש ל``מנכ הנדסה גוף חיצוני כח אדם כספים חינוך שרותים חברתיים
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  עסקים רישוי

 לוי דורית' גב: המחלקה מנהלת
 אונו קרית  41רח' יצחק רבין : כתובת
  23-5311231: טלפון
 23-5351191: פקס

 16:22 - 19:22 השעות בין' ב וביום 1:32 -12:32 השעות בין', ה-'א ימים: קהל קבלת

 doritl@kiryatono.muni.il: אלקטרוני דואר

 
 עסקים לרישוי היחידה תפקידי
 עסקים רישוי חוק פי על רישוי טעוני העסקים רישוי ניהול על אחראית עסקים רישוי מחלקת

 . החוק חל לגביהם אשר העסקים את במפורש המגדיר, 1961 - ח"תשכ
 על אחראית וכן בעיר עסקים לפתוח המעוניינים לאזרחים מידע במסירת עוסקת המחלקה

 . בעסקים התברואי הפיקוח
 .הרישוי תהליך הפעלת על אחראית המחלקה

 וטרינר, הבריאות משרד מפקחי: כגון המאשרים הגורמים עם  יזומה אכיפה פעילות ביצוע
 . העירייה ותברואן ראשי

 הרישוי מטרות
 וקיום ומטרדים מפגעים מניעת, נאותים תברואה תנאי לרבות, הסביבה של נאותה איכות

 . כבאות ולשירותי ובניה לתכנון הנוגעים הדינים
 . הציבור לשלום ודאגה סכנות מניעת

 . סביבתו או העסק במקום הנמצאים של בטיחות
 

 3021עסקים הפעילים בעיר דו"ח 
 

 עוני רישוי.ט 225   עסקים , מתוכם 312 -בקרית אונו פועלים כ
 בביקורים יזומים, הןביקורות בבתי עסק,  232 -בוצעו כ 2213במהלך 

 באופן עצמאי ע"י המחלקה.  ע"י הגורמים המאשרים והן
 )סייענו לאכיפת צווי סגירה( וצו סגירה מנהלי. 2213במהלך 
 התנהלות בבתי משפט והגשת כתבי אישום.המשך 

 

 0213שנת 
 

 עסקים. 312
 טעוני רישוי. 225
 בעלי רישיון. 151

 צו סגירה מנהלי. 1
 המשך הגשת כתבי אישום והגשות לבתי משפט.

 . 73%ס"ה עסקים בעלי רישיון 
 

 0211מטרות ויעדים לשנת 
 

 .הגברת המודעות לחשיבות קבלת רישיון 

  על בתי עסק הפועלים בעיר.הגברת אמצעי הפיקוח 

 .הגדלת אחוז העסקים בעלי רישיון עסק בעיר 

 .הערכות לקראת הרפורמה החדשה של רישוי עסקים 

mailto:doritl@kiryatono.muni.il
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 עירוניהפיקוח 

 מר משה בן מנחם מנהל מחלקה:

 55421מיקוד  אונו-, קריית31רח' שלמה המלך  כתובת:

 23-7310371טלפון:

 23-7310375פקס:

  11:22 – 16:22, יום ב' )אחה"צ( 12:32 – 21:22ה'  –ימים א' קבלת קהל: 

  15:22 – 12:32ה', בין השעות: -ימים א' מענה טלפוני לבירורים ותשלומים:

 ערעורים יש לשלוח בדאר רשום בלבד

  mosheb@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני: 

 kiryatono.muni.illilis@:   עיריית קריית אונו

 פעילות המחלקה

מחלקת הפיקוח של עיריית קריית אונו אמונה על אכיפת חוקי המדינה הנוגעים לרשות וחוקי 

העזר העירוניים. אכיפת חוקי העזר חשובה לשמירה על הסדר הציבורי, כחלק מהשמירה על 

 של תושבי העיר והבאים בשעריה. איכות החיים

 פקחים. 6-מזכירות חניה  ו 2מזכירת מחלקת פיקוח,  1מנהל , 1אנשים:  9מח' פיקוח מונה 

 

 : 3021פעילות הפיקוח העירוני בשנת 

 הנפקת תווי חניה 

חלוקת תווי חניה דו שנתיים לתושבים ושיפור מערך הנפקת תווי חניה באמצעות שליחת 

 האינטרנט וקבלת התו עד לבית התושב.מסמכים דרך אתר 

 ם.תווי  2,115 -סה"כ חולקו כ

 דוחות חניה 

 האסורים לחניה ברחבי העיר .במקומות  דוחות חניה  לרכבים שחנו  7,932 -ניתנו כ

 התראות וטיפול במפגעים 

לכלוך , הוצאת גזם , רכבים  –התראות לטיפול במפגעים שונים כגון  662סה"כ ניתנו 

,ניקוי מגרש , עשבים בחצר , גדר חיה, כלבים משוטטים ,הדבקת מודעות , הקמת נטושים 

 רעש , שפיכת פסולת , ניקוי מקלטים משותפים , רוכלות.

 : לכידת ותפיסת סוסים וכלבים משוטטים

להמשך טיפול ובדיקת חיסונים  הווטרינריםסוסים וכלבים והעברתם לשירותים   לכידת -1 -כ

 ומחלות.

 

 

 

 

mailto:mosheb@kiryatono.muni.il
mailto:mosheb@kiryatono.muni.il
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 פיקוח עירוני:

 קנסות 

 קנסות .  16 -סה"כ ניתנו כ

   אישום  הגשת כתבי

 כתבי אישום בנושא מפגעים וחניה אסורה .    22_–הוגשו לבית המשפט כ 

  רכבים נטושים

 רכבים נטושים וגרוטאות .  174 -פונו מרחבי העיר כ

   פעילות עם המשטרה

 חניות אסורות ואכיפת סדר בעיר .סיורים משותפים עם השיטור הקהילתי לבדיקת 

 ונדליזם בגנים הציבוריים ופינוי רוכלים.וטיפול ב

 פעילות בבתי ספר

הכוונת ההורים להורדת ילדיהם בבטחה בבתי הספר בשיתוף עם המטה לבטיחות בדרכים 

 והשיטור הקהילתי . 

 :אבטחה ושמירה על הסדר באירועים שונים

 עצמאות, ל"ג בעומר.יום השואה, יום הזיכרון, יום ה  -

 אירועי קיץ   -

 חלוקת עלוני מידע לציבור

 

 .0211תוכנית עבודה לשנת 

 טיפול ברכבים נטושים. .1

 טיפול במגרשים לא נקיים. .2

 טיפול במפגעי איכות סביבה. .3

 טיפול במכליות דלק המחנות ברחבי העיר. .4

 הסדרת החניה ברחבי העיר. .5

 הסדרת תווי חניה לתושבי העיר. .6

 בעלי חיים )גללים, חיסונים, שוטטות וקשירה(אכיפה בתחום  .7

 הקמת שיטור משולב. .1

 לשעבר( ל..י.ש חדש)משרדי מעבר מחלקת הפיקוח למבנה .9

 טיפול במפגעי שפ"ע )גזם, אשפה, פחים שבורים וצמחיה( .12

 החלפת מדים לפקחי העיר. .11

 הדרכה והתמקצעות פקחים בתחום האכיפה. .12

 אכיפה ובקרה בתחום רישוי עסקים. .13

 בהכוונה ואבטחה באירועים עירוניים.סיוע  .14
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 ובטחון חירום לשירותי המחלקה

 שלום שרף מר :המחלקה מנהל
 אונו תיקרי 22 וינגייט :כתובת
 23-5311175: טלפון
 23-5345536:פקס
 Shalom@kiryatono.muni.il :אלקטרוני דואר

 smadar@kiryatono.muni.ilמזכירת המחלקה: גב' סמדר סוויסה: 

 
 :המחלקה תפקידי
. חירום לשעת ומוסדותיה העירייה את להכין הוא חירום רותיילש המחלקה של תפקידה
 והחירום הביטחון גופי כל ותרגילים, ההדרכה, הנהלים בתחום בהתכוננות עיםיומס שותפים

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

 0213פעילות ביטחון מוס"ח 

 .2213להלן סיכום פעילות אבטחת מוסדות חינוך לשנת 

 

 אבטחת מוסדות חינוך ואירועים.

 כנס מאבטחים מוס"ח לקראת שנת הלימודים תשע"ד. .1

 שנת הלימודים תשע"ד. כנס גננות וסייעות לקראת .2

 כנסים של רכזי ביטחון בית ספרי . 2. בוצעו 3

 ביצוע תרגילים והכנות לשע"ח במוסדות  חינוך. .4

 . בדיקת מרכיבי ביטחון בבתי ספר וגני ילדים.5

 גני ילדים חדשים  וציודם בלחצני מצוקה. קווי טלפון, 1נפתחו  .6

  ומרכיבי ביטחון.    

 רכישה ובדיקת ציוד עזרה ראשונה בגני ילדים והשלמת  החוסרים. .7

 בדיקת לחצני מצוקה  בגני ילדים לפני תחילת שנת הלימודים  .1

 ובמהלכו.    

 ביצוע ביקורות בגני ילדים.  .9

 .אבטחת בתי ספר וגני ילדים באמצעות מאבטחי מוס"ח.12

 רנות..הכשרת מאבטחי מוס"ח , ביצוע ביקורות ותרגילי ע11

 כרון, יום ייום השואה, יום הז .אבטחת אירועים ממלכתיים,12

 אירועי קיץ ואירועי עירייה. העצמאות, ל"ג בעומר,     

 בחנוכה וחופשת פסח. בחודשי הקיץ, ן.אבטחת קייטנות ואישור13

 .כנס תדרוך עובדי המתנ"ס לפני תחילת הקייטנות.14

 ספר וגני ילדים.ביקורות ומעקב אחר טיולי בתי  ,.פיקוח15

 .פיקוח והפרדה בעבודות המתבצעות במוסדות חינוך לבין16

 התלמידים.     

 , כגון החלפת טלפוני    .תגובה לאירועים מידיים ופניות מוקד17

 אנשים חשודים וכו'., מצוקה     

mailto:Shalom@kiryatono.muni.il
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 חרום:
 
 
 

 השתלמויות ותרגילים
 2 -ועדת מל"ח ת וישיב

 
 :נושאיםב ותרגילים השתלמויות

 רעידת אדמה
 מכלול מידע לציבור

 אימון למנהלי מכלול מידע לציבור בחרום
 אימון מכלול מידע לציבור כולל מוקדני מוקד חרום טלפוני

 השתתפות בכנס הסברה ודוברות בחרום 
 ביקורת של משרד להגנת העורף

 השתלמות לקראת שבוע חירום לאומי
 

 תרגילים:
 תרגיל מוסדות חינוך .1
 כולל בשעות הלילה ,תרגיל מל"ח .2
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 אגף משאבי אנוש
 יוסי קדוש עו"ד מנהל האגף :

 , קריית אונו41יצחק רבין רח'  כתובת:

 23-5311145טלפון:
 23-7956622פקס:

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

 ופיתוחם האישי.
 

 :פרוט מבנה האגף
 אנוש משאבי אגף מנהל -                           , עו"דקדוש יוסי

 מדור מנהלת  -                              מרמור איילת
 האגף מנהל עוזרת -                               אלעד מירית
 נוכחות תחום רכזת -                                  מור עירית
         והשתלמויות הדרכה רכזת -                           אקיבוטי חגית

                         
             

 3021פעילויות האגף בשנת 
                                   

 להפיכת מערכת הנוכחות לנגישות באינטרנט הכנת תשתית -

 לימודים+ השתלמויות )כמויות וסקטורים( -

 : 2213לימודים והשתלמויות בשנת  -
 

   ASDסייעות בתי"ס השתתפו בקורס העצמה מקצועית לסייעות משלבות  22 -
 בהנחיית מרצים מבית איזי שפירא .

 
 השתתפו בקורס לשחק את הסיפור בשיתוף עם מפעם השפלה . סייעות גנ"י 22

 
 סייעות גנ"י השתתפו בקורס פסיכודרמה בשיתוף עם מפעם השפלה . 22

 
עובדים השתתפו בהשתלמות עובדים במלון רויאל רימונים וישרוטל גנים בים  222 -כ

 המלח , בחנוכה.
 
 . 2213הלך שנת עובדים השתתפו בקורסי גמול א' וגמול מיוחד במ 122 –כ 
 

הגדלת אחוז העובדים הזכאים לגמול  –אישר לימודים לעובדים לקראת תואר ראשון  -
 א' וב'.
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 :0211סקירת עיקרי הפעילות המתוכננת לשנת 

 

 תוכנת נוכחות חדשה ואפשרות צפייה בדוחות נוכחות דרך האינטרנט .  -

 מתוך הכרה בחשיבותה של האתיקה המקצועית ,    –המשך הטמעת הקוד האתי   -

  הוחלט   להנהיג בעירייה קוד אתי , אשר יגדיר את זהותה של העירייה ויחייב כל       

 עובד ומנהל בעירייה .       

 כל התיקים האישיים של העובדים יסרקו לתוך  –המשך סריקת תיקים אישיים   -

 המערכת הממוחשבת .      

 תכלול זכויות וחובות של  –חוברת מידע לעובדים ועובדים חדשים בפרט   -

  ניסיון עד לקבלת קביעות , העובדים , חופשות , שעות וימי עבודה , תקופת       

 תאונת עבודה וכד' . ,מחלה      

 המשך עידוד עובדים ללימודים אקדמאיים. -

שינוי נוהל בחירת עובד מצטיין לתהליך של בחירת  –ין צוות מצטיין / עובד מצטי -

 צוות מצטיין / עובד מצטיין .

 השתלמות מקצועיות לעובדים עם דגש לדרג הניהולי.  -

 חידוד הגדרת נהלי עבודה באגף .  -
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 הדיור תרבות
 שדה פזיתגב' מנהלת: 

 , קריית אונו41רח' יצחק רבין  :כתובת
 23-5311151:טלפון
 23-7956659:פקס

 16:22-19:22' ב יום,  21:22-12:32' ה-'ד-'ג-'ב-'א ימים :קהל קבלת

 pazit@kiryatono.muni.il :אלקטרוני דואר

 
 היחידה פעילות
 : שירותים במגוון בתים לוועדי מסייעת אונו בקרית הדיור לתרבות האגודה
 המשותף הבית על תקין בניהול סיוע 
 משפטי וייצוג ליווי, משפטי ייעוץ 
 ליין און משפטי ייעוץ 
 לבוררות המוסד 
 שמאי ייעוץ 
 אדריכלי ייעוץ 
 הנדסי ייעוץ 
 לגינון ייעוץ 
 קלוטלמ ייעוץ 
 יונים להרחקת ייעוץ 
 בדק שנת 
 מוזל בתעריף - המשותף לרכוש ביטוחים 
 מוזל בתעריף - הדברה שירותי 
 מוזל תעריף- המשותף ברכוש חשמל תקינות בדיקת 
 הבניין מעטפת לשיפוץ מענקים 
 וכו גג זיפות,  מדרגות חדר, מוגבל לשיפוץ מענקים' 

 
 סל ולהפיכת האזרח עם הקשר להידוק הדיור לתרבות האגודה של מדיניותה במסגרת

 הטלפון ברשת ושימושי יעיל אינפורמטיבי אתר האגודה הקימה, יותר ונגיש לזמין השירותים
 . האינטרנט ברשת וכן, 1-122-42-42-42: שמספרו

 HADIUR.GOV.IL-WWW.TARBUT: הדיור לתרבות האגודה של הארצי לאתר

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pazit@kiryatono.muni.il
http://www.tarbut-hadiur.gov.il/
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 0213פעולות שבוצעו לשנת  –האגודה לתרבות הדיור 
 
מפגשים עם וועדי בתים ודיירים, עם היועץ המשפטי של האגודה לתרבות הדיור ,  122-כ

שמתמחה בדיני מקרקעין  במשרדי האגודה לתרבות הדיור בקריית אונו, טיפול בסרבני 
 תשלום, מכתבי התראה, טיפול בסכסוכים הקשורים לרכוש המשותף וכו'.

 השנה התקיימה סדנא לוועדי בתים.
 ביעה למפקחת על הבתים המשותפים לסרבני תשלום, עם ייצוג משפטי נלווה.כתבי ת 6 -כ
 

לדיירים במענה טלפוני עם תשובה מספר רב של פניות לייעוץ משפטי  ב "און  ליין " הניתן 
 ידית.מ
 

 פעמיים בשנה פליירים לתושבים.
 

ל הנושאים פניות רבות של תושבים למשרד הן טלפוניות והן באמצעות דואר אלקטרוני , בכ
שאילתות מטרד של מזגנים  ,הקשורים לרכוש משותף, כולל שליחת מכתבים לסרבני תשלום

 וכו'.
 

מספר רב של בתים משותפים קיבלו חוות דעת בכתב מאדריכלים , ממהנדסים כגון רטיבות 
 מהגג , מצב צנרת, וכו'.

 
מענה לשיפור מראה מספר רב של בתים משותפים נעזרו על ידי יועצי גינון מוסמכים במתן 

 הגינה ושיטת השקיה , ייעוץ בתכנון גינה חדשה . 
 

 פנקסי קבלות , מדבקות וכו'. ,נשלחים לנציגויות הבתים חומרי עזר
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 המטה לבטיחות בדרכים
 גב' אפרת מועלם  מנהלת המטה לבטיחות בדרכים:
 : גב' חנה נעמתמזכירת המטה לבטיחות בדרכים

 אונו-, קריית41רח' יצחק רבין  כתובת:
   23-5311122טלפון:
  23-5311214פקס:

 efrat@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני:
 1:32-12:32ה' בין השעות -קבלת קהל: ימי א'

 
 ועדת תנועה

 יו"ר הועדה: מר יוסי נשרי, ראש העיר
 אפרת מועלם: גב' מזכירת הועדה

 , קריית אונו41כתובת: רח' יצחק רבין 
 efrat@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני: 

 
 ועדת תנועה הינה ועדה סטטוטורית המתכנסת בהתאמה לנושאים.

 חנייה לנכים ועוד.תפקידה של הועדה להחליט בכל נושאי תמרור, מיתון תנועה, רמזור, תו 
 בהתאם לנהלים מאשרת ועדת התנועה והבטיחות בדרכים חניה שמורה לרכב נכה.

 המטה לבטיחות בדרכים
 גב' אפרת מועלם  מנהלת המטה לבטיחות בדרכים:
 : גב' חנה נעמתמזכירת המטה לבטיחות בדרכים

 אונו-, קריית41רח' יצחק רבין  כתובת:
  23-5311122טלפון:
  23-5311214פקס:

 efrat@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני:
 
 

 :3021פעילות המטה לבטיחות בדרכים בשנת 
 

 . מעקב אחר תאונות דרכים בקרית אונו
 המטה מקבל דיווחים יום יומיים על תאונות דרכים שמתרחשות בקרית אונו ומהם הוא מפיק

 דוחות רבעוניים ושנתיים ומפיצם לגורמים הרלוונטיים.
 

 תשתיות קלות:
 .הוספת עיני חתול אקטיביים סולאריים )מהבהבים( לפני מעברי חצייה בעיר 
 .הוספת עיני חתול סולאריים בצבע כחול במעגלי תנועה בעיר 
 ( 326-מהבהב ו 727התקנת מערכות רמזורים מהבהבים  במעברי חצייה  )אשר מואר מאיר

 שעות במעברי חצייה בקטעי דרך ועל יד מוסדות ציבוריים. 24עובדים 
 ( 326הוספת תמרורים סולאריים של הולכי רגל במעברי חצייה) 
 .התקנת פסי האטה בעיר כפוף לאישור ועדות תנועה 
 .חידוש צביעת מעברי חצייה, ניתוב, צביעת אבני שפה במהלך השנה עפ"י הצורך 
 ות ועדת תנועה ותיקון התמרורים הקיימים בעיר.הצבת תמרור עפ"י החלט 
 .הנמכת מדרכות בעיר במסגרת נגישות לנכים 
  החלפת תחנות אוטובוסים ישנות בחדשות במסגרת פרוייקט ההנגשה בתחנות האוטובוסים

 וסימון רחבת המתנה בכל תחנות האוטובוסים בעיר.

 

 
 שינויים גיאומטריים:

 מיתוני התנועה ברח' לוי אשכול להפחתת תאונות הדרכים  הוספת מעגל תנועה במסגרת תוכנית
 ברחוב.

 

mailto:efrat@kiryatono.muni.il
mailto:efrat@kiryatono.muni.il
mailto:efrat@kiryatono.muni.il
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 החינוך:  פעילות בתחום

  חלוקת מחברות, מערכת שעות ולוחות שנה עם האמנה בבטיחות בדרכים בתחילת השנה לכל
 מערכת החינוך.

 .פעילות לחטיבות הביניים: סימולטור בנהיגה, הרצאות מפי נפגע תאונת דרכים והצגות בנושא 
 עילויות יום זה"ב בבתי הספר הכוללים הדרכות על אופניים חידונים, הצגות  ועוד. פ 
  הפקת דפי מידע במהלך השנה בנושאים :הולכי רגל, הדרך הבטוחה לביה"ס, כללי בטיחות

 בחופשות ועוד. 
  ,פעילויות בביה"ס תיכון: סימולאטור בנהיגה, הרצאות בנושא: נהיגה תחת השפעת אלכוהול

 ורת הבטיחות ע"י רכב מתהפך, הצגות ועוד. המחשת חג
 :המשך המיזמים בבתי הספר 

הורים מתנדבים בבקרים  –"חבק וסע לשלום" בשרת, ברימונים , יעקב כהן ואביגדור ורשה  .א
 להכוונת ההורים להורדת התלמידים בבטחה ליד בתי הספר

הגעה ללא מכוניות לבית הספר בעזרת הורים  -" בימי שישי בניר וברימונים 11"קו   .ב
 מתנדבים

 הגעה ללא מכוניות לבית הספר בימי שישי בעזרת הורים מתנדבים.-"אחרינו לעלומים"   .ג
 .סטודנטים מתנדבים בבקרים להכוונת ההורים להורדת ילדיהם בצורה בטוחה ליד בתי הספר 
  המעבירים את התלמידים במעברי חצייה בעיר .הוספת מסייעים 
 . חלוקת תעודות הוקרה לתלמידי כיתות ו' על תפקידם במשמרות הזה"ב 
 .חלוקת דפי מידע לפני חופשות גדולות בנושאים שונים בבטיחות בדרכים לכל מערכת החינוך 
 דרכים בבתי עדת היגוי עירונית בבטיחות בדרכים בנוכחות רכזי בטיחות בומפגשים והרצאות לו

 הספר.
  הדרכות של תלמידי כיתות ט' בבתי הספר היסודיים בעיר בנושאים  –מיזם חדש בחט"ב בן צבי

 שונים בבטיחות בדרכים.
 .תחרות סרטים בבטיחות בדרכים של מגמת הקולנוע בתיכון בן צבי 
 נות בבטיחות בדרכים מטעם משרד החינוך.מועמדות בית ספר ניר לפרס מצוי 
 הכרות עבודת הפיקוח וסיור בשטח. -קוח ותלמידי חט"ב בן צבי מיזם עם הפי 
 
 

 פעילויות בקהילה:
 : מבצעים עם המשטרה 

 .בדיקת תקינות הרכב לפני החורף ע"י ניידת של משרד התחבורה ללא מתן דוחות 1        
 וחלוקת דפי מידע בעזרת מסייע מטעם המטה העירוני לבטיחות בדרכים..            

 . מבצע ממוקד הולכי רגל עם מתן דוחות כשבמקביל נערכה חלוקת דפי מידע ע"י 2        
 המסייעים של המטה העירוני לבטיחות בדרכים.            

  אירוע קיץ בפארק רייספלד בשיתוף המשטרה שכלל מגוון פעילויות שונות בבטיחות בדרכים לכל
 הגילאים.

  במידעון החודשי לתושבים.פרסומים חודשיים בנושא בטיחות בדרכים 
 
 

 פעילויות עם חברת האוטובוסים קווים:
 .הפקת מחברות, ולוחות שנה עם האמנה של כללי הזהירות לבתי הספר 
  טאלי סולארי המראה את הגעת יצג דיג –הצבת  "תחנות חכמות" בתחנות אוטובוסים בעיר

 האוטובוס לתחנה בזמן אמת.
  יע למרכזי קניות, מרכזי חינוך, למועדוני פעילויות בעיר ועוד., קו פנימי בעיר המג15קו  –קו חדש 
 
 

 ועדות תנועה:
כינוס ועדות תנועה מקומיות ומרכזיות לאישור תמרורים, פסי האטה, מעגלי תנועה, שינויים 

 תנועתיים, חניות שמורות לנכים ועוד, מספר פעמים במהלך השנה.
 
 

 ועדת בטיחות בדרכים:
 כינוס ועדת בטיחות בדרכים להצגת תוכנית עבודה שנתית, דוחות של תאונות דרכים ועוד.
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 עלוני מידע לציבור:

המטה חילק לתושבים בעזרת בני נוער במהלך השנה דפי מידע על נהיגת חורף בטוחה , מסרים 
דכן את אתר האינטרנט במהלך השנה בפעילויות הרגל שכדאי לדעת. כמו כן המטה ע לנהג ולהולך

 שערך במהלך השנה ומידעון החודשי לתושב. 
 

 0211פעילויות מתוכננות לשנת 
 תשתיות קלות:

 .המשך ביצוע הנמכת אבני שפה במעברי חציה במסגרת נגישות לנכים 
 .הוספת עיני חתול אקטיביים ופסיביים במעברי חציה ובפסי האטה 
 ( במעברי חצייה בעיר.727-ו 326להולכי רגל )  הוספת רמזור מהבהב 
 .הוספת עיני חתול סולאריים בצבע כחול במעגלי תנועה בעיר 
 

 תכנון ביצוע ובקרה להגברת הבטיחות בדרכים בעיר
  .צביעת מעברי חצייה על יד מוסדות חינוך וברחבי העיר במהלך השנה 
 .חידוש תמרורים והחלפתם לפי הצורך במהלך השנה 
  מעקות, תמרורים וסימון כבישים. הוספת 
  .בקרה על משמרות זה"ב בבתי הספר 
  גיוס מתנדבים לסיוע למשמרות זה"ב להכוונת ההורים  -המשך המיזם עם הקריה האקדמית

 להורדה בטוחה של התלמידים ליד מוסדות החינוך .
 .הצבת מעבירי כביש בשכר ליד מוסדות חינוך במעברי חצייה 
 11ם בבתי הספר להורדת התלמידים בבטחה. )"חבק וסע לשלום", "קו המשך המיזמים בבקרי ,"

 "אחרינו לעלומים" ( והרחבתם לעוד בתי הספר בעיר.
 

 : מבצע פתיחת שנת הלימודים ביישוב
  הצבת משטרה, פקחים, עובדי עירייה ומתנדבים ביומיים הראשונים לפתיחת השנה בסיוע

 במעברי חצייה סמוכים למוסדות חינוך. 
 ג לבחירת המסלול הליכה הבטוח לבית הספר. -חלוקת מפה לתלמידי כיתות א 
 .הפקת פרסום בשילוט האלקטרוני ובאתר האינטרנט לקראת תחילת שנת הלימודים 
 

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

 פרויקט השוטר ואני במספר גני ילדים בעיר המועבר ע"י השוטר הקהילתי. 
 פעילות עם הפיקוח העירוני בשיתוף נציגים מהחטיבות ביניים ומהתיכון.הרחבת ה 
 

 פעילויות בקהילה
 ידע לתושבים וחלוקתם בדיוור ישיר בעזרת בני נוער. עריכת והפקת דפי מ 
 בות ארצית לבטיחות בדרכיםאירוע לרגל יום מחוי 
  .אירוע קיץ בנושא משטרה ובטיחות בדרכים לקהילה 
  בדיקת תקינות הרכב לפני החורף ע"י המשטרה ובני נוער ומבצעי אכיפה  –פעילות עם המשטרה

 נוספים בשיתוף הפיקוח במהלך השנה. 

 
 

 תחבורה ציבורית
 .המשך פעילות ההסברה עם חברת "קווים " בנושא בטיחות בדרכים 
 העתקת מסוף התחבורה הציבורית מדרך דורי לדרך אלכסנדרוני 
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 החינוך אגף
 רגב אסתר' דר :האגף מנהלת
 32 רבין יצחק' רח :כתובת
 23-5322622:טלפון
 23-5356219:פקס
 esterr@kiryatono.muni.il :אלקטרוני דואר

 
 

 קהל קבלת
 11:22 - 16:22 השעות בין' ב יום 12:22 - 21:32 השעות בין' ה',ד',ג',א בימים

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טלפון כתובת תפקיד שם + משפחה

 5322122 32יצחק רבין  מנהלת אגף החינוך אסתר רגבד"ר 

 5322122 32יצחק רבין  מנהלת האגףמזכירת  אירית לוין

וקשרי חוץ  פניות הציבוררכזת  אורנה ברדוגו
 בחינוך

 5322122 32יצחק רבין 

 5311287  35         וולך מנהלת שרות פסיכולוגי חינוכי רבקה נומקין

 5351080 17      ההדר קידום נוער  לקתמנהלת מח ריקי דבורה

 5322122 32יצחק רבין  הנהלת חשבונות  תמר כהן

 5322122 32יצחק רבין  אחראית מועדוניות קב"סית תרזה חכמוב

 5322122 32יצחק רבין  קב"סית לאה כהן

 5322122 32יצחק רבין   מנהלת חינוך יסודי ועל יסודי ד"ר ירדנה חדד

 5322122 32יצחק רבין  מזכירה מחלקת בתי הספר סיגלית יחיאל

מחלקת בתי הספר מזכירה  קרן חייקה
 וטיפול הסעות תלמידים

 5322122 32יצחק רבין 

 5322122 32יצחק רבין  ילדיםהגני  מחלקתמנהלת  חגית סלומון

 5322122 32יצחק רבין  גני ילדים מחלקת מזכירה מירי מצרי

 5322122 32יצחק רבין  ילדיםהגני  מחלקת מזכירה שרית לוי עדן

 5311287  35        וולך  לטיפול בפרט  מנהלת המחלקה טלי משה

 5311287  35וולך  מזכירת מחלקת טיפול בפרט סיגל דיגמי

 5322122 32יצחק רבין  תקצוב ותכנון האגף מורן שלו
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 :  2213 שנת - תוכניות ביצוע

 

 פדגוגיות תוכניות .א

 

    איכות, אורינות, שחמט, מוסיקה, בגן מוזה. )בגנים חדשות לימוד תוכניות .1

 (ירוקים גנים/הסביבה           

 

 (ורשה ואביגדור כהן יעקב הספר בבתי)  צעירות חטיבות שתי פתיחת .2

 

 .לחינוך אב תוכנית יישום .3

 

 .והתמדה שיבוץ השמה וועדות  .4

 

 ".חונך מורה" תוכנית .5

 

 .הושלם לא – החינוך באגף ארגוני שינוי  .6

 

 '(.וכו חינוך ועדת, בטיחות, אלימות ללא עיר) חינוך וועדות  .7

 

 .בסיכון נוער ילדי מיפוי .1

 

 .וריכוז קשב ובעיית למידה ליקויי ועדת .9

 

 .ובחטיבות ביסודי בים"מיצ .12

 

 .בגנים חדש אופק הטמעת .11

 

 ובתיכון בחטיבות לתמורה עוז תוכנית פי על עבודה .12

 

 בעיר הספר בתי בכל עירונית מחשוב מערכת .13

 2222 מציינות,  מחוננים,  ת"מופ,  מצויינות תוכניות .14

 .ה-ד בכיתות" הדעת עת"  תוכנית הכנסת .15

 .הספר בתי בכל העצמי הניהול עקרונות פ"ע עבודה .16
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 2214-3221 שנת – בינוי .ב
 
 .הירדן בעבר יסודי ס"בי'  ב שלב בינוי המשך .1

  
 העיר ברחבי ילדים גני 1 בניית .2
 
   הספר בבתי ספורט לפעילות  דשא מגרשי בניית .3
 
 .שרת ספר בבית לימוד כיתות 2 בניית .4
 
 כהן יעקוב ספר בבית' ג שלב בניית .5
 
 .צבי בן ב"בחט נוספות כיתות בניית .6
 
 " לתמורה עוז"  לתוכנית כהתאמה צבי בן בתיכון לימודיים מרחבים ובניית התאמת .7
 
 . למחוננים  אזורי  ספר בית להקמת תכנון .1
 
 

 לציבור מידע ועלוני חוברות

 .החינוך משרד – חובה חינוך חוק רישום במסגרת ילדים גני רישום חוברת .1

 . העיריה באתר– באינטרנט' א ולכיתות הילדים לגני רישום .2

 . רישום אזורי פי על יסודיים ספר לבתי' א לכיתות חובה רישום חוברת .3

 .לקהילה החינוך שבוע פעילות פרסום .4

  העיריה של החודשי למידעון בחינוך  ולתוכניות לאירועים חומר .5

  ספרית הבית העשייה את המתעדת, הספר בתי בכול עיתון/ חוברת הוצאת .6

 "(.קריאה במצב" עלומים" עיתוניר"  ניר" רימונתון" -רימונים)           

 בחינוך והישגים אירועים על חוצות שלטי  .7

 חינוך בנושא העירייה ובאתר במקומונים רצף כתבות .1

 

 מידע מאגרי מטרות

 

 .האוטומציה ובנתוני החינוך משרד של ד"ממ המידע במאגר משתמשים
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 :  22152214/עיקרי תוכנית העבודה לשנת 
 

 תוכניות פדגוגיות .א
 

 וגיבוש תכנית אב לחינוךבניית חזון עירוני מחודש  .1
שינוי התפיסה החינוכית בנושא החט"צים : סגירת  שתי חטיבות צעירות ) בבתי  .2

 הספר יעקב כהן ואביגדור ורשה(
 שינוי המבנה האירגוני באגף החינוך .3
 וועדות חינוך )עיר ללא אלימות, בטיחות, ועדת חינוך וכו'( .4
 וועדות השמה שיבוץ והתמדה.  .5
 .21 -לחדשנות פדגוגית בבתיה"ס ברוח המאה ה"בתים פתוחים"  .6
 moodle -להובלת יזמות וחדשנות פדגוגית בסביבות ה –"פורום תקשוב עירוני"  .7
 פורום הערכה עירונית בנושא ה"שעה הפרטנית" בבתיה"ס. .1
 התאמת המבנים הארגוניים והפיזיים ע"פ הרפורמה של עוז לתמורה. .9

 צבי-מדעית בחט"ב בן ביטול מופ"ת לטובת פתיחת כיתת מנהיגות .12
 הנעת תהליך הכרה של המוכש"ר : דמוקרטי ואנתרופוסופי. .11
 הכרה ואישור התיכון בדמוקרטי .12
 ועדה לבחינת מודל בעי"ס. .13
בחטיבות  –ביסודי, נס טכנולוגיות  –עת הדעת  –חשוב מתקדמות תוכניות מ .14

(moodel )עירוני בבתיה"ס 
 
 

 2215-2214שנת  –בינוי  .ב
 

 דים ברחבי העיר, בהתאם לאישורי משרד החינוךגני יל 12 -בניית כ .1
 קצוב והיערכות לבינוי בי"ס אזורי למחונניםת .2
 שיפוץ מבנה שז"ר הישן והתאמתו לתיכון. )יציאה של המכללה לצילום מהתיכון( .3
 התאמת בתי הספר לביטול חט"צים. .4
 היערכות לבינוי חט"ב ותיכון חדשים. .5
 הנגשת מוס"ח בהתאם לאישורי משה"ח. .6
 / הרחבת בי"ס שרת. בינוי .7
 צבי ובתיכון )עוז לתמורה(-סיום הרחבת הבינוי בחטיבת בן .1
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  הספורט מחלקת
 ינסקי'שצוצ ישראל מר :המחלקה מנהל

 אונו קרית  41רח' יצחק רבין : כתובת
 23-5311141: טלפון
 23-5311196: פקס

 12:32–21:32: חוגיםל רישום :קהל קבלת שעות
  19:22-16:22 השעות בין שני בימי

 Lili@kiryatono.muni.il: אלקטרוני דואר

 
 3021 שנתב פעילות

 
 0213מתקני ספורט ששודרגו בשנת  �
�  
הוחלפו סלים בהתאם להנחיות בטיחות  של מכון התקנים, תוקנו  – בספורטק �

 שערים והוחלפו רשתות בסלים . 
תוקנו סלים באולם, הוחלפה רצפת פרקט, בוצע שיפוץ תקרה  -הספורט שילה  אולם �

 באולם. 
�  
הושלמו עבודות תיקון ליקויים בהתאם לדוח מהנדס בודק מכון  –אולם צ'יינין  �

 התקנים.
�  
הושלם שיפוץ מגרשים, הכולל גדרות, עמודי  –שילה בבה"ס מגרשים משולבים  �

 תאורה, מושבים סובבים מגרשים.
�  
 בהתאם חדשים סלים הותקנו, מגרשה שדרוג עבודות בוצעו – כהן יעקב ש"ע ס"בי �

 .  התקנים מכון לדרישות
�  
 מכון בודק מהנדס דוח פ"ע ליקויים תיקון בוצע – עגנון י"שברח'  טניס מגרש �

 .התקנים
�  
 .  הספורט אולמות לכל עסק רישיונות חודשו �
�  
תיקון שערי קט רגל במגרש דשא הוחלפו סלים באולם,  בוצע  –ניר בביה"ס אולם  �

 סינטטי בהתאם להנחיות מכון התקנים, הוחלפו רשתות כדורגל וכדורסל.
�  
הושלם שיפוץ כללי של חדרי ההלבשה, שירותים   –הכדורגל העירוני  מגרש  �

ומקלחות, חדר כביסה וחדרי המועדון והמשרד, הושלמו עבודות שדרוג מערכות 
 חשמל וכיבוי אש במגרש.

�  
הושלם שיפוץ כללי ,שדרוגה מערכת החשמל ומערכת כיבוי אש – קיקבוקסמועדון  �

 בהתאם להנחיות מהנדס בודק של מכון התקנים.
 

 0213סיכום שנת פעילות 
הייתה רצופה בהישגים ספורטיביים רבים.  השנה התמקדנו  2213שנת הפעילות  �

לתושבי בתוכנית העבודה לשדרוג מתקני הספורט ופיתוח של תשתיות כדי לאפשר 
הקריה תחומי עניין במגוון רחב של פעילות ספורטיבית במטרה לאפשר למרב תושבי 

 חיים בריא ופעיל. חהקריה לעסוק בפעילות ספורטיבית לשם טיפוח אור
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�  
ההישגים השנה הם יוצאי דופן ומבטאים את העבודה המקצועית ההתמדה  �

רגל,  כדורעף, קיר כדורסל, הכדו כדוריד, :והנחישות להצלחה בכל ענפי הספורט
אגרוף  ,טיפוס , כדורת דשא, התעמלות מכשירים, טניס שולחן ,שחייה, טניס

 תאילנדי, הליכה נורדית.
 

 לדוגמא:
 בענף הכדורגל

 
 זכייה במקום ראשון באליפות הארץ לבתי הספר התיכוניים.  - תיכון בן צבי

 מח' הנוער הפועל עירוני קריית אונו: 
 זכייה באליפות מחוז שפלה,  –קבוצת ילדים ב' 
 זכייה באליפות מחוז דן,  -קבוצת טרום ב' 

 
אליפות ישראל בענף התעמלות מכשירים   -מכבי עירוני קריית אונו בהתעמלות מכשירים

 .1,2,4בדרגות 
 

מועדונים בארץ עם קבוצה בכל שלושת  – 3הפועל קריית אונו אחד מ  טניס שולחן מועדון
 ות העל.ליג
 

זכייה במקום שני בתחרות אתלטיקה קלה במחוז ת"א.  נבחרת תלמידי  -באתלטיקה קלה
 בריצת שדה.   2213תיכון בן צבי )בנים( עלתה לגמר הארצי 

 
 : קבוצת בנים כיתות ו' בבתי הספר היסודיים אלופי הליגה.בענף הכדוריד 
 קבוצת גברים ארצית עלתה לליגה לאומית. 

 
 אלופי ישראל לנוער, לקדטים ולבוגרים,  -רי מועדון מירון חב  -קיקבוקס

 
קבוצות ליגה: ליגת על נשים, ליגת א' נשים,  5קיימות   –מועדון טניס עירוני קריית אונו 

 קבוצת ליגה לנוער הגיעה לגמר אלוף אלופים. ליגה לנוער. ליגת א' גברים, ליגה לנערים,
 1זכו במקומות הראשונים  באליפויות המדינה מכבי קריית אונו בשחייההשחיינים  של  

 
 

סל א' מחוז דן של -זכייה באליפות  הליגה לקט –כדורסל " דור העתיד" עירוני קריית אונו 
 לכיתות ו'   סלקבוצות הקט 

קיימנו מספר אירועים עירוניים בספורטק: כגון, קיץ לוהט לכל המשפחה, מופע  �
בכדורגל   לילדי  בי"ס לכדורגל ארסנל, יום אקסטרים טורניר חנוכה   וטורניר פסח 

 עיון לגיל הזהב,
במסגרת שיתוף פעולה אזורי עם רשויות בקעת אונו קיימנו מספר אירועים מרשימים  �

 כמו טורנירים  בכדורגל ,בכדורסל ופסטיבל בריאות וכושר שהיו להצלחה גדולה.  

  1זכתה במקום ראשון בליגה הארצית 1999-2222 ןקבוצת שנתו – הוקי רולר

 זכתה במקום ראשון בליגה ארצית.  2221-2222 קבוצת שנתון

 

 זכתה באליפות ישראל לילדים בקרטה. נציגת העיר – קרטה דו

 

בקטגוריות ילדים,  2213זכייה באליפות ישראל בטיפוס ספורטיבי  – טיפוס ספורטיבי

 קדטים ובוגרים.

 

 מרכז ועלתה לאליפות ארצית זו שנה שנייה. 3הפטאנק זכתה במקום  קבוצת –פטאנק 
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 0211חזון מחלקת הספורט ומטרות לשנת 
  שיפור איכות השירות והגדלת כמות המשתתפים בפעילות ספורטיבית עממית

 ותחרותית.
 

 .טיפוח הספורט התחרותי 
  
 ים וקרקע.טיפוח מרכזי מצוינות, כגון מועדון טניס שולחן, ענף התעמלות מכשיר 

 
  תחרות באתלטיקה קלה, טורנירים 2214אירועי ספורט במהלך שנת  64 -ארגון כ :

בכדורגל, כדורסל ,כדוריד וטניס שולחן לבתי הספר היסודיים, מרוץ שדה ובתי הספר 
היסודיים ומרוץ בכושר לתיכון בן צבי, תחרויות בהתעלות מכשירים ארציות ופעילות 

ו נתחרות קריית או לות המכשירים, ניווט ספורטיבי,הורים ומתעמלים בענף התעמ
 פתוחה  בשחייה, תחרות משפחות בטניס שולחן. 

  
 .אירועים עירוניים כגון: צעדת קריית אונו, אירועי קיץ בספורטק 

  
 חיים בריא: סדרת הרצאות בנושא תזונה נכונה, פסטיבל בריאות  חתוכנית לאור

 וספורט לגמלאים.
 

 מסע אופניים עממי סובב קריית אונו, טורניר קט רגל לנוער. – שיתוף פעולה אזורי 
 

 .שמירה על תקינות מתקני הספורט בקריה 
 

   .הקמת מתקנים חדשים 
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 וכספים גזברות אגף
 טוסק גרשון מר: העירייה וגזבר אגף מנהל

 אונו קרית 41רח' יצחק רבין : כתובת
 23-5311127:  טלפון
 23-5311112: פקס

 
 מראש בתיאום 1:22-12:32 השעות בין ה-א: ימים: קהל קבלת

 מראש בתיאום 16:22-19:22 השעות בין' ב יום 

 dinam@kiryatono.muni.il: אלקטרוני דואר

 
 הפעילות תיאור

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

 אונו יתיקר 41יצחק רבין  'רח: כתובת
 23-5311147:  טלפון
 23-5311113: פקס

 16:22-11:22 השעות בין גם שני וביום  1:22-12:32 השעות בין ה-א מים י:קהל קבלת

 itzhaka@kiryatono.muni.il: אלקטרוני דואר

 
 

 
 מבנה האגף

 
 אהרון יצחק , ממונה על האגף ואחראי לכל מהלכי החיובים -מנהל אגף הגבייה  

והתשלומים של הרשות, גביית ארנונה חובות מים ביוב , אגרות 
 והיטלים,

 .23-5311113פקס.  23-5311147-1-9-52טלפונים : 
 itzhaka@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני: 

 
תחום פעילותה, קבלת קהל ומענה טלפוני בכל הנושאים,  –כהן איילה  מנהלת מדור גבייה 

יסי אשראי, ניכויים ריכוז הוראות קבע כרטמחליפה קופאית, עריכת מאזן חודשי להתאמה.  
וכל מוסדות הקשורים לעירייה, מזכירת הועדה להקלה בארנונה, ממלא תפקיד  עובדי עירייה

 .23-5311151מנהל האגף בהעדרו.  טלפון ישיר : 
 ilayala@kiryatono.muni.דואר אלקטרוני:            

 
 מנהלת הקופה, תחום אחריותה גביית תשלומים מהתושבים,      -גאמתי אהובה 

 ואזרחים שונים, ריכוז והתאמה של גביית תשלומים באמצעות            
 מוקד גבייה בכרטיסי אשראי ותשלומים באינטרנט.          
 7361112, פקס.  23-5311152טלפון ישיר :           
 ahuvag@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני:            

 
 רכזת תחום גביה ומזכירת מנהל האגף, תחום פעילותה קבלת קהל     -סויסה סבין      

ומענה טלפוני בכל נושאי הגביה, ביצוע התאמות הנה"ח גבייה, עריכת 
וז בנייה חדשה ותוספות בנייה, שליחה למדידה, דוחות כספיים , ריכ

עדכון והוצאת שומות בהתאם, ריכוז ומעקב השגות ועררים,  מזכירת 
 ב, תיקונים וכיו"ב -ועדת ערר לארנונה, רישומי א

 23-5311147טלפון ישיר : 
 ilsabin@kiryatono.muni.דואר אלקטרוני : 

 
 תחום פעילותה קבלת קהל ומענה טלפוני בכל נושאי הגבייה,        -יפת מיכל         

רישומי אב ותיקונים, שליחת דואר, תיוק, קבלת בקשות להקלה 
 בארנונה בדיקה ועריכת רישום לוועדה, רישום ובדיקה בנקים  .

 23-5311141טלפון ישיר :           
 michal@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני:            
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 תחום פעילותה קבלת קהל ומענה גם טלפוני בכל נושאי הגבייה.      -לוי ענבל          
 ב, פקודות יומן , תיקונים למיניהם, שליחת דואר ותיוק.-רישומי א

 .23-5311152טלפון ישיר :           
 inbal@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני :            

 
 תחום פעילותה קבלת קהל ומענה טלפוני בכל נושאי הגביה,         צמח דנה
 טיפול באכיפה מול עורכי דין המייצגים את העירייה..          
  23-5311149טלפון ישיר:           

     dana@kiryatono.muni.il      דואר אלקטרוני :  
 מענה טלפוני, קבלת קהל, תיוק, טיפול בנושאי שילוט.         מועלם יוסי

   דואר אלקטרוני:   5311212טלפון ישיר : 
yossim@kiryatono.muni.il 

 
 
    

  2013סקירה כללית לשנת 
 

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

שלטים התשלומים הנגבים ומטופלים ע"י האגף, ארנונה , אגרות שונות, אגרת 
ומודעות, אגרת נגרר אשפה ופיני פסולת , היטלי פיתוח על מרכיביהם, חובות מים 

 וביוב ,חוגים וכיו"ב,
 
 

 נתוני  בתי אב ועסקים
 

 בתי אב ועסקים 7222  מנתה  2222קריית אונו עד שנת 
 בתי אב ועסקים. 12327     היום יש 

 בתי אב ועסקים 353    2213אכלוס צפוי בשנת 
 בתי אב ועסקים 5412     סה"כ גידול 

      76%     אחוז הגידול 
 
 תפקידים  וביצועים        

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

 להלן נתונים,
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   0213גביה בשנת 

 
             אחוז גביה                       ש"ח גבייה שוטף אלפי

 
   9117%  0210לעומת   93113%               81891      ארנונה

 
  1711בשנת  0211לעומת   7081      גביית חובות עבר באלפי 

 
 439                                31.5.12גביית חוב מים  עד 
  211                  31.5.12גביית חוב ביוב  עד 

 
 

 אגרות והיטלים לרבות השבחה            11975         גבייה אחרת

 0213סה"כ גבייה בשנת                          151822       

 0213תקציב העירייה בשנת                     017312             
 

 :אגףההמתבצעות על ידי  פעילות
 
 ועדכון נתונים של תושבים בעלי נכסים ושוכרים.עדכון שומה רישום  .ה
 
 קליטת פקודות יומן, איזונים, בירורים ואישור. .ו

 
 לעדכן טבלאות בהתאם לתעריפים שנקבעים בצווים, חוקים וחוקי עזר .ז

 ולשלוח הודעות תשלום לבעלי הנכסים והמחזיקים.
 

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

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

 לחב' מדידות, עדכון ומשלוח הודעות שומה בהתאם כולל טיפול בהשגות
 ועררים

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

 ,במיסים והכנה לוועדה להקלה קבלת בקשות לבדיקה , זיכוי במידת הצורך .יא
 .ביצוע החלטות הוועדה כולל משלוח תשובות
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 :מאגרי המידע שברשות האגף
 

 שנים. 15-מידע כללי כרטיסי חובה וזכות של כל התושבים ל
 

 :חוברות ועלונים שהופצו לתושבים
 

 .2213עד  1966היטל ארנונה   .א
מפעם לפעם מידע על הנחות והקצבות במים עד המעבר לתאגיד  .ב

31.5.2212 
 מידע על טיפולי האגף וטלפונים לרבות אפשרות ברורים ותשלומים .ג

 בכל תלוש דוח חודשי.
 מידע על שינויים ותוספות ,  חוקי ההנחות, חוקי העזר. .ד
 מדידות של הנכסים בעיר. .ה

 
      

 
 מח' רכש

 גב' ליזה רוטהולץ מנהלת המחלקה:
 23-5311136טלפון:
 23-5311252פקס:

 Lizar@kiryatono.muni.il דואר אלקטרוני:
 

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

 חשבונות הנהלת מחלקת
 נוי דליה' גב :המחלקה מנהלת
 אונו יתיקר 41רח' יצחק רבין  :כתובת
 23-5311153:טלפון

 
 

 המחלקה תפקידי
 תנועות ורישום כספים בניהול הקשורים נושאים במגוון עוסקת חשבונות הנהלת מחלקת
 ומשכורות שכר בהכנת והן ממשלה מוסדות של התחייבויות, ספקים חשבונות, העירייה
 . עובדים
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 אגף הרווחה
 עו"ס בכיר - עיד ז'ולטי: מר מנהל האגף

  54כתובת: רח' הנשיא 
  23-9421121טלפון: 
 23-9421144פקס: 

 ido@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני: 
 

 כללי: 
אגף הרווחה והשירותים החברתיים משמש חוליה מרכזית במדיניות הרווחה הישראלית. 

ייעודו לעסוק באיתור, במניעה, בטיפול, בהגנה, בשיקום ובסיוע לכל אדם, משפחה וקהילה 
הנתונים במצבים של משבר זמני או מתמשך מפאת מוגבלות, עוני והדרה חברתית, קשיי 

 .הזנחה, אפליה, ניצול וסטייה חברתיתתפקוד, גיל, אבטלה, 
 תקציב:

 ₪ מיליון  6.4 -מתוך זאת השתתפות העירייה בפעולות כ₪ מיליון  17-הוצאה כוללת של כ
 

 מבנה אגף הרווחה:
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מנהל�האגף

 המחלקה�לרווחת�הגמלאי מחלקת�פרט�ומשפחה

היחידה�לטיפול�

 בהתמכרויות

 טיפול�במשפחות הנוער�עו"ס�לחק עבודת�זכאות

 אלימות�במשפחה

�קידום�-'לכתף�כתף' פיגור אוטיזם

 תעסוקה

 מועדוניות

עו"ס�נערות� עבודה�קהילתית

 בסיכון

 תחנה�לייעוץ�נישואין

 עו"ס�לסדרי�דין

 היחידה�להתנדבות

 התנדבות

 ניצולי�שואה

יח'�לטיפול�

 באלימות

 סיעוד�חק

 קפה�אונו מועדוני�קשישים

 עו"ס�חסרי�ישע עו"ס�קשישים
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 ' 0211 -בעלי תפקידים באגף לשרותים חברתיים

 

 
 23-9128811פקס:     23-9128822מחלקת רווחה   מרכזייה: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דוא"ל פקס טלפון כתובת תפקיד שם

עידו ז'ולטי, 
 עו"ס

 ido@kiryatono.muni.il 9421144  9421121  54הנשיא  מנהל אגף הרווחה
 

 hagita@kiryatono.muni.il 9421144 9421121 54הנשיא  עוזרת מנהל האגף חגית אל על
 

מיכל קרני, 
 עו"ס

מנהלת המחלקה 
לרווחת הפרט 

 והמשפחה

 michalk@kiryatono.muni.il 9421144  9421127 54הנשיא 
 

מזכירות מחלקת  לוי-סטלה דויבן
 פרט ומשפחה

 stella@kiryatono.muni.il 9421144 9421112 54הנשיא 
 

מנהלת המח' לרווחת  ציפי רוט, עו"ס 
 הגמלאי

  tsipiro@kiryatono.muni.il 5352467 5347479 13ש"י עגנון 

מזכירות המחלקה  סמדר כחלון
 לרווחת הגמלאי

  smadi@kiryatono.muni.il 5352467  5347479 13ש"י עגנון 

ציפי ליברמן, 
 עו"ס

מנהלת המרכז 
 זוגי ומשפחתי לטיפול

  TsipiL@kiryatono.muni.il 9421144  5345351  54הנשיא 

רונית שוורץ, 
 עו"ס

מנהלת המרכז 
לשלום המשפחה 

 ומניעת אלימות

  ronits@kiryatono.muni.il 9421144  9421113 54הנשיא  

שירה סובול, 
 עו"ס

מרכזת היחידה 
 לטיפול בהתמכרויות

  shira@kiryatono.muni.il 9421144  9421116 54הנשיא 

רכז היחידה  חיים דרשן
 להתנדבות

 

  haimd@kiryatono.muni.il  9421144  9421124 39הזמיר 
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 עיקרי הפעילות:
 

 המחלקה לרווחת הפרט והמשפחה
 המחלקה אחראית למתן טיפול במכלול נושאים לאוכלוסייה מלידה ועד לגיל זיקנה. 

 בתי אב .  915הוכרו וקיבלו טיפול במחלקה  2213בשנת 
 

 היחידה לטיפול בהתמכרויות
היחידה נותנת מענה טיפולי  אזורי לאוכלוסייה עם בעיית התמכרות לסמים, אלכוהול 

 קבוצתי וקהילתי.והימורים באמצעות טיפול פרטני , 
 .היחידה זכתה  במכרז משרד הרווחה בתחום הטיפול באלכוהול והימורים

 הפעלת קבוצת פסיכודרמה למטופלי היחידה 
 הפעלת קבוצת יוגה למטופלי ובוגרי היחידה 
 הפעלת קבוצת צעדים 
  לימודי קורס  ברפואה באוניברסיטת ת"א   למטופלי   היחידה –אוניברסיטה בעם 
 מתן טיפול  פרטני וקבוצתי לנוער עם בעיית שימוש באלכוהול וסמים. -מועדון נוער 
 בני נוער ומבוגרים 122קיבלו טיפול ביחידה להתמכרויות  2213בשנת 

 
 הגיל הרך

 מתן טיפול למשפחות בקהילה  ע"י עו"ס משפחה.
 שותפות עם מח' החינוך בהפעלת מועדונית משותפת לגילאי בי"ס יסודי 
 ילדים במועדונית בהנחיית עו"ס מועדונית –ם הפעלת קבוצת הורי 

 
 נערות במצוקה

נערות וצעירות נמצאות בסיכון גבוה יותר לחשיפה למצבי מצוקה זאת בעקבות מעמדן 
 .במשפחה, בחברה והיותן במשבר גיל ההתבגרות

הנערות הנמצאות ממילא בבלבול לגבי זהותן, מיניותן ומקומן בחברה ובמשפחה עלולות 
 .עצמן במצבי סכנה ומשברים אישיים טראומתייםלמצוא את 

 לפי הצורך -הטיפול הינו פרטני וקבוצתי
 נערות 122-קיבלו טיפול כ 2213בשנת 

 
  -עבודה קהילתית

עבודה קהילתית פועלת לקידום תהליכי פיתוח והתארגנות קהילות ברמת השכונה, הישוב או 
קהילתית המשלבת בין התחומים אזור גיאוגרפי אחר באמצעות גישה ופעילות מערכתית 

 החברתיים, הפיזיים והכלכליים.
תכלית הפעילות בתחום זה הינה לאפשר לקהילות למצות את הפוטנציאל והכוחות הקיימים. 

השגת יעדים אלו מתבצעת באמצעות פיתוח והטמעה של מודעות, ידע, שיטות מקצועיות 
ווחה, העובדים הסוציאליים וכלים אשר משמשים את ראשי הרשויות, מנהלי מחלקות ר

 הקהילתיים ופעילים חברתיים 
העבודה בתחום זה מבוססת על מערכת ערכים של כבוד האדם ואמונה ביכולתו לקדם את 

עצמו ואת קהילתו, תוך פיתוח סולידריות חברתית ורגישות תרבותית, שהם אבני היסוד של 
 חברה אזרחית בריאה.   

 פעילות מרכזית שנערכה השנה:
 עדון חד הוריות הקמת מטה נשים במטרה לרכז ולהפעיל פעילותמו 

 המועדון       
  לימודי קורס פסיכולוגיה   באונ' ת"א –אוניברסיטה בעם 
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 פעילות קהילתית של בעלי צרכים מיוחדים למען עצמם ולמען  – קהילה נגישה
 הקהילה

  
 

 התנדבות
שיש בהן תועלת לפרט, לקהילה מתנדב הינו אדם הפועל שלא בשכר למען זולתו למטרות 

 .ולחברה ובלבד שאינו מחליף עובד מן המניין
אגף הרווחה שואף לקדם את ההתנדבות וההשתתפות החברתית כמהלך ערכי חשוב 

לתושבי העיר ולחברה הישראלית כולה, כל זאת מתוך אמונה כי במתנדבים גלום משאב 
 .החברתית אנושי ערכי ובעל חשיבות רבה להתפתחות הסולידאריות

ההתנדבות מבטאת ערכים של אחריות חברתית, מעורבות ציבורית ועזרה לזולת, ערכים אלו 
 .תורמים לאיכות חיים, לסובלנות ויוצרים חברה איכותית שטוב לחיות בה

ההתנדבות למען הזולת היא אות ומופת לחברה בעלת ערכים השואפת לצמצום פערים 
 .חברתיים וקרוב לבבות בין אנשים

התנדבות הינה משמעותית עבור מוטבי ההתנדבות אך באופן זהה הינה משמעותית גם ה
עבור המתנדב הנותן מזמנו, מכוחו ומיכולותיו עבור הזולת. מחקרים מראים כי ההתנדבות 

 .מאריכה ימים, גורמת לאושר ופעמים רבות משנה את חייו של המתנדב לבלי הכר
 ביםמתנד 252אגף הרווחה הפעיל  2213בשנת 

 
 

 המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות
  המרכז לשלום המשפחה מספק מענה לנשים, גברים וילדים החיים במעגל האלימות

באמצעות מתן ייעוץ, הדרכה וסיוע, טיפול תמיכתי, פרטני וקבוצתי, סדנאות לשליטה 
  .על כעסים, לימוד תקשורת אסרטיבית והעצמת נשים

 משפחות. 52-קיבלו טיפול כ 2213בשנת 
 

 מרכז "גלבוע"
 

מרכז "גלבוע", הינו מועדון חברתי בקריית אונו המיועד לאנשים בעלי מוגבלות שכלית 
 ומעלה. 21התפתחותית ברמות שונות בני 

 אגף הרווחה וסניף "אקים" המקומי.-מרכז "גלבוע" מופעל על ידי עיריית קריית אונו
ריית אונו והסביבה.המרכז פועל שלוש מרכז גלבוע , נותן מענה לשעות הפנאי לחברים מק

 פעמים בשבוע )ב', ג', ה' ( החל משעות הצהריים ועד לשעות הערב.
מטרת המרכז הינה לתת מענה לצרכים החברתיים של החניכים, לשמר יכולות קוגניטיביות 

 ולאפשר קידום אישי לתפקוד עצמאי.
מותאמים לכל חבר על פי צרכיו, גוניים, -המרכז הציב בפניו כמטרה לספק שירותים רב

 רצונותיו וכישוריו.
כיום מתקיימות במרכז פעילויות העשרה בתחום האומנות, המוזיקה, ריקוד, פעילויות 

 ספורט, פעילויות חברתיות , כלכלת בית, אקטואליה ועוד.
שאיפת המרכז לפתח אינטראקציה עם האוכלוסייה הרגילה  מתקיימת בעזרת חוג "קשרים" 

 ות הפועלת אחת לשבועיים.  באומנ
מרכז גלבוע מסתייע במתנדבים מסורים המגיעים למקום באופן קבוע ומהווים חלק 

 אינטגראלי מהצוות. 
 חברים במועדון 52-למעלה היו למעלה מ 2213בשנת 

  
 -מרכז כרמל

, ברמת תפקוד 6-12שיקומית עבור ילדים בספקטרום האוטיסטי בגלאי -מועדונית טיפולית
 במיומנויות תקשורתיות וחברתיות.. גבוה. במטרה לסייע בשיפור תפקוד הילדים-יבינונ

 המסגרת פועלת בעיר בימי א,ד אחה"צ.
 ילדים 12המקום יכול להכיל עד 
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 המחלקה לרווחת הגמלאי
 .תהליך ההזדקנות הינו תהליך טבעי שעשוי להיות מלווה בקשיים ותשישות

בדן לכן, כל כך חשוב שלאדם המבוגר תהיה סביבה אנו נעשים חשופים יותר למחלות ולאו
תומכת הכוללת שירותים אישיים, חברתיים, תעסוקתיים ותרבותיים, שתדע לתת מענה 

  .לצרכיו ותאפשר לו להזדקן בכבוד
ודואגת לספק את  62ונשים מעל גיל  67המחלקה לרווחת הגמלאי מטפלת בגברים מעל גיל 

 .הצרכים של אוכלוסייה זו
 

 פעילויות מרכזיות
 פרויקט לניצולי שואה, נפגשים פעם בשבוע בשעות אחה"צ לפעילות -קפה אונו

 איש בממוצע . 122-חווייתית והפגתית, משתתפים כ
 בתי אב חברים בתכנית וזוכים לפעילות  352-למעלה מ -תכנית שכונה תומכת

ל יום וסבסוד ש-חברתית, לחצן מצוקה, אב קהילה המסייע בתפקודי היום
 אמבולנסים.

 מספק לקשישים מסגרת יומית המספקת פעילות חברתית, חוגים,  -מרכז יום לקשיש
אוכ' מבוגרת  -העשרה, רכישת מיומנויות שונות ]מחשב[. ישנם שתי קבו' מרכזיות

 מתפקדת וקבו' של תשושי נפש. המרכז מתופעל ומנוהל על ידי עמותת על"ה.
 התכנית נועדה למניעה, איתור   -שיםתכנית למניעת אלימות והזנחה בקרב קשי

 וטיפול בקשישים החווים הזנחה והתעללות. 
 מצויין מידי שנה בטקס מרכזי בשת"פ בני נוער -יום השואה 
 יום הקשיש הבינלאומי 
 ,קבוצות טיפוליות: בני זוג המטפלים בחולי אלצהיימר,  סיעודיים 
 ים את חוויות הילדות תכנית יצירת סיפורי חיים של קשישים עם תלמידים הממחיז

 של הקשישים
 סיורים ב"יד ושם" ובבית התפוצות 
 .טיולים להכרת הארץ ואירועי מורשת לעולים חדשים 
 הפעלת שני בתים חמים לקשישים המתקשים לצאת מהבית 
 .הפעלת פרויקט תעסוקה ביתית לקשישים סיעודיים שאינם יכולים לצאת מביתם 

 
 הינם זכאי חוק הסיעוד. 712  -מהם כקשישים ו 1222 -טופלו כ 2213בשנת 
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 )שפ"ע( העיר פני לשיפור האגף
 

 מנהל אגף שפ"ע : מר שמעון דנוך
 קריית אונו  41כתובת : רח' יצחק רבים 

  23-5311132טלפון : 
  23-5311134פקס : 

  16:22 – 11:32ובימי ב' בין השעות  21:22 – 14:22ה' בין השעות  –קבלת קהל : ימים א' 

 carmeh@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני : 

  
 פעילויות 

האגף לשיפור פני העיר עוסק בתברואה ,אחזקה ,גינון ומתקני משחקים ,ניקיון רחובות 
 של נייר ,קרטונים ,בקבוקים ועיתונים ,איכות הסביבה ,רכב ותעבורה .  ,איסוף למחזור

 
 דרכי התקשרות

  23-5311132 –משרד אגף שפ"ע     
  23-5311161 –משרד מח' תברואה  
  23-7362619 –משרד מח' גנים ונוף 
   23-6359271 –משרד אחזקה מחסן 
  23-5311135  -קצין רכב בתעבורה  

  23-5311219 - 23-5311215  -   איכות הסביבה     
 
 

 בתעבורה בטיחות קצין
 כליפה בר איציק מר :בתעבורה בטיחות קצין

 23-5311132: טלפון
  23-5311134:פקס

 itzhkb@kiryatono.muni.il: אלקטרוני דואר

 
 .שירות ורכבי מיולים, אשפה משאיות: רכב כלי 42 כ אונו תיקרי עיריית בשירות

 של בתעבורה בטיחות קצין י"ע הרכבים כלל מתוחזקים התחבורה משרד חוק הוראות פ"ע
 .ותפעולם תקינותם על מפקח, הרכבים רישוי בכל המטפל, העירייה

 

mailto:carmeh@kiryatono.muni.il
mailto:itzhkb@kiryatono.muni.il
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 0213איכות הסביבה  -סיכום שנת עבודה 
 

 כללי
 כוכבי יופי. 5 -ב הזכי
 במקום ראשון במחוז תל אביב במחזור כללי. הזכי
 במקום ראשון  ארצי במחזור בקבוקי פיקדון בסקטור גני ילדים. הזכי

 יבש.-ופסולת רטובמקום ראשון במחוז תל אביב באיכות מחזור 
 

 הפרדת אשפה
קריית אונו ממשיכה להוביל את פרויקט ההפרדה לשני זרמים במסגרת קול קורא רשויות 

 מקדימות וזוכה להערכה רבה מצד המשרד להגנת הסביבה.
 .2213משקי בית מפרידים פסולת עד סוף  7,322

 חולקו שקיות קומפוסט כשי לתושב המפריד.
 נוספת לאיסוף אשפה מופרדת.נרכשה משאית ייעודית 

 
 חינוך סביבתי

: בכל ביה"ס התקיימו פגישות עם צוותי חינוך ירוקים והותאמו תכניות עבודה בתי ספר
ייחודיות לכל אחד מביה"ס. בחלק מביה"ס שמעו המורים והתלמידים הרצאה בנושא קיימות 

 והפרדת אשפה.
נערכו בקרות לבדיקת איכות ההפרדה כל ביה"ס קיבלו פחים חומים לחדר המורים ולכיתות, ו

 בפחים.
: כל גני הילדים הודרכו בנושא הפרדת פסולת ושמירה על הסביבה, כל גן קיבל פח גני ילדים

 פחי מחזור לאיסוף מכלי פיקדון מסוגים שונים. 3חום וכן 
גננות, להקניית ידע תיאורטי וכלים  22נמשכה ההשתלמות להטמעת נושא קיימות בקרב 

 ם לפעילות בגן בנושאי סביבה שונים.יישומיי
 

 גינות קהילתיות
 מתקיימות פעילויות שוטפות בגינות הקהילתיות בעיר ביוזמת התושבים ובתמיכת העירייה.

 
 תחבורה ירוקה

 נכתבה תכנית אב לשבילי אופניים בשיתוף ערים שכנות.
 

 עיקור חתולים
 .2213חתולים במסגרת קול קורא של משרד החקלאות לשנת  522עוקרו 
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 מחלקת גנים ונוף

 מנהלת המחלקה   -איריס אקוס 
 

 :דרכי התקשרות
 23-7362619 –טלפון 
 23-6356436 –פקס 

 ono@012.net.il-green –מייל 

 שדרות יהודית  :כתובת 
 

 המחלקה אחראית על טיפול בכל השטחים הירוקים של העיר ערוגות, גנים ופארקים .
 פחים וברזיות בשטחי הגנים .,ספסלים  ,הצללות ,כמו כן באחריותנו מתקני המשחק

 במסגרת אחריות המחלקה ישנו צוות האחראי על גינון גני הילדים.
 

  0213עיקרי הפעילות לשנת 
 פעילות המחלקה היה בשיקום וחידוש גני המשחק בעיר ,עיקר  2213במהלך שנת 

 הצללה גינון וריהוט גן . ,מתקנים -חידוש כל המתחם בדרכטן
משטחי גומי  ,הצללות ,רבים ברחבי העיר הכולל הוספת מתקנים משחקים שיקום של גני

 הגינות שחודשו: ריהוט גן וכמובן גינון .
חורשת צה"ל, פארק בר יהודה, פארק רייספלד וגינת רחבת גינת גינת אחידוב, גינת שרית, 

 האיריס .
 צה"ל . ברח' הכפר וכיכר ברח' כיכר בעיר:  כיכרות תהוספו שוחיד

 
 מח' תברואה

 מנהל המחלקה: דרור סירי

 rachelb@kiryatono.muni.ilמזכירת המחלקה : רחל בלו, 

 23-5311161לפון: ט
 

 :0213פעילות בשנת 
 שיפור מתמיד ברמת השרות לתושב .

 טיפול במרכזי המחזור בכל העיר .
 בתי אב . 35,222 –פינוי פסולת יבש רטוב כ 

 הגדלת המחזור בעיר ע"י הצבת מכלים לפי הצורך .
 ירידה בכמות פסולת להטמנה .

 עליה בכמות הגזם .
 משנה קודמת . 11% –עליה של כ  52.4% –הצבת אחוז מחזור  

 
 מח' אחזקה

 תמיכה בכל אירועי הרשות, תחזוקת גני ילדים ומוסדות חינוך .
 שדרוג ותחזוקה קבועה של ריהוט רחוב .

 ביצוע שיפוצי קיץ .
 

 תחום תחבורה 
 שדרוג מיולים, רכישת משאית דחס חדשה .

 בנהיגה לנהגים .הקמת תחנה גירוז חדשה למשאית והשתלמות בטיחות 
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  0211שנת  -יעדי האגף 
 שיפור מתמיד ברמת השירות לתושב 
 שיפור איכות כ"א 
 הרחבת פרויקט הפרדה לשני זרמים 
 העלאת אחוז המחזור 
  ימי גיבוש מחלקתיים 

 
 איכות הסביבה 

 )עמידה בתוכנית רשויות מקדימות )הפרדה לשני זרמים 
 . ליווי גינות קהילתיות לפי תוכנית 
 טיפול בעיקור חתולי רוחב 
  חינוך סביבתי למחזור 

 
 מחלקת גינון 

  שדרוג גן אחידוב, גן שרית, גן תמר ושי עגנון צפון 
  נטיעות עצים ברחובות העיר 
  פיתוח גינות בדגש דרכים ראשיות 

 
 מחלקת תברואה 

 שיפור והתמדה בפינוי האשפה 
  הגדלת אחוז המחזור בעיקר בגזם וקרטונים 
 )הרחבת פינוי פסולת לשני זרמים )שכונת סובב צהל שטרן ויאנוש קורצ'ק 

 
 מחלקת אחזקה 

  תחזוקת מוסדות חינוך בדגש גני ילדים 
  קורסים והשתלמויות לעובדים 
  עבודה סביבתייםשיפור תנאי 

 
 
 
 
. 
 
 
 

 פרסומים: 
 של העירייה חודשייםהחומר למידעונים 

 נגד כלבת םחיסוני
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 ותשתיות ההנדסה אגף

 בר אנדה אדריכל: העיר מהנדסת

 41יצחק רבין ' רח :כתובת

 23-5311122:טלפון

 23-5311246:פקס

  neomy@kiryatono.muni.il: אלקטרוני דואר

 האגף פעילות

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

 . והעירונית מטרופוליטאנית
 המהוות שבתוקף ערים בנין תוכניות יישום של יוצא פועל הנה והבינוי הפיתוח מדיניות 

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

 באגף מחלקות

 תשתיות מחלקת  

 ומאור חשמל, בינוי מחלקת  

 ובניה לתכנון הוועדה 
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 שמות בעלי תפקידים באגף הנדסה

 

 
מס' 
 סידורי

 
 שם

 
 תפקיד

 
 מס' טלפון

 
1. 

 
 אנדה בר

 
 מהנדסת העיר/ועדה

 
23-5311122 

 
2. 

 
 גינאדי קוסוי

 
 מנהל מחלקת הנדסה

 
23-5311234 

 
3. 

 
 נעמי בינו

 
 ע. מנהל מינהל ההנדסה

 
23-5311122 

 
4. 

 
 אומיד סולימני

 שמאי הועדה
 מנהל מחלקת נכסים

 
23-5311222 

 
5. 

 
 רותי ז'ק

 
 מנהלת מחלקת תב"ע

 
23-5311245 

 
6. 

 
 מירב הדרי

 
 מנהלת מחלקת רישוי

 
23-5311232 

 
7. 

 
 לאה מונרוב

 

 מזכירת הוועדה
 

23-5311166 

 
1. 

 
 גלית צ'רניאק .1
 ליאת סגל .2
 רות גוטשל .3

 מחלקת רישוי בודקי תכניות
 

 
23-5311262  
23-5311259 
23-5311117 

 
9. 

 
 . בוריס צלניקר1
 מיר פלדמןי. ולד2

  מפקחים -מחלקת פיקוח 
23-5311233   
23-5311111 

 
12. 

 
 אורלי שוהם

 

 מחלקת השבחה
 

23-5311244 

 
11. 

 
 חיים נגר

 

 מנהל מחלקת בינוי וחשמל
 

23-5311123 

 
12. 

 
 מלכה רוזנווסר

 

 מזכירת מחלקת בינוי ותשתיות
 

23-5311125 

 
13. 

 
 לאוניד פישל

 
 מנהל מחלקת תשתיות

 
23-5311126  

 
14. 

 
 יחיאל עוזרי

 
 חשמלאי העירייה

 
23-5311127 
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 3021 -מח' בינוי, חשמל ותשתיות   פעילות

 

 בינוי

 קירוי פטיו בי"ס עלומים

 שיפוץ חדרי שירותים בבתי ספר

 רביןברח'  –גני ילדים  2בניית 

 חבצלתברח' גן  בניית 

 בניית בית כנסת חדש ברח' שי עגנון

 תוספת קומה למרכז יום לקשיש

 מלאיםשיפוץ עבור מועדון מורים ג

 גרוףשיפוץ מועדון א

 שיפוץ מועדוניות לנוער

 שיפוצי קיץ במוס"ח

 

 חשמל

 ,בתקלות חשמל במוס"ח , בגנ"י ובמוסדות ציבורוטיפול אחזקה שוטפת 

מוגנים שמתאימים לאיכות הסביבה וחסכון   T5גופי תאורה במוסדות חינוך לסוג החלפת 

 ,באנרגיה

 ,שדרוג פנסי רחוב לפי הצורך

 .בחשמל במרכזיות תאורת רחובאחזקת שוטפת של בקרי חסכון 

 .אחזקת תאורה שוטפת -מגרש אימונים כדורגל

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

 לצורך. 

 התקנת מזגנים חדשים באולמות ספורט, בתי ספר, גני ילדים ומוסדות ציבור 

 ת מח' החינוך.החלפת מזגנים ישנים לחדשים עפ"י דרישוו

 

 תשתיות

   מעלה נעורים.סמטת התקנת מדרכה ברח' נחל גמלא ושביל ב

רופוסופי , פיתוח גנים ציבוריים בשי עגנון, פארק צהל, רח' איריס, תפיתוח חצר בבי"ס אנ

 רייספלד וגן אחידוב.

 בלינסון, בי"ס ניר . רח' וינגייט, רח' החלפת ריצוף בגנ"י ובאולם ספורט צ'יינין, ברח' ירמיהו,

 ביצוע רמפה ברח' החבצלת, רחבת חביב, דב הוז.

 ביצוע שינויים ברחובות וולך והחשמל.

 תיקונים במדרכות וכבישים ברחבי העיר
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 הוועדה לתכנון ובניה
 
 
 

 דו"ח פעילות הוועדה 
 
 

�
2213שנת    

 מס' ישיבות וועדת משנה 9

 מס' ישיבות רשות רישוי 8

 בקשות שנדונו בוועדהמס'  253

 מס' היתרי בניה שהונפקו 123

 מסק תוכניות בנין עיר שהוגשו לוועדה 18

מס' תוכניות בנין עיר שאושרו למתן   12

 תוקף

 מס' תוכניות שהופקדו 5
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 ריכוז שנתי – מחלקת פיקוח הוועדה לתכנון ובניה 

 0213 סוג פעילות

 341 דו"ח ביקור באתר

ביקור במקום לצורך 

אישור להעברת זכויות 

 בנכס

59 

 31 תיקי פיקוח שנפתחו

 92 התראות

 27 הזמנה לעדות

 31 צווי הפסקה מנהליים

 2 צווי הריסה מנהליים

 7 צווי הריסה שיפוטיים

צווי הריסה בפועל 

 ושימושים חורגים

7 

העברת תיקים 

 תובעת הוועדה ל

7 

 12 תלונות תושבים
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 שמאי הועדה המקומית ומנהל מח' הנכסים 

 אומיד סולימני, שמאי מקרקעין 

 , קריית אונו 41: רחוב יצחק רבין  כתובת 

  23-5311222:   טלפון 

  omid@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני : 

 

 התפקיד כולל : 

 

 מחלקת היטל השבחה : 

 יעוץ וסיוע שמאי לגורמים העירייה ולמחלקות השונות בעירייה. מתן י 

 

  ניהול, הנחייה ובקרה מקצועית של שומות מקרקעין המופקות ע"י הוועדה המקומית

 והעירייה. 

 

 .ריכוז וטיפול בחיובי היטל השבחה אשר מופקים ע"י הוועדה המקומית 

 

  ון והבנייה.לחוק התכנ 197ריכוז וטיפול בחיובי פיצויים לפי סעיף 

 

  לחוק התכנון ובנייה אשר נקבעו מול שמאים  14טיפול בהשגות לשומות עפ"י תיקון

 מכריעים ופניות לוועדת הערר המחוזית לפיצויים ולהיטל השבחה.

 

  ייצוג הוועדה המקומית במוסדות תכנון ו/או בערכאות בפני וועדת ערר ושמאי מכריע

 בנוגע להיטלי השבחה ותביעות פיצויים. 

 

  .בחינת חבות בהיטל השבחה בבקשות להיתרי בנייה, הקלות  ושימושים חורגים 

 

  .בחינת חבות בהיטל השבחה בבקשות להעברה בטאבו ומתן אישורים להעברת זכויות 

 

 מחלקת נכסים : 

  .טיפול בנכסי העירייה וניהול ספר הנכסים העירוני 

 

  יישום ההחלטות המתקבלות לגבי נכסי העירייה וניהול ההתקשרויות החוזיות של הרשות

בכל הקשור לנכסים העירוניים )השכרה ושכירה, מכירה ורכישה, חכירה והחכרה של 

 הנכסים(.  

 

  ריכוז הטיפול בבקשות המופנות לוועדה להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה, או

 בתמורה סמלית.

 

  עירייה ורישום הפקעות בפנקסי המקרקעין על שם העירייה. רישום נכסי 
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 חוקי העזר העירוניים:

 : העירוניים העזר בחוקי עיון

 לבחור -אונו קריית -מקומיות רשויות-ברובריקה לבחור הפנים משרד של האינטרנט באתר

 :  עזרה חוקי

http://rashoyot.moin.gov.il/default.aspx?m=m 

 

 העירייה של האינטרנט באתר מופיעים הרשות פועלת שלפיהן הכתובות המנהליות הנחיות

 www.kono.org.il :שכתבתו

 

 (12-51)עמ'  של אגפים/מחלקות מידעון חודשי + פרסומים-מידע ועלוני חוברות רשימת

 

 :אונו קרית עיריית של מידע מאגרי רשימת

 המאגר שם מאגר' מס  סידורי' מס

 עירונית חינוך מערכת 992236132 1

 עירונית גביה 992236146 2

 אוכלוסין 992236123 3

 חניה 992236116 4

 גביה 992271595 5

 אדם כח 992271511 6

 ע"תב+  ובניה רישוי 992271544 7

 (פ"נש) פסיכולוגי שרות ניהול 992241151 1

 חשבונות והנהלת שכר 992271612 9

 חינוך 992271623 12

 בניה ופיקוח רישוי 992236214 11

 חשבונות הנהלת 992236129 12

 מנכול-ומנגנון שכר 992236291 13

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rashoyot.moin.gov.il/default.aspx?m=m
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 יריית קרית אונוע
 ₪()באלפי  0213תמצית הדוחות הכספיים לשנת 

 

 

מספר תושבים שנה 

קודמת

מספר תושבים *

מספר משקי בית

20132012נכסים%ביצוע %2012ביצוע 2013תקציב 2013הכנסות

23,53519,760רכוש שוטף149,958154,26967.38%151,16169.37%הכנסות עצמיות

138,319140,572השקעות55,79760,52726.44%52,29924.00%השתת' משרד החינוך

29,49829,498השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות10,06212,3255.38%11,0805.08%השתת' משרד הרווחה

השתת' משרדי 

ממשלה אחרים
38,99055,769גרעון מצטבר בתקציב הרגיל1,3231,6350.71%1,6560.76%

00גרעון סופי בתב"ר2001820.08%1,7210.79%מענקים ומלוות

00גרעונות זמניים נטו בתב"ר217,340228,938100.00%217,917100.00%סה"כ

230,342245,599סה"כ

%ביצוע %2012ביצוע 2013תקציב 2013הוצאות

20132012התחייבויות48,39549,58621.18%46,32221.28%משכורות ושכר כללי

44,89540,999התחייבויות שוטפות63,24471,55130.56%68,78131.60%פעולות אחרות

00)***(55,70057,47124.54%52,30024.03%שכר חינוך

100,078126,996קרן לעבודות פיתוח ואחרות25,81927,77511.86%25,75211.83%פעולות חינוך

29,49829,498קרנות מתוקצבות5,2275,3672.29%4,9642.28%שכר רווחה

00עודף מצטבר בתקציב הרגיל11,85114,8446.34%13,0736.01%פעולות רווחה

55,87148,106עודפים זמניים נטו בתב"ר1,3291,4570.62%1,2860.59%מימון

230,342245,599סה"כ5,7756,1082.61%5,1852.38%פרעון מלוות

217,340234,159100.00%217,663100.00%סה"כ

20132012

)גרעון( עודף בשנת 

הדוח
61,29242,815עומס מלוות לסוף שנה254)5,221(0

20132012

% הגרעון השוטף  

מההכנסה
2.28%0.00%20132012

% הגרעון הנצבר 

מההכנסה
25,23324,119יתרת חוב לתחילת השנה17.03%25.59%

% עומס המלוות 

מההכנסה
115,725114,765חיוב השנה26.77%19.65%

% סך ההתחייבויות 

מההכנסה
)27,883()29,313(הנחות ופטורים שניתנו19.61%18.81%

הוצאה ממוצעת לנפש 

בש"ח
)769()1,014(חובות מסופקים וחובות למחיקה6,3796,270

110,631110,232סך לגביה718696מספר משרות ממוצע

89,17584,999גביה בשנת הדוח

21,45625,233יתרת חוב לסוף השנה

30%27%אחוז גביה מהפיגורים

95%92%אחוז גביה מהשוטף20132012

עודף )גרעון( זמני 

לתחילת השנה
81%77%יחס הגביה לחוב הכולל48,10627,095

תקבולים במהלך 

השנה
5755ממוצע ארנונה למגורים למ"ר91,19458,123

תשלומים במהלך 

השנה
83,42937,112

עודף )גרעון( זמני 

לסוף השנה
55,87148,106

0

*נכון לחודש אוקטובר 2013

34,716

נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל

דוח גביה וחייבים - ארנונה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

36,707

13,000

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

שטח שיפוט )דונם(

דירוג סוציואקונומי 

מאזן

4,500

8
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 עיריית קריית אונו

     
  

 4102הצעת תקציב לשנת 
 ריכוז התקציב לפי נושאים

 ₪באלפי 

      

 

2013 2014 

 הצעת תקציב אחוז אומדן ביצוע תקציב אחוז הכנסות

 93,824 39.9% 88,868 86,723 39.9% ארנונה כללית

 27,270 11.6% 29,313 27,270 12.5% הנחות ארנונה

 418 0.2% 458 288 0.1% מכירת מים

 3,209 1.4% 3,355 3,074 1.4% חינוך-הכנסות עצמיות 

 700 0.3% 530 573 0.3% רווחה-הכנסות עצמיות

 34,406 14.6% 32,184 32,590 15.0% יתר הכנסות עצמיות

 61,301 26.1% 60,527 55,572 25.6% הכנסות  משרד החינוך

 12,186 5.2% 12,325 10,017 4.6% הכנסות  משרד הרווחה

 200 0.1% 182 200 0.1% מיועדיםמענק 

 1,518 0.6% 1,196 1,033 0.5% הכנסות ממשלתיות

 235,032 100 228,938 217,340 100% סה"כ הכנסות

  
      

 

 

2013 2014 

 הצעת תקציב אחוז אומדן ביצוע תקציב אחוז הוצאות

 48,260 20.5% 49,586 47,895 22.9% שכר כללי

 41,246 17.5% 42,033 36,684 17.3% פעולות כלליות

 26,560 11.3% 28,040 26,560 14.5% הנחות ארנונה

 58,739 25.0% 57,471 55,700 21.8% שכר עובדי חינוך

 30,127 12.8% 27,775 25,819 8.5% פעולות חינוך

 5,448 2.3% 5,367 5,227 2.1% שכר עובדי רווחה

 14,793 6.3% 14,844 11,851 5.3% פעולות רווחה

 6,953 3.0% 6,108 5,775 2.3% פרעון מלוות

 1,406 0.6% 1,457 1,329 0.6% הוצאות מימון

 1,500 0.6% 1,478 500 0.3% עלויות פרישה ופיצויים

 235,032 100% 234,159 217,340 100.0% סה"כ הוצאות

  
     

 

  
     

 0   5,221- 0   /עודף+-סה"כ גרעון  
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 3021התמיכה בשנת  תבחיני   

 
   
 2213סה"כ תקציב התמיכות לעמותות הספורט בשנת    

 
ענף    

 שם הקבוצה  הספורט 

  384,718                  הפועל קרית אונו  כדורגל  

  143,046                  מ.ס. קרית אונו  כדורסל 

  492,379                  הפועל קרית אונו  כדוריד 

  226,615                  מכבי קרית אונו  שחיה

טניס 
  40,655                    הפועל קרית אונו  שולחן 

  22,586                    מ.ס. קרית אונו    טניס

   

 

  1,310,000               סה"כ 

 

 

 

 

 

 

  
  ₪ 72,222 :0213מלגות בשנת    

. 


