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 :המידע חופש חוק על הממונה דבר

 

 

-ח"התשנ המידע חופש חוק פי על  המוגש, 2016 לשנת העירייה של שנתי וחשבון דין לעיונכם  ב"רצ

1998. 

 

 מרשות מידע לקבל תושב/אזרח כל של זכותו את בחקיקה מעגן1998- ח"התשנ המידע חופש חוק

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

 .תושב/אזרח

 

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

 דרכי, החולפת בשנה העירייה פעילות על מידע ובו 2016 לשנת אונו קריית עיריית של השנתי

 .ועוד הרשות של המענה

 .2016 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' רות אלוש    
     
     
  אונו קריית לפיתוח החברה. 2

 5349955. פקס,5347030. טל, 3 המרי תנועת' רח: כתובת    
 :תפקידים בעלי    
 אונו קריית לפיתוח החברה דירקטוריון ר"יו - מועצה מר עמי כחלון, חבר    
 אונו קריית לפיתוח החברה ל"מנכ  - צבן דרור מר    

 

 

 אונו קריית ס"המתנ. 3
 5396011 פקס., 5396000. טל, 10 פנקס' רח -ההנהלה משרדי    

 www.hamatnas.co.il: האינטרנט כתובת    

 
 :תפקידים בעלי    
  ס"המתנ הנהלת ר"יו -חבר מועצה ,מיכלס עו"ד גיל    
 ס"המתנ כ"ליתמנ – אסתר פיקגב'     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hamatnas.co.il/
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 וטלפונים כתובות, העירייה  אגפי – אונו קריית עיריית

 41יצחק רבין ' ברח המשרדים

 פקס טלפון' מס אגף/מחלקה שם

  03-5311111 העירייה מרכזיית 
 03-5353839 03-5311101 העיר ראש  ישראל גל
 03-5353839 03-5311105 העיר ראש וסגן מ"מ רון מלכה

 03-5353839 03-5311105 סגן ראש העיר נפתלי כהן 
 03-5353839  03-5311190 העיר עוזר ראש ניר טאקו 

 03-5353839 03-5311225 בלשכת ראש העירעוזר  דוד-רואי בן
 03-5311193 03-5311112 העירייה ל"מנכ  לייכטר גדי

 03-5311180 03-5311107 העירייה יתגזבר טירנה ססי
 03-5311213 03-5311119 העירייה דובר ניצן צוריאל

 03-5311191 03-5311140 העירייה מבקר ניר אבנון
 03-5311191 03-5311140 לעירייה המשפטי יועץ עו"ד אלון רום

-קרייצר עו"ד שלי
 אביטבול

 03-5311191 03-5311140 העירונית  תובעת

 03-5311134 03-5311130 העיר פני לשיפור אגף מנהל  נח קציר
 03-5311183 03-5311111 הגביה אגף מנהל  עמרה-שלמה בן

 03-5311246 03-5311122 העיר מהנדסת בר אנדה
 לתכנון הוועדה

 ובניה
 03-5311246 03-5311166 הוועדה לתכנון ובניה מזכירות

 של פיקוח' מח
 לתכנון הוועדה

 ובניה

 03-7956680 03-5311165 הפיקוח' מח מזכירות

 03-5311193 03-5311145 אנוש משאבי אגף מנהל קדוש, עו"ד יוסי
 03-5311191 03-5311163 ושילוט עסקים רישוי' מח מנהלת  לוי דורית

 03-5311214 03-5311215 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 ומאור בינוי' מח מנהל נגר חיים
 03-5311189 5311125/6 התשתיות' מח מנהל פישל לאוניד

 סמים, אלימות למניעת היחידה מנהלת ליאת תמיר
 האישה למעמד ע"רוה ויועצת ואלכוהול

03-5311238 03-5311138 

 03-7956688 03-5311160 מחשוב על אחראי  בן אריאל
 03-5311196 03-5311158 הדיור לתרבות האגודה שדה פזית

 03-7956640 03-5311161 בדרכים בטיחות מטה מנהלת  מועלם אפרת
 03-5311214 03-5311120 הפנים משרד שרות נעמת חנה

ושמאי הוועדה  העירייה נכסי מנהל סולימני אומיד
  לתכנון ולבניה

03-5311202 03-7956672 

 03-5311222 *9994 106מנהל המוקד העירוני  אלי שטרן
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 :משרדי העירייה בכתובות שונות

 פקס טלפון כתובת המנהל שם מחלקה/אגף

 5356019 5300600 2 רבין יצחק' רח נירה פרידמן החינוך אגף
 9408844 9408800 54הנשיא ' רח ז'ולטיעידו  הרווחה אגף

 
אגף חרום, ביטחון 

  ופיקוח
 5345536 5311175 32 יצחק רבין' רח עדי מעוז, עו"ד

 7362375 7362376 17רח' ש"י עגנון   אריק מרטן העירוני מח' הפיקוח

 6356436 7362689 יהודית' שד אקוס איריס הגינון' מח
מח' התברואה וממונה 

 האנרגיהעל שימור 
 6354279 5311168 1רח' האלון  דרור סירי

 5351282 5351282 א 2רש"י ' רח דבורה ריקי הנוער לקידום' מח

 5350467 5347479 13 עגנון י"רח' ש  רוט ציפי הגמלאי לרווחת' מח
 ליעוץ זוגי התחנה

 ומשפחתי
 54רח' הנשיא  ציפי ליברמן

 פינת רח' סוקולוב
5345358 5345358 

 הפסיכולוגי שרות
 לתלמיד

 6351045 5346087 35 רח' וולך ליקה חציר

 יעוץ שרותי-ל"שי
 לאזרח

 5349788 6487784 39 רח' הזמיר רחל רביב

 יישובי לטיפול מרכז
 (ב"מיט) בפרט

 5249056 5345790 2 זיידמן' רח משה טלי
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 2016 מבנה העירייה לשנת

 ראש העיר

 מהנדסת העיר

:  אגף ההנדסה
 תשתיות,מאור,בינוי

הוועדה לתכנון 
 ובניה

 ל"מנכ

 הספורט' מח
אגף חרום בטחון  

 ופיקוח

המטה לבטיחות  
 בדרכים

 אגף משאבי אנוש

מערכות מידע 
 ומחשוב

 אגף לשיפור פני 

 העיר

 אגף החינוך 106המוקד העירוני 

 אגף הרווחה תרבות הדיור

לאיכות ושרות ' מח
 לתושב

היחידה למניעת 
'  ויועצת ר. א.ס.א

העיר למעמד  
 האישה

 רישוי עסקים' מח

 גזברית

אגף הגזברות  
 והכספים

 אגף הגביה

מ וסגן ראש  "מ
העיר ומחזיק תיק 

 החינוך

סגן ראש העיר 
ומחזיק תיק 

 הרווחה

 דובר
לשכת ראש העיר  

 וסגניו

 עוזרי ראש העיר יועץ המשפטי

 מבקר העירייה
חוק  ,פניות הציבור

חופש המידע וקשרי 
 חוץ
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 המידע חופש חוק על וממונה פניות הציבור

 גלינר ריקי' גב :הציבור פניות רכזת

 אונו קריית  41רח' יצחק רבין  :כתובת

 03-5311159:טלפון

 03-7956660/3:פקס

 . טלפוני מראש בתיאום :קהל קבלת

  riki@kiryatono.muni.il  :אלקטרוני דואר

 

 :הציבור תפקיד פניות

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

 .המטפל באגף מקיפה בדיקה לאחר מתבצע פנייה בכל הטיפול

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

 .הציבור

 

 הממונה על חופש המידע

 גלינרממונה על חוק חופש המידע: גב' ריקי 

 קריית אונו 41כתובת: רח' יצחק רבין 

 03-5311159טלפון:

  03-7956660פקס:

 

 2016דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 
 

 

 39 2016-מס' בקשות שהוגשו ב .1

 34 2016-מס בקשות שנענו ב .2

 29 נענו בחיוב .א

 5 נענו בשלילה .ב
לא ניתן לאתר את המידע או -(3)8*לפי סעיף 

 מצוי ברשותשאינו 
המידע נוצר ע"י רשות ציבורית -(5) 8**לפי סעיף 

 אחרת

ללא המשך טיפול בשל אי תשלום  .ג
 אגרה בקשה למידע

5 

עתירות שהוגשו על החלטות הממונה  .3
 על חוק חופש המידע

0 

 

 

                        

  

 

 

  

mailto:riki@kiryatono.muni.il
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 העירייה מבקר

  ניר אבנון :העירייה מבקר
 , קריית אונו41רח' יצחק רבין  :כתובת
 03-5311140:טלפון
 03-5311191: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 א170 בסעיף מוגדר המבקר תפקיד. והחיסכון היעילות ועקרונות המידות טוהר על
 . העיריות

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

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

 
 הלשכה המשפטית

 
 אלון רום  ד"עו :לעירייה היועץ המשפטי 

 אונו קריית ,41רח' יצחק רבין  :כתובת
 03-5311140:טלפון
 03-5311191: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
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 : מר ניצן צוריאלדובר העירייה
 , קריית אונו41: רח' יצחק רבין כתובת
 03-5311119טלפון : 

 03-7956600פקס' 
 קבלת קהל: בתיאום מראש

 nitsan@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני: 
 
 

 2016 לשנת הפעילות עיקרי 

, שונים יעד לקהלי ובעירייה בעיר על הפעילות מידע והעברת תיעוד, בסיקור עוסק הדובר .א

דף פייסבוק,  אינטרנט אתר,  רדיו טלוויזיה,, עיתונות: התקשורת אמצעי לכל הודעות באמצעות

 .אפליקציה עירונית ודיוור באמצעות דוא"ל למי שנרשם לקבל מיילים

 אלקטרונית מדיה, כתובה עיתונות) השונים התקשורת אמצעי עם קשר מקיים העירייה דובר .ב

 .וחיובית מיטבית תדמית לבניית העירייה דבר את להפיץ במטרה(  ומקוונת

 התקשורת בכלי ופרסומם ושלוחותיה מחלקותיה, העירייה פעילות על יזומות הודעות הוצאת .ג

 .השונים

 באשר  ובאינטרנט בדיוור באמצעות דוא"ל תקופתי, במידעון, בעיתונים פעילויות העירייה פרסום .ד

 .לציבור חשובות כנסים וטקסים וכן הודעות, פעולות, לאירועים

 התקשורת אמצעי שיתוף, לאירועים תקשורת הזמנת, אירועים צילום, לאירועים תקשורתי ליווי .ה

 .ושלוחותיה העירייה ידי על הנערכים ואירועים בסיורים

 עם התקשורת לאמצעי וראיונות פגישות תיאום זה בכלל, התקשורת באמצעי לפניות מענה מתן .ו

 בפעילותם העובדים העירייה הנהלת, העיר ראש ליווי. המועצה וחברי העיר ראש סגני, העיר ראש

 .התקשורתית

 זה בכלל, והעירייה העיר על ומצולם כתוב חומר של והפקה הדפסה, עריכה, לכתיבה פועל הדובר .ז

 . אינפורמטיבי וכל חומר עירונית מפה, מידעונים, חוברות, פרוספקטים

 . שונים עירוניים בנושאים לתושבים אגרות של והפצה  הדפסה על אחראי הדובר .ח

 לאמצעי מענה במתן  לציבור, בהסברה ועוסק לציבור מידע מנהל את מכלול  הדובר, חירום ט. בעת

 פיקוד העורף. להוראות בהתאם המצב לנוכח הסברה ופעילויות התקשורת

 

 

 

 

 

mailto:nitsan@kiryatono.muni.il
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 מחלקת איכות ושרות לתושב

 מירית אלעדגב' מנהלת המחלקה: 

 , קריית אונו41רבין כתובת: 

 03-5311203טלפון: 

 mirita@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני: 

 

 :מטרות המחלקה

 ל מהיר יעיל ואיכותי לפניות התושביםוהמחלקה פועלת לטיפ.  

  פיתוח וטיפוח כח האדם הנותן שרות והכשרת עובדים לביצוע משימותיהם ויישומן עפ"י

 מדדים שנקבעו. 

  .הכשרות וסדנאות לעובדים נותני שרות 

  פיתוח והטמעת נורמות מתן שרות תוך הדגשת עבודת צוות והגברת המודעות לתרבות

 הארגונית והניהולית. 

  .אחריות לכתיבת נהלי עבודה מסודרים 

 יתוח אמצעים טכנולגיים לשיפור איכות השירות. פ 

  .סקרים שנתיים ושוטפים 

  בקרה על התנהלות הטיפול בפניות המופנות למוקד העירוני ולכלל המחלקות השונות

 בעירייה, כולל הפקת לקחים והתייעלות. 

  .סיורים ברחבי העיר ובמוסדות העירייה ומפגשים עם תושבים במוקדי בעיות 

 ות העירייה וביצוע פרוייקטים בין אגפיים לייעול תהליכי העבודה. קשר עם יחיד 

  .הצפת בעיות שעולות לבחינה וטיפול למען שייפור השרות 

 וכל דבר נוסף הקשור  זיהוי צרכי התושבים באמצעות ניתוח הפניות ומפגשים עם תושבים

 פין. . ילשירותים הניתנים ברשות במישרין או בעק

 

 2016ה לשנת עיקרי פעילות המחלק

  מעבר לתוכנת ניהול ורישום חוגים מקוונת המאפשרת לתושב לבצע רישום לחוגי הספורט

 באמצעות אתר האינטרנט של העירייה.

 .סיום נוהל נגישות ופיתוח נהלי עבודה נוספים 

  קיום סדנת שרות לעובדים במטרה לשפר את השירות תוך מתן כלים לשרות איכותי וטוב

 יותר.

 ושבים בשטח במוקדי בעיות ופתרונן.פגישות עם ת 

  מערכת "מסחר אלקטרוני" המאפשרת רכישת  -פתיחת מתן שרות מקוון חדש לתושב

 כרטיסים לפעילויות שונות של עירייה באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט.

  ביצוע מערך של מדידה ובקרה במוקד העירוני באמצעות סקרים ומדגמים תוך הפקת לקחים

 גפי העירייה השונים לשיפור השרות כתוצאה מהמסקנות.וקשר עם א

 .אחריות לטיפול לוגיסטי למפגשי שיתוף ציבור בנושאים שונים 

 .הרחבת שעות המענה הטלפוני באגף הגביה 

  המשך פעילות שוטפת  בשיפור השירות לתושב במישרין ובעקיפין ברמה היומיומית תוך

 מגמה לשיפור מתמיד ופתרון בעיות. 
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 האישה למעמד העיר ראש יועצת
  ליאת תמיר' הגב:  ממונה למניעת הטרדות מיניותו

 אונו קריית, 41יצחק רבין : כתובת
 03-5311238: טלפון
 03-5311138: פקס

 liat_t@kiryatono.co.ilדואר אלקטרוני: 

 
 

 :האישה מעמד לענייני היועצת תפקיד
 בהתאם 1998 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

 יו"ר מנהל נשים: עו"ד רויטל תמם
  סאפן אתי' הגב:  נשים מנהלת מזכירת

 03-5311105:  טלפון
 

 :    2016 -ב הפעילות עיקרי

 2016מעמד האישה  
 חלוקת תקנון מניעת הטרדה מינית לעובדי העירייה 

 מינית הטרדה מניעת בנושא לעובדי העירייה יוני : הרצאה

 . העירייה לעובדות האישה ספטמבר : יום

 הקמת פורום נשי קהילתי בנושא מתן כלים למניעת אלימות

 

 פעילות מנהלת נשים עירונית :  

 הרצאות / סדנאות לנשות העיר 

 : פסטיבל נשים , יום האישה עירוניים ואירועים כנסים 

 פורומים וקבוצות ע"פ צרכי הנשיםקידום 

 

 מעמד האישה -2017-פעילות מתוכננת ל

 בי"הס יזמיות מתחילותבתכנון : 

 סדנאות בנושא דימוי גוף 

 קידום תוכניות מגדר בחינוך ובמחלקות שונות ברשות
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 היחידה למניעת אלימות סמים ואלכוהול

עיר ללא אלימות ומתאמת הרשות למלחמה  )מנהלת תוכנית הגב' ליאת תמירמנהלת היחידה :  

  בסמים ואלכוהול (

 41כתובת: רח' יצחק רבין 

 03-5311238טלפון : 

 03-5311138פקס : 

liat_t@kiryatono.co.il 

 מזכירת היחידה ורכזת סיירת ההורים : הגב' אירית לוין 

iritl@kiryatono.muni.il  

 
 מדריכי מוגנות : 

 חט"ב בן צבי  – אור כהן
 תיכון בן צבי עדי בן דוד

 חטיבת שז"ר-אלמוג טובי
 

 : 6201-פעילות היחידה ב
 

 עיר ללא אלימות 
   -חינוך 
 תוכנית אילנות . •
 מדריכי מוגנות . •
 התקשרות •
 אלימותדיווחי  •

 
  –אכיפה 

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

 מצלמות  •
 רכז סיירות הורים. •
 עזרים וביגוד. ,הכשרה ,שימור ותחזוקה , פרסום •
 סיירת הורים •
•  

 
   -רווחה  

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

 
  –פנאי 

 פעילות פנאי לנוער במהלך חופשת הקיץ. •
 פעילות פנאי לנוער במהלך השנה . •
 בחופשת הקיץ 16-18עבודה לבני נוער בגלאים  •
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 -הקשר עירוני  
 דוברות שיווק ויח"צ לעיר ללא אלימות •
 , עובדי רשותהנהגות 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 " 
 מתן כלים לנשים לזיהוי נשים במצוקה –פורום נשי קהילתי  

 
 

 פעילות מניעה עירונית  
 מערכת החינוך לבתי הספר : סדנאות והצגות .פעילות מניעה ב •
 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 . –באומנות לילדי המועדוניות סדנת טיפול  •
 סדנת טיפול למכורים נקיים  •

 
 

 6201פרסומים   
 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 קריית  41יצחק רבין ' רח :כתובת
 03-5311114:טלפון
 03-5311193: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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 106 עירוניה מוקדה
 שטרן אלי : מרמנהל המוקד העירוני

  41 יצחק רבין' רח: כתובת
 106 :העיר בתוך .מקום ומכל טלפון מכל* 9994:טלפון
 03-5311222:פקס

 
 פעילויות

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

 גב' דורית לוימנהלת המחלקה: 
 קרית אונו  41כתובת: רח' יצחק רבין 

  03-5311231טלפון: 
 03-5351191פקס: 

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

 
 תפקידי היחידה לרישוי עסקים

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

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

 המחלקה אחראית על הפעלת תהליך הרישוי.
ים כגון: מפקחי משרד הבריאות, וטרינר ראשי ביצוע פעילות אכיפה יזומה  עם הגורמים המאשר

 ותברואן העירייה. 
 מטרות הרישוי

איכות נאותה של הסביבה, לרבות תנאי תברואה נאותים, מניעת מפגעים ומטרדים וקיום הדינים 
 הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי כבאות. 

 מניעת סכנות ודאגה לשלום הציבור. 
 ו סביבתו. בטיחות של הנמצאים במקום העסק א

 
 

 טעוני רישוי. 204עסקים מתוכם  550-בקריית אונו פועלים כ
 ביקורות בבתי עסק, הן בביקורים יזומים, 200-בוצעו כ 2016במהלך 

 ע"י הגורמים המאשרים והן באופן עצמאי ע"י המחלקה.
 הוגשו כתבי אישום והמשך התנהלות עסקים בבתי משפט. 2016במהלך 

 
 2016שנת 

 
 עסקים. 550
 טעוני רישוי. 204

 המשך הגשת כתבי אישום והגשות לבתי משפט.
 הטמעת הרפורמה במערכת רישוי עסקים.

     76%סה"כ עסקים בעלי רישיון
 

 2017מטרות ויעדים לשנת 
 

 *הגברת המודעות לקבלת רישיון עסק.
 *הגברת אמצעי הפיקוח על בתי עסק הפועלים בעיר.
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 ופיקוחאגף חרום בטחון 
 
 

 מנהל האגף: 
 עו"ד עדי מעוז
 א' קריית אונו2כתובת: רשי 

 03-5311175טלפון: 
 03-5345536פקס:

 adi@kiryatono.muni.il דואר אלקטרוני:

  :עוזרת מנהל האגף

 smadar@kiryatono.muni.ilהגב' סמדר סוויסה: 

 קב"טי מוסדות חינוך: 

  tal_s@kiryatono.muni.ilמר טל שחר: 

  lavi@kiryatono.muni.iמר אבי טולדנו: 

 liorsnlor@gmail.comמר ליאור דוידיאן  –מפקח חברת האבטחה ש.נ.ל. 

 
 

 תפקידי האגף:
האגף לחירום בטחון ופיקוח אחראי על ארגון, תפעול והכנת מערך החירום והביטחון העירוני 
במצבי שגרה וחרום תוך שיתוף פעולה עם כלל הכוחות הפועלים במרחב של הרשות 

מד"א ופקע"ר. בנוסף האגף אחראי על כל נושא הפיקוח ואכיפה   המקומית, משטרה ,כב"א
 של חוקי העזר העירוניים באמצעות מחלקת הפיקוח העירוני ויחידת השיטור המשולב. 

 
 תחומי אחריות :

 .ריכוז מערך משק לשע"ח 

 .הכנת מוסדות העירייה לשע"ח 
 עבודה שנתית ואפיון צרכים, במסגרת דיוני התקציב של העירייה. הכנת תוכניות 
 .תפעול מערך האבטחה, השיטור העירוני והפיקוח בשגרה ובשע"ח 
 .ריכוז  וטיפול בועדות מל"ח ופס"ח עירונית 
  ייצוג העירייה בכל ענייני הביטחון והחרום השוטפים וקיום תאום מול כל גורמי החוץ

 הרלוונטים.
 ות שוטפות במהלך כל השנה של כל מכלולי העירייה להתמודדות תירגול והדרכ

 במצבי חירום.
 

 2016פעילות האגף בנושא ביטחון ,אבטחת מוסדות חינוך וכללי במהלך שנת 

 .כנס מאבטחים מוס"ח לקראת שנת הלימודים תשע"ז 

 .התקיים טקס חלוקת תעודות ושי למאבטחי מוס"ח מצטיינים 

 נת הלימודים תשע"ז.כנס גננות וסייעות לקראת ש 

 .יציאה להשתלמות מנבטי"ם של קציני הבטחון של העירייה 

  כנסים של רכזי ביטחון בית ספרי . 2בוצעו 

 .ביצוע תרגילים והכנות לשע"ח במוסדות  חינוך 

 .ביצוע ביקורות שטופות של בדיקת מרכיבי ביטחון בבתי ספר וגני ילדים 

  והוא צויד  בלחצני מצוקה,  הלימודים תשע"זגני ילדים  חדש בתחילת שנת  1נפתח

  קווי טלפון ומרכיבי ביטחון .
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 .רכישה ובדיקת ציוד עזרה ראשונה לגני ילדים והשלמת  החוסרים 

  בדיקת שוטפת של כל לחצני מצוקה  בגני ילדים לפני תחילת שנת הלימודים ובמהלך

 כל השנה.

 ביצוע ביקורות ביטחון שוטפות בכל בגני ילדים בעיר. 

  אבטחת בתי ספר וגני ילדים באמצעות מאבטחי מוס"ח כולל ביצוע ביקורות שוטפות

 ותרגולים למאבטחים בשיתוף עם משטרת מסובים.

  ,אבטחת אירועים ממלכתיים, הפנינג פורים, יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות

 טפים.ל"ג בעומר, חג שבועות קונצרט הקונכייה אירועי קיץ ואירועי עירייה שו

 .אבטחת קייטנות ואישורן בחודשי הקיץ, סוכות , חנוכה וחופשת פסח 

 .כנס תדרוך עובדי המתנ"ס לפני תחילת הקייטנות 

 .פיקוח, ביקורות ומעקב אחר טיולי בתי ספר וגני ילדים 

 .פיקוח  אבטחה והפרדה בעבודות המתבצעות במוסדות חינוך לבין התלמידים 

  מתן תגובה לאירועים מידיים ופניות מוקד, כגון החלפת טלפוני מצוקה, טיפול

 באירועי בטחון שוטפים וכו'.

  המשך חוזה התקשרות לאבטחת מוסדות החינוך העירוניים עם חברת ש.נ.ל

 אבטחה.

 . מחסן פס"ח חדש שאליו יועבר כל הציוד השייך לפס"ח 

 ירותי מוקד וסיור וחיבור למערכות לראשונה מזה עשרים שנה התקיים מכרז למתן ש

 לגילוי פריצה אשר הוזל בעשרות ביחס למכרז הקודם.

 

 

 
 :2016פעילות בתחום החרום 

 
 קיום ישיבות של ועדת משק לשע"ח ) ועדה סטוטורית(

ישיבות של ועדת מל"ח עירונית )משק לשעת חרום(בשיתוף עם  4קוימו  2016במהלך שנת 
 רשות החירום הלאומית ופיקוד העורף.  

 
 :השתלמויות ותרגילים בנושאי חרום

  העירייה וכל אגפיה עברה אימון מכלולים בנושא היערכות העיר לחרום, וקיבלה ציון
 טוב מאוד .

 למות יומית בנושא רעידת אדמה בסיומה נתנה הרצאה כל עובדי העירייה עברו השת
 של תת אלוף אריה בן שלום

 .אימון ותרגול כלל מכלולי העירייה במעבר משגרה לחרום בשיתוף עם פקע"ר 

  ( בעיר במתאר של רעידת אדמה.2016תרגיל ארצי בכל מוסדות החינוך ) פברואר 

  החינוך נפתלי בנט קצינים אימון ותרגול בשעת חרום רעידת אדמה בנוכחות שר
 בכירים מפקע"ר  בבית ספר יעקב כהן .

 . אימון תרגיל )תרגיל יבש( מים בחירום בשת"פ עם תאגיד מי אונו 

  המקלטים הציבוריים עברו ביקורת מוכנות לשעת חרום ע"י פקע"ר וקיבלו את הציון
 הגבוה שניתן לקבל 
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 2017תוכנית עבודה אגף חרום וביטחון לשנת 
 פרסום מכרז קבלנים חדש לאבטחת מוסדות חינוך. .1
 פרסום מכרז קבלנים חדש למערך האכיפה והגבייה העירוני בנושא חנייה ומפגעים. .2

 קליטת ניידת שיטור חדשה ליחידת השיטור העירוני .3
 ת השיטור העירוני.דיקליטת פקח רב תכליתי נוסף ליח .4
 קליטת רכב חדש למחלקת הפיקוח העירוני. .5

במתווה חרום לכלל מכלולי העירייה בסימולטור של פיקוד העורף  קיום אימון  .6
 ברמלה.

 ועדות מל"ח. 4קיום  .7
 השלמת רכש והצטיידות למתקני הקליטה העירוניים לשע"ח. .8
 המתקדם. 4-העירונית מסוג "מירס" למכשירים מדור החלפת מערכת הקשר  .9
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 פיקוח העירוני

 מר אריק מרטן :מחלקהמנהל 

 17רח' ש"י עגנון  כתובת:

 03-7362376טלפון:

 03-7362375פקס:

  18:00 – 16:00, יום ב' )אחה"צ( 12:30 – 08:00ה'  –קבלת קהל: ימים א' 

  15:00 – 12:30ה', בין השעות: -מענה טלפוני לבירורים ותשלומים: ימים א'

 ערעורים יש לשלוח בדאר רשום בלבד

 arik@kiryatono.muni.ilני: דואר אלקטרו

 kiryatono.muni.illilis@:   גב' לילי סבןמזכירת המחלקה: 

 פעילות המחלקה

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

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

 איכות החיים של תושבי העיר והבאים בשעריה.

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

 

 1620 עבודה שנת סיכום

 פיקוח מחלקת

 1620 במהלך אירגוניות פעולות

 חימוש כלל מערך הפיקוח והשיטור המשולב

 .ונגזרות שנתית עבודה תוכנית בניית

 העברת חוק האוסר חניית רכב למכירה/ לא בתוקף

 .פקחים והכשרת הדרכה תוכנית

 .הפקח מעמד לעיצום פרויקטים

 .עיסוקו בתחומי הפקח מיקוד מערך

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arik@kiryatono.muni.il
mailto:mosheb@kiryatono.muni.il
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 הפיקוח מחלקת של הטיפול נושאי עיקרי

 .נטושים רכבים

 .וגזם צמחיה

 .ציבורי במקום אשפה השלכת

 .אסור במקום חניה

 .ושילוט מודעות

 .חוקית בלתי רוכלות

 .מוקד פניות

 .כלבים צואת/  משוטטים כלבים

 .ורעש מנוחה הפרעות

 .עסקים בתי רישיון תנאי אכיפת

 .ח"במוס התנועה הסדרת

 .וגביה טלפוני מענה

 . הצורך לפי תנועה הכוונת

  .החנייה חוקי אכיפת

  .לתושבים חנייה תווי הנפקת

 .למבקרים חנייה כרטיסי מכירת

  .חנייה דוחות על ערעור

 .העיר מועצת חברי דואר חלוקת

 .עירייה הפקדות

 .עירייה אירועי אבטחת

 .מועצה ישיבות אבטחת

 .מדינה/עזר חוקי אכיפת בתחום תלמידים הדרכת

 

 חניה תווי הנפקת

 .תווים 2,980הונפקו  כ"סה לתושבים חניה תווי חלוקת

 

 :משוטטים וכלבים סוסים ותפיסת לכידת

 ובדיקת טיפול להמשך הווטרינרים לשירותים והעברתם וכלבים סוסים, חמורים לכידת 23 כ
 .חיסונים ומחלות
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 נטושים רכבים

 וגרוטאות נטושים רכבים 287 כ העיר טופלו ברחבי

 . וגרוטאות נטושים רכבים 29 כ העיר מרחבי פונו

 

 :פקחים פעילות

 1,515 /שיטוראירועי פיקוח

 5,483 אירועי מוקד

 6,998 סה"כ

 

 לציון ראויות פעולות

 .אונו קריית בתחום סוסים חוות והריסה פינוי

 .כלבים צואת בתחום אכיפה מבצעי

 .37 המלך שלמה העסקים ברחבת הרגל הולכי ציר פינוי

 .אונו קריית בתחומי" אלטעזאכן"ה רכבי כנגד פעילות

 . העיר ברחבי פיראטיים פרסום שלטי תליית תופעת ומיגור אכיפה

 .האכיפה בתחומי עירוני בין פ"שת מערך בניית

 .הפלילי בתחום מנע ופעילות פליליות בעבירות טיפול, צ"הסד לאכיפת משולב שיטור סיורי

 .רוכלים ופינוי הציבוריים בגנים בוונדליזם טיפול

 ספר בבתי פעילות

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

 :שונים באירועים הסדר על ושמירה אבטחה

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

 לציבור מידע עלוני חלוקת

 

 2017 לשנת עבודה תוכנית

 .נטושים ברכבים טיפול

 .סביבה איכות במפגעי טיפול

 .העיר ברחבי המחנות דלק במכליות טיפול

 .העיר ברחבי החניה הסדרת

 .העיר לתושבי חניה תווי הסדרת

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

 .האכיפה בתחום פקחים והתמקצעות הדרכה

 .עירוניים באירועים ואבטחה בהכוונה סיוע
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 משאבי אנושאגף 
 עו"ד יוסי קדוש מנהל האגף :

 , קריית אונו41רח' יצחק רבין  כתובת:
 03-5311145טלפון:
 03-7956602פקס:

 
 אגף משאבי אנוש אחראי על טיפול בעובד בכל שלבי קליטתו ועבודתו בעירייה. 

הכשרתם האגף אחראי על מיון וגיוס עובדים חדשים, ניודם בין תפקידים, קידומם המקצועי, 
 ופיתוחם האישי.

 
 :פרוט מבנה האגף

 
 אנוש משאבי אגף מנהל -                            קדוש, עו"ד יוסי

 מנהלת מדור קליטת עובדים -    עירית מור 
 האגף מנהל עוזרת -                             הדס כהן חג'ג'

 נוכחות תחום אחראית -                                   הדר חכמון
     אחראית תחום -                            פאני אלחרר
 מזכירת אגף -                                      שירן זכאיים

                                      
 
 
 

 6201פעילויות האגף בשנת 
 

 סיום סריקות בתיקיות האישיות -
   

 )סקטורים(לימודים+ השתלמויות  -

 עפ"י אגפים  םהפעלת ימי גיבוש סקטוריאליי -

 סיום ההעברה למערכת רכש ממוחשבת והטמעה. -

ימי הדרכה והשתלמות בהם הוענקו בין היתר פרסים  3 -הוצאת עובדי העירייה ל -

 לעובדים מצטיינים.
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 : 2016לימודים והשתלמויות בשנת 
 

 .עזרה ראשונה של מד"א  ןריענוסייעות גנ"י השתתפו בקורס  120 -
 

 בו הועברו , בחנוכהלאונרדו פלאזה במלון בכנס השנתיעובדים השתתפו  220 -כ -
 

 תכנים מקצועיים והענקת תואר עובדים מצטיינים.
 

  2016עובדים השתתפו בקורסי גמול א' וגמול מיוחד במהלך שנת  100 –כ  -
 

 י תואר אקדמי עובדים השתתפות בשכ"ל / יום עבודה בלימוד 9 –ל שר וא -
 

 העברה למערכת רכש ממוחשבת  -
 
 

 
 

 :2017סקירת עיקרי הפעילות המתוכננת לשנת 

 

 המשך הטמעת מערכת נוכחות אינטרנטית.  -

 

 המשך עידוד עובדים ללימודים אקדמאיים. -

 

 . המשך הפעלת כנס שנתי לעובדים -

 

 המשך הפעלת ימי גיבוש אגפיים  -

 

 מכרזי כוח אדם פנימיים וחיצוניים -

 

 ולמנהליםת מקצועיות לעובדים יוהשתלמו -
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 הדיור תרבות
 שדה מנהלת: גב' פזית

 , קריית אונו41רח' יצחק רבין  :כתובת
 03-5311158:טלפון
 03-7956659:פקס

 16:00-19:00' ב יום,  08:00-12:30' 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 
 למקלוט 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, 1-800-40-40-40: שמספרו

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

  
הדרכה לוועדי בתים בניהול הרכוש המשותף : לשפר ולטפח את איכות החיים של הדיירים 

 בבתים המשותפים בקריית אונו.

ן של הכלים והסיוע , לניהול תקילפעול להשיג את שביעות הרצון של הדיירים, ניתן את מירב 

 נייני הרכוש המשותף ושיפור איכות החיים בבית המשותף.ע

 

 2016פעילויות שבוצעו בשנת 

לניהול תקין  סיוע ים והשנה כמו בכל שנה ניתנו ללקוחות האגודה לתרבות הדיור מרב הכל

 נייני רכוש המשותף ושיפור איכות החיים שלהם בבית המשותף.של ע

נפגשו עם היועץ המשפטי במשרדי וקיבלו ייעוץ מספר רב של דיירים  2016במהלך שנת 

 בכל הנושאים הקשורים לאחזקה תקינה ושמירה על הרכוש המשותף.

ים נשלחו מכתבים לסרבני תשלום , מכתבי התראה, שאילתות, מטרד 2016במהלך שנת 

 גג נוזל וכו'(. –כלוך ל -עישון-ברכוש המשותף )חנייה

mailto:pazit@kiryatono.muni.il
http://www.tarbut-hadiur.gov.il/
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וועדי בתים והוגשו תביעות למפקחת על  במהלך השנה , נתנו ליווי משפטי למספר

 הבתים המשותפים אשר מלווה אותם בכל ההליך המשפטי.

 הפצנו פליירים לבתים המשותפים על סל השירותים אשר האגודה מעניקה .

הופנו דיירים או וועדים ליועץ משפטי "און ליין" וקיבלו תשובה במענה  2016במהלך שנת 

 טלפוני עם תשובות מהירות.

טיפול שוטף באמצעות מענה טלפוני, במייל, בכל הנושאים הקשורים לרכוש המשותף, 

 מזגנים, רעש , הרחקת יונים , שמאי, הדברה וכו'.

ניתנו למספר רב של בניינים מהנדס מוסמך אשר בדק את מצב הגג,  2016בשנת 

 עמודים, צנרת , נזילות והוצאו להם חוות דעת על מצב הליקויים.

 נים ניתן מהנדס מוסמך שהכין עבורם כתב כמויות לשיפוץ מעטפת הבניין.למספר בניי

מספר בניינים נעזרו על ידי יועצי גינון מוסמכים במתן מענה לשיפור מראה הגינה ויעוץ 

 בתכנון גינה ושיטת השקייה.

 נשלחו  לנציגויות הבתים חומרי עזר פנקסי קבלות, מדבקות וכו'. 2016במהלך שנת 

 

 רסמנו בגל גפן על תחרות הבניין המקושט.פ: פרסומים

 

  2017עיקרי הפעולות לשנת 

 

 גיוס חברים נוספים לאגודה לתרבות הדיור.

 ארגון סדנאות , תחרות הבית המקושט ביום העצמאות.

  מים:פרסו

 דגש מיוחד בהידוק הקשר עם הלקוחות שלנו.

טיפה " שמרכזות  –נפיק עבור התושבים חוברות נוספות מסדרת "טיפ  2017במהלך שנת 

 עצות וטיפים, בהתמודדות של הוועדים בניהול הרכוש המשותף ואחזקתו.

 חלוקת מוצרים חדשים.

לפעול להשיג את שביעות הרצון של הדיירים, ניתן את מירב הכלים והסיוע לניהול תקין של 

 תף ושיפור איכות החיים בבית המשותף.ענייני הרכוש המשו
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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:

   03-5311120/03-5311161טלפון:

  03-5311214/03-7956640פקס:

 efrat@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני:

 8:30-12:30ה' בין השעות -קבלת קהל: ימי א'

 
 ועדת תנועה

 , ראש העירישראל גליו"ר הועדה: מר 
 : גב' אפרת מועלםמזכירת הועדה

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

 
 ועדת תנועה הינה ועדה סטטוטורית המתכנסת בהתאמה לנושאים.

 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.

 

 
 
 

 :6201פעילות 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:
  סולאריים )מהבהבים( לפני מעברי חצייה בעיר.הוספת ותיקון עיני חתול אקטיביים 
 ( 306הוספת תמרורים סולאריים של הולכי רגל במעברי חצייה) 
  הוספת עיני חתול חשמליים בצבע כחול במעגלי תנועה בעיר על מנת ליצור נראות

 מרחוק.
 .התקנת פסי האטה בעיר כפוף לאישור ועדות תנועה 
 ת אבני שפה במהלך השנה עפ"י הצורך.חידוש צביעת מעברי חצייה, ניתוב, צביע 
 .הצבת תימרור עפ"י החלטות ועדת תנועה ותיקון התמרורים הקיימים בעיר 
 .הנמכת מדרכות בעיר במסגרת נגישות לנכים 
 
 

 שינויים גיאומטריים
 ופתיחתו למעבר  (תקווה לגני אונו קריית בין המחבר כביש)  איתן רפאל סיום סלילת דרך

 כלי רכב.
 
 
 

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. כמו כן הועברו הרצאות בנושא אופניים על ידי המשטרה.
 ם זה"ב בבתי הספר הכוללים הדרכות על אופניים חידונים, הצגות  ועוד. פעילויות יו 
  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

הרצאות תיאורטיות ומעשיות על ת ע"י רכב מתהפך, אלכוהול, המחשת חגורת הבטיחו
 ועוד.  אופניים

 פעילות של עמותת "אנשים באדום" בבית ספר ניר לשכבת כיתות א בהתנדבות 
 :המשך המיזמים בבתי הספר 

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

 .עלומיםלמיזם בית הספר 
  סטודנטים מתנדבים מהקרייה האקדמית בבקרים להכוונת ההורים להורדת ילדיהם

 האישית בלימודי התואר( המחויבותבצורה בטוחה ליד בתי הספר. )במסגרת 
  המשטרה.והדרכתם ע"י מסייעים המעבירים את התלמידים במעברי חצייה בעיר הצבת 
 .חלוקת תעודות הוקרה לתלמידי כיתות ו' על תפקידם במשמרות הזה"ב במהלך השנה 
  (בנושאים שונים בבטיחות הגדולחלוקת דפי מידע לפני חופשות גדולות )פסח והחופש

 בדרכים לכל מערכת החינוך וגני הילדים.
  בדרכים בבתי מפגשים של ועדת היגוי עירונית בבטיחות בדרכים בנוכחות רכזי בטיחות

 הספר והמפקחת בבטיחות בדרכים מטעם משרד החינוך.
  הדרכות של תלמידי כיתות ט' בבתי הספר היסודיים בעיר  –המשך המיזם בחט"ב בן צבי

 בנושאים שונים בבטיחות בדרכים.
  הכרות עבודת הפיקוח וסיור  -מיזם עם הפיקוח ותלמידי חט"ב בן צבי וחט"ב שז"ר

 בשטח.
 ת בבטיחות בדרכים בבתי הספר בעיר במהלך השנה בבטיחות בדרכים.פעילויות שונו 
  בניית  –"ללכת על בטוח"  –סיום המיזם עם תלמידי מגמת האדריכלות בתיכון בן צבי

של בתי ספר יסודיים בעיר. במסגרת המיזם הדריכו התלמידים של  דגמים תלת מימדיים
המגמה  את כיתות ג' בבתי הספר היסודיים בנושא הדרך הבטוחה לבית ספרם. 

התקיימה תערוכה בספרייה העירונית לקהל הנרחב ונערך טקס במעמד ראש העיר 
מידי המגמה וסמנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בספרייה,בו חולקו פרסים לתל

 אשר לקחו חלק במיזם. בסיום התערוכה חולקו הדגמים לבתי  הספר היסודיים.
  הגשת מועמדות של בית ספר ורשה לפרס שרים מטעם משרד החינוך בבטיחות בדרכים

 ונגישות.
 

 
 פעילויות בקהילה:

 :בדיקת תקינות הרכב לפני החורף ע"י ניידת של משרד  מבצעים עם המשטרה 
 ה ללא מתן דוחות וחלוקת דפי מידע בעזרת מסייע מטעם המטה העירוני התחבור      
 לבטיחות בדרכים.      
  , מבצע הסברה ואכיפה לאופנועים בעיר ליד הקניון בשיתוף ניידת של משרד התחבורה

השיטור העירוני, הרשות לבטיחות בדרכים והמטה לבטיחות בדרכים בעירייה. במסגרת 
 ה לרוכבי האופנועים וניתנו דוחות בגין לקויים.המבצע חולקו חומרי הסבר

  בשיתוף המשטרה שכלל מגוון פעילויות שונות בבטיחות בדרכים לכל  בקניוןאירוע קיץ
 הגילאים.
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  מפגשים  6תהליך שיתוף ציבור בהובלת ח"מ ליאת ארבל בנושא תחבורה. התקיימו
להמשך עבודה מול בנושאים שונים ובסיומם הוקמה וועדת היגוי עירונית לתחבורה 

 התושבים.
 לתושבים החודשי במידעון בדרכים בטיחות בנושא חודשיים פרסומים. 
 
 

 תחבורה ציבורית:
 בתחילת  הפקת מחברות, ולוחות שנה עם האמנה של כללי הזהירות בדרכים לבתי הספר

 השנה בשיתוף חברת "קווים".
  לתל אביב. 268  -הוספת קו חדש 
   לשהם. 85הוספת קו חדש 
 .הגברת תדירויות של קווי תחבורה שונים העוברים בקריית אונו 
 
 

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

תנועתיים, חניות שמורות לנכים ועוד, מספר פעמים במהלך השנה וביצוע החלטות וועדת 
 . כינוס וועדת בטיחות בדרכים לדיון בנושאים של בטיחות בדרכים.תנועה

 
 

 2017פעילויות 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.707-ו 306הוספת רמזור מהבהב  להולכי רגל ) 
  למען נראות מרחוק. בצבע כחול במעגלי תנועה בעיר חשמליים הוספת עיני חתול 
  

 
 שינויים גיאומטריים

 .הצבת רמזור בלוי אשכול פינת לוס אנג'לס במקום המעגל תנועה הקיים 
  הוספת שבילי אופניים, רמזורים ונת"צ . –שדרוג דרך דורי 
 
 

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

 ההורים להורדה בטוחה של התלמידים ליד מוסדות החינוך .
 והדרכתם ע"י המשטרה  הצבת מעבירי כביש בשכר ליד מוסדות חינוך במעברי חצייה

 במהלך השנה.
  ),"המשך המיזמים בבקרים בבתי הספר להורדת התלמידים בבטחה. )"חבק וסע לשלום

 .והרחבתם לעוד בתי הספר בעיר
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 : 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 
 קראת תחילת שנת לבשילוט האלקטרוני באתרי האינטרנט והפייסבוק  הפקת פירסום

 הלימודים.
 

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

 אופניים, הצגות ועוד. 
 .הרחבת הפעילות עם השיטור המשולב  בשיתוף תלמידים מהחטיבות ביניים ומהתיכון 
 .הפקת יום קהילה ומשטרה בבתי ספר יסודיים בשיתוף השיטור העירוני 
 

 פעילויות בקהילה
 פעילויות  לרגל יום מחוייבות ארצית לבטיחות בדרכים במערכת החינוך ובקהילה 
  .אירוע קיץ בנושא משטרה ובטיחות בדרכים לקהילה 
  מבצעי אכיפה שונים במהלך השנה בשילוב  –המשך הפעילות עם השיטור המשולב

 פעילויות הסברה עם המסייעים ובני הנוער.
 "מ ליאת ארבל בנושא תחבורה עם וועדת היגוי המשך תהליך שיתוף ציבור בהובלת ח

 עירונית לתחבורה שהוקמה בהשתתפות תושבים מהקהילה.
 

 תחבורה ציבורית
 .המשך פעילות ההסברה עם חברת "קווים " בנושא בטיחות בדרכים 
  .הצבת תחנות אוטובוסים חדשות בעיר 
  הוספתnext bus –  צגים סולאריים )המראים את זמן הגעת האוטובוס לתחנות

 האוטובוסים( בתחנות אוטובוסים בעיר.
 מוצא תחנות שתי עם כיווני דו למסלול מסלולו שינוי - הפנימי הקו - 15 קו שדרוג. 
 בקריית רכבת לתחנת עד תיקווה בפתח רבין יצחק דרך אונו מקרית קו - 77 קו הוספת 

 .אריה
  מקריית אונו לשדה התעופה. 478הוספת קו 
  למסלולו הישן )בקריית אונו הוותיקה(. 168החזרת קו 
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 אגף החינוך

 

 מנהלת אגף החינוך : נירה פרידמן

 , 5300600-03, מרכזיה :  2כתובת: רח' יצחק רבין 

 03-5356019פקס': 

Email :nira@kiryatono.muni.il 

 
 

 בעלי תפקידים באגף החינוך:
 
 

 טלפון כתובת תפקיד שם + משפחה

 9שלוחה  2יצחק רבין  עוזרת מנהלת האגף מיכל כהן

 1שלוחה  2יצחק רבין  רכזת פניות הציבור וקשרי חוץ בחינוך אורנה ברדוגו

  2שלוחה  2יצחק רבין  מנהלת המחלקה לחינוך יסודי ועל יסודי  ד"ר ירדנה חדד

  2שלוחה  2יצחק רבין  יסודי -מזכירה במחלקת חינוך יסודי ועל סיגלית יחיאל

   יסודי-מזכירה במחלקת חינוך יסודי ועל שירלי מרקו

 5שלוחה  2יצחק רבין  אחראית תחום היסעים קרן חייקה

 3שלוחה  2יצחק רבין  מנהלת מחלקת גני הילדים חגית סלומון

 3שלוחה  2רבין יצחק  מזכירה במחלקת גני ילדים גלי פתחי

 3שלוחה  2יצחק רבין  מזכירה במחלקת גני הילדים כליפא-מורן בר

 4שלוחה   2יצחק רבין  מנהלת המחלקה לטיפול בפרט  טלי משה

 4שלוחה   2יצחק רבין  מזכירת מחלקת טיפול בפרט סיגל דגמי

 6שלוחה  2יצחק רבין  תקצוב ומינהל מורן שלו

    

 7שלוחה  2יצחק רבין  ואחראית מועדוניות קב"סית תרזה חכמוב

  7שלוחה  2יצחק רבין  קב"סית לאה כהן

 5346087          35וולך  מנהלת שרות פסיכולוגי חינוכי ליקה חציר

 5351282 א 2רש"י  מנהלת מחלקת קידום נוער ריקי דבורה

mailto:nira@kiryatono.muni.il
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 : 2016 -  2015עיקרי תכנית העבודה לשנת 

 

 תכניות במערכת החינוכית: .א

 

 הטעמת החזון העירוני במערכת החינוך. .1

 

 ועדות חינוך )עיר ללא אלימות, בטיחות, הנהגת הורים עירונית,  ועדת חינוך וכו'( .2

 

 ועדות מלוות בכל בי"ס. 2 –ועדות מלוות  .3

 

 

 פדגוגיות בחינוך היסודי והעל יסודי:תכניות 

 

 .21 -"בתים פתוחים" לחדשנות פדגוגית בבתיה"ס ברוח המאה ה .4

 

 העירוני. moodle -להובלת יזמות וחדשנות פדגוגית בסביבות ה –"פורום תקשוב עירוני"  .5

 

 ראשונה מסוגה בארץ ! –ב"נעלי בית"  -ידע מתמטית מתוקשבת' -'אולימפי .6

 

 תיכון. -חט"ב -ליצירת רצף פדגוגי בין היסודי -מעבריםקידום תכנית  .7

 

 בשכבות ד' בעיר. -אונו עירי'-ניווט וירטואלי במסגרת לימודי 'קרית .8

 

 יום מקוון עירוני בנושא "מעברים" בדגש על "חינוך לאזרחות דיגטלית". .9

 

 סיכום שנתי של העשייה הפדגוגית בבתיה"ס בדגש על יזמות.   –"בימת תוצרים"  .10

 

"הקשבה, תקשוב ומה שביניהם..." )בהשתתפות: פסיכולוגים, יועצות ורכזי  -פורום עירוני .11

 תקשוב בתיה"ס(

 קידום תהליכי פיתוח והטמעה של למידה משמעותית בבתיה"ס .   .12

תכניות עבודה חברתיות משותפות בין החינוך  –פורום חינוך חברתי ותחום הנוער  .13

 הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

 moodel -בחטיבות –ביסודי, נס טכנולוגיות  –עת הדעת  –שוב מתקדמות תכניות מח .14

 עירוני בבתיה"ס.

 ב'.-הארכת שנה"ל בבתיה"ס לכיתות א' –בתיה"ס של החופש הגדול  .15

 "תכנית לקידום הישגים". –פיילוט "מערכת לניהול פדגוגי" במקצועות הליבה עת הדעת  .16

 ובחטיבות הבינייםקט השאלת ספרי לימוד בבתיה"ס היסודיים פרוי .17

 

 

 

 

 
 

 הנה"ח

 מזכירה

 תמר כהן
 מצרימירי 
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 : תכניות בגני הילדים

חינוך סביבתי לגיל הרך טיפוח אורח חיים מקיים בפעולות יומיומיות אצל צוותי הגן ומוטמע  .1

 בחיי הגן.

 תכנית אומנות בגני הילדים. -"מוזה באה לגן"  .2

 פיתוח עבודת צוות גננות וסייעות. .3

 פיתוח למידה משמעותית. .4

 ונה נבונה ומגוונת, חינוך גופני ועוד.פיתוח אורח חיים בריא, תז .5

 איתור ומתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים. .6

 טיפוח הקשר עם ההורים והקהילה .7

 טיפוח החשיבה המתמטית  .8

 פרוייקט ספארי .9

הצגות ומופעים לילדי הגנים : זהבה ושלושה הדובים , קונצרט מופע אלומינצ'יק בתוך גני  .10

 הילדים.

 

 2015-2016שנת  –בינוי 

 גני ילדים ברחבי העיר, בהתאם לאישורי משרד החינוך. 7פתיחת  .1

 חצרות גנים  4שיפוץ  .2

 שיפוץ מבנה שז"ר הישן והתאמתו לתיכון.  .3

 היערכות לבינוי חט"ב חדשה. .4

 הנגשת מוס"ח בהתאם לאישורי משה"ח. .5

 השלמת בינוי בי"ס יעקב כהן .6

 תכנון בי"ס ניר .7
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 שרות פסיכולוגי חינוכי

יסודיים -יכולוגי נותן מענה פסיכולוגי למסגרות של גני הילדים , בתי הספר היסודיים והעלהשרות הפס

והחינוך המיוחד. ייעודו של השרות הפסיכולוגי הוא לקדם את רווחתם ואת בריאותם הנפשית של כלל 

 התלמידים במערכת 

 החינוך בעיר.

תחותית. המבנה הארגוני כולל השירות מונה פסיכולוגים המתמחים בפסיכולוגיה חינוכית והתפ

חלוקה לכל שכבות הגיל ותחומי התמקצעות, כולל ייעוץ והדרכה לצוותי החינוך, הורים, התערבויות 

 וטיפולים במידת הצורך.

 

 המחלקה לחינוך מיוחד ולטיפול בפרט 

 פעילות בתחום החינוך המיוחד:

 קיומן של ועדות השמה לילדים בעלי צרכים מיוחדים מהעיר 

 מציאת מסגרות מתאימות ושיבוץ תלמידים הזכאים לשירותי החינוך המיוחד 

 מעקב אחר השתלבות תלמידים 

 איתור, ליווי ומעקב אחרי תלמידים בסיכון ומניעת נשירה 

 ועדות התמדה 

 .שיבוץ סייעות רפואיות לתלמידים עם צרכים מיוחדים 

 .שיבוץ סייעות אישיות לתלמידים עם צרכים מיוחדים 

 

בקריית אונו קיימות מסגרות חינוכיות הנותנות מענה לתלמידי החינוך המיוחד המתגוררים בעיר 

 ומחוצה לה. 

משולבים במסגרות החינוך הרגיל, החינוך המיוחד  21ועד גיל  3ילדים בעלי צרכים מיוחדים מגיל 

 לסוגיו ומסגרות משלבות אחרות ברחבי הארץ.

  :מסגרות חינוך מיוחד הקיימות בעיר

  עיכוב שפתי או תקשורתיים –גנים טיפוליים 

  )כיתות לליקויי למידה וכיתות תקשורתיות. –כיתות מיוחדות )בבתי ספר 
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  :פעילות במרכז מטי"ב

ניתנים האבחון והטיפול בפרט, שאינם  ניהול מרכז טיפול יישובי בפרט הנותן מענה מקצועי בתחום

 במסגרת סל השירותים הבסיסי:

 תקנתהוראה מ• 

 אבחון דידקטי • 

 אבחון פסיכודידקטי • 

 תרפיה באומנות• 

 קורסי אסטרטגיות למידה בבתי הספר• 

 

 המחלקה לקידום נוער

 המחלקה לקידום נוער מעניקה מגוון של מענים ייחודיים לבני נוער מתבגרים ולהוריהם

 בהתמודדות עם קשיים רגשיים, חברתיים, לימודיים ומשפחתיים.

העבודה הטיפולית מתמקד בהתמודדות עם משברים ומצוקות הנפוצים בגיל ההתבגרות עיקרה של 

כוני, תוך התערבות טיפולית במישור הפרטני, הקבוצתי יעם מצבי סיכון על כל פני הרצף הסו

 והקהילתי ובאמצעות עבודת "יישוג"  מעמיקה.

, המספק מענה השכלתי מיטבי לנערים ונערות במסגרת המחלקה פועל גם מרכז השכלה היל"ה

 המתקשים להשתייך למסגרות הפורמליות במסלולי לימוד כמו: 

 שנות לימוד, מסלול בגרותי וכן מסלול העשרתי. 12ו 11,10,9לקראת קבלת תעודה של 

"קפה על  –דוגמאות לתוכניות קבוצתיות שהתקיימו בשנת תשע"ו: רכיבה טיפולית, יזמות עסקית 

רק" בספרייה העירונית , תרומה לקהילה, הכנה ללשכת גיוס והכנה לשירות משמעותי לצה"ל, הפא

קבוצת "כן לספורט לא לאלימות", "מנהיגות יצירתית" באמצעות פסיכודרמה וסדנת "יחסים בין 

 המינים".

 מועדוניות

 ים.ט בשעות אחר הצהר-גילאי א בקריית אונו פועלות שלוש מועדוניות לילדים בסיכון 

 המועדוניות משותפות למשרד החינוך, אגף החינוך ואגף הרווחה.

 הפניה למועדוניות נעשית על ידי יועצות בתי הספר, גורמי רווחה וקב"ס.

 גשי , תרבותי וחברתי.ת המועדוניות לתת מענה חינוכי, רמטר

נוספת לילדים במהלך השנה בנוסף לחיזוק הלימודי מתקיימות פעילויות ייחודיות המאפשרות חשיפה 

 בתחומים שונים.

 במימון משותף עם "עיר ללא אלימות" והרווחה:  תשע"ו הפעלנו תוכניות  בשנת הלימודים

 תוכנית "הגשמת חלומות" בה כל ילד ביום הולדתו הגשים את חלומו יחד עם חברי קבוצתו.

 סדנת רכיבה על סוסים.

 יציאה למופעים בבית האופרה בתוכנית של ניצה שאול.

 יקורים במוזיאוניםב

 פרטני וקבוצתי-תרפיות באומנות

 יציאות לסרטים , באולינג ועוד פעילויות ייחודיות.
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 חוברות ועלוני מידע לציבור

 אתר רישום לכיתות א' ולגני הילדים באמצעות אתר העירייה. .1

 משרד החינוך. –מידעון רישום לכיתות א' ולגני הילדים במסגרת רישום חוק חינוך חובה  .2

 עירוני. –פרסום פעילויות ואירועי החינוך המתקיימים בבתי הספר במסגרת מידעון חודשי  .3

 עירוני ושדרוג אתרים בית ספריים. –פורטל חינוכי  .4

 אירועים והישגים בחינוך -שלטי חוצות  .5

 כתבות רצף במקומונים ובאתר העירייה בנושא חינוך .6

 חומרים והזמנות לאירועי חינוך .7

 א תכנית "בתי הספר של החופש הגדול"איגרת להורים בנוש .8

 הוצאת עיתונים בית ספריים המתעדים את העשייה הבית ספרית  .9

 התיכוניסטים( –במצב קריאה, תיכון  –עיתוניר, עלומים  -רימנטו, ניר –)רימונים 

 

 שימוש במאגרי מידע

 משתמשים במאגר המידע ממ"ד של משרד החינוך ובנתוני האוטומציה.

 באחריות מנהלת האגף ואחראי מחשוב בעיראבטחת מידע 
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  הספורט מחלקת
 ינסקי'שצוצ ישראל מר :המחלקה מנהל

 אונו קרית  41רח' יצחק רבין : כתובת
 03-5311141: טלפון
 03-5311196: פקס

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

 Lili@kiryatono.muni.il: אלקטרוני דואר

 
 

 2016 שנתמח' הספורט ב פעילות
 
 

 :2016מתקני ספורט ששודרגו בשנת 
 

 הוחלפו כל הגדרות סביב המגרשים, מותקנות מצלמות אבטחה חדישות – ספורטק
 ומעקות בטיחות הותקנו ביציע הישיבה ובמגרש ההחלקה.

 
  הוקם משטח סינטטי חדש במגרש המיני פיץ.  –בן צביתיכון 

 
 הספורט אולמות לכל עסק רישיונות חודשו  . 

 
  שזרוע דשא חורף כמדי שנה, הוחלפה כל מערכת  – הכדורגל העירוני מגרש

  צינורות ההשקיה והשירותים, שופצו חדרי ההלבשה והמלתחות. הוקמו שירותי נכים. 
 

 המגרשים המשולבים של הכדורסל והטניס בביה"ס שופצו ושודרגו  – ביה"ס עלומים
 בציפוי אקרילי חדש.

 

 הוקם מגרש כדורסל מקורה חדש ומרשים. במגרש הסינטטי הוקמו  – ביה"ס שרת
 גדרות מגן לבלימת הרעש מהכדורים.

 

 כדורסל, הוחלפו כל התשתיות משטח ה, נצבע וסומן מחדש שודרג – ביה"ס ניר
 שנה(. 50)לאחר  הישנות. 

 

 נפתח אולם ספורט חדש ומרהיב, העומד בסטנדרטים הגבוהים  – ביה"ס יעקב כהן
 ביותר ומשרת במס' ענפי רבים ספורט את תושבי העיר.

 

 הוחלפו הסלים.  – אולם רימונים 
 

 כל ציוד התעמלות המכשירים הישן הוחלף בציוד חדיש  – אולם גג תיכון בן צבי
 ומתקדם.

 

mailto:Lili@kiryatono.muni.il
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 הוקם מתקן כושר חדש בפארק צה"ל. – פארק צה"ל 
 

 מח' הספורט בנתה תוכנית אב נרחבת ומקיפה    -2016-2031אב לספורט  תוכנית
 לספורט.

 

 שופצו המלתחות והשירותים בבריכה. – בריכת השחייה 
 
 

 
 

 2016סיכום שנת פעילות 
 

 מחלקת הספורט נמצאת בשיאו של תהליך של שדרוג ושיפוץ כל מתקני הספורט בעיר,
 והפיכתם לנוחים, חדישים ומתקדמים בכל סטנדרט קיים.

במקביל, תומכת מח' הספורט באגודות השונות הפועלות בעיר  ומקבלת לחיקה ענפים 
 ואגודות חדשים הרוצים להתפתח בעיר, תוך מגמה של הוספת חוגים וענפי ספורט שונים.

בהישגיהם את העיר בכבוד  ענפי ספורט תחרותיים ועממיים המייצגים 16כיום קיימים בעיר 
יוצאי דופן ומבטאים את העבודה   בענפי הספורט השוניםההישגים רב. כמדי שנה, 

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

 י, הליכה נורדית.תאילנד
 

 להלן רשימת ההישגים: 
 

 : קבוצת נערים ב' סיימה את הליגה במקום השני בטבלה. כדורגל
 . 1 -תיכון בן צבי זכה במקום ה

 
קב' מכבי קריית אונו השיגה הישגים  -מכבי עירוני קריית אונו בהתעמלות מכשירים

 ובהדר יוסף.מרשימים ורבים באליפויות ישראל שנערכו במכון וינגייט 
 המתעמלות זכו במקומות הראשונים בארץ במקצועות השונים.

 

 –הצלחות במשחקי הליגה למח' הנוער. המחלקה התפתחה ופעילים בה מעל כ :  כדורסל

 שחקנים. 550
 

בליגה המחוזית וקבוצות הילדים זכו במקומות  1-: קבוצת הנוער מדורגת במקום ה כדוריד
ביע המדינה. כמו כן, בנים כיתה ו' זכו במקום הראשון בטורניר הראשונים באליפויות וגמר ג

 פרחי הספורט
 

 נציגים מכלת תפונערכה באצטדיון הדר יוסף בהשתכמדי שנה, :  תחרות אתלטיקה קלה

 .בעירים ביה"ס היסודי

 
שנה שלישית  י ישראל לנוער, לקדטים ולבוגריםאלופ -חברי מועדון מירון   -קיקבוקס

 ברציפות. 
 

 אדווה אוחיון זכתה באליפות ישראל וסגנית אלופת העולם בתחרות שנערכה בהונגריה.
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באליפות במקומות הראשונים  גם השנה זכו גברים ונשים   :מכבי קריית אונו בשחייה
 .ישראל בשחייה

 
 הישגיים רבים וזכייה במקומות הראשונים בתחרויות בארץ בחוול– קרטה דו

 
זכייה במקום הראשון בתחרות הארצית והישגים נוספים בתחרויות אזוריות  –כדורת דשא 

 וארציות.
 

 קב' הנוער זכתה במקום השני בארץ. –טניס שולחן 
 
 

במסגרת שיתוף פעולה אזורי עם רשויות בקעת אונו קיימנו מספר אירועים מרשימים כמו 

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

 

 ספורט העממי

 ק"מ  20מסע אופניים : סובב בקעת אונו במרחק של 

 ה בקרית אונו יהשחיבבריכת  400 -יום ספורט לגמלאים : נערך בהשתתפות כ

 ימי ספורט בבתי הספר

 טורנירים של כל בתי הספר בענפים השונים

 

 

 :2017הפעילות המתוכננת לשנת 

 .הטמעת תוכנית האב לספורט 

 הקמת מרכז טניס חדש 

  התעמלות מכשירים וכדורסל. –אולמות ספורט חדשים  2בניית 

 צטדיון הכדורגל חדש.ביצוע של א תכנון והתחלת 

 ית אונוצעדת קרי 

  ארגון מירוץ אופניים אזורי 

 .הקמת קב' מאמנאט חדשה 

  קיום אירועי ספורט בבתי הספר היסודיים 

 קיום אירועי ספורט לגמלאים 
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 אגף גזברות וכספים
 
 

 גזברית העירייה: ססי טירנה, רו"ח 
 קרית אונו 41כתובת: רח' יצחק רבין 

 03-5311107טלפון : 
 03-5311180פקס: 

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

 בתיאום מראש 16:00-19:00יום ב' בין השעות  
 dinam@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני: 

 
 

 תיאור הפעילות
 

 .פיקוח ומעקב תקציבי שוטף של התקציב הרגיל 

  הקצבות למוסדות וגופים נתמכים.טיפול ומעקב אחר 

 .פיקוח ומעקב אחר עמידה בנהלים ותקנות 

 .ניתוח והפקת דו"חות כספים וניהוליים 

  התחשבנויות עם גופים ומוסדות 

 . בניית תקציב שנתי 

  תכנון וניהול כספי העירייה 

 הכנת תקציבי עזר 

   .טיפול בתקני כוח אדם 

  אחריות על אגף הגביה 

 הלת חשבונות אחריות על מחלקת הנ 

  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 
 
 

 סגנית גזברית העירייה: סיון דדון עמרה, רו"ח 
 קרית אונו 41רבין כתובת: רח' יצחק 

 03-5311108טלפון : 
  03-7956632פקס: 

 
 בתיאום מראש 8:00-15:30ה בין השעות -קבלת קהל: ימים: א

 sivan@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני: 
 

 תחום פעילות:
תשלום וחשבונות נלווים ובקרתם, קשר מול קיום מערך בקרה על הפעולות הכספיות ביצוע פקודות 

 הספקים והמחלקות השונות בארגון. קיום קשר שוטף מול משרד הפנים.
 הכנת דו"חות כספיים רבעוניים ושנתיים. הכנת התקציב הרגיל של העירייה.

העירייה מבטחת את פעילויותיה ורכושה בפוליסות ביטוח המקובלות  -אחראית על ביטוחי העירייה 
 יות ציבוריות. ברשו

 קיום קשר ישיר מול מנהלי התיקים וריכוזם להנהלה.  -אחראית על ניהול תיקי ההשקעות
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 מח' רכש

 מנהלת המחלקה: גב' ליזה רוטהולץ
 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   
 עריכת מכרזי זוטא   
  הממוחשבת המערכת כל את המשרתת לוגיסטיקה בניית  

 

 מחלקת הנהלת חשבונות
 מנהלת המחלקה: גב' מירי לוין , רו"ח 

 אונו קריית 41 רבין יצחק' רח: כתובת
 03-5311153:טלפון

 miri@kiryatono.muni.ilדואר אלקטורני : 

 03-7956643פקס: 
 

 
 המחלקה תפקידי
, העירייה תנועות ורישום כספים בניהול הקשורים נושאים במגוון עוסקת חשבונות הנהלת מחלקת

 . עובדים ומשכורות שכר בהכנת והן ממשלה מוסדות של התחייבויות, ספקים חשבונות
 

  האגף מבנה
 

 השכר מדור מנהלת  – דוד דינה
  03-5311154 טלפון      

 dinad@kiryatono.muni.ilדואר אלקטורני :       

 
 שכר. חשבת – דוד בן אתי

 03-5311155 טלפון        
 etyb@kiryatono.muni.ilדואר אלקטורני:         

 
 

  הגמל. קופות על ואחראית שכר חשבת  – פרדי מירב
 03-5311185 טלפון        
 merav@kiryat.muni.ilדואר אלקטורני:          

 
 חשבונות. מנהלת  – קליש דינה

  03-5311157 טלפון        
 dinak@kiryatono.muni.ilדואר אלקטורני:         

 
 שכר. וחשבת חשבונות מנהלת   – נחום אורטל

  03-5311103 טלפון:            
 ortal@kiryatono.muni.ilדואר אלקטורני:              
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 הגביה אגף
  ח"רו, עמרה בן שלמה: האגף מנהל

 אונו קריית 41 רבין יצחק' רח: כתובת
 03-5311200:  טלפון
 03-5311183: פקס

  בין גם שני וביום  8:00-12:30 השעות בין בין.א,ב,ג,ה ימים: קהל קבלת
 16:00-18:00 השעות

 shlomo@kiryatono.muni.il: אלקטרוני דואר

 

 
 מבנה האגף

 
 מנהל אגף הגבייה  וממונה על הכנסות העירייה ומנהל הארנונה   -שלמה בן עמרה, רו"ח 

אחראי לכל מהלכי החיובים והתשלומים של הרשות, גביית ארנונה 
, אגרות )מתקופות שקדמו להקמת תאגיד מי אונו(חובות מים ביוב 

 .והיטלים
 .03-5311183פקס.   03-5311261טלפון: 

 shlomo@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני:   
 

 .מנהלת מדור גבייה     -יילה  כהן א
: קבלת קהל ומענה טלפוני בכל הנושאים, עריכת   תחום פעילותה

 באמצעות הבנק,  מאזן חודשי להתאמה, טיפול הוראות קבע
כרטיסי אשראי, ניכויים של עובדי עירייה וכל המוסדות הקשורים 

קבלת בקשות להקלה ה, לעירייה, מזכירת הועדה להקלה בארנונ
בחינת בקשות לוועדה ע"י מבחן הכנסה בדיקה מתושבים , בארנונה 

וועדה, רישום הקלדה ובדיקה פני התכנסות הועריכת רישום ל
ם, העברות בנקאיות, קיזוזים, הוצאת תלושים תקופתיים/שנתי, בנקי

מול החברה הכלכלית, מתן תשובות לועדת בניין ערים  –חוזים 
 אחראית על עובדי האגף באופן שוטף. בדבר היטלים, 

 .03-5311151טלפון ישיר : 
 ayala@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני:              

 
 קופאית ראשית.         -גמאתי אהובה 

: גביית תשלומים מהתושבים, ריכוז והתאמה של תחום פעילותה
שלומים באמצעות מוקד גבייה בכרטיסי אשראי ותשלומי גביית ת

ארנונה באינטרנט. קבלת כספים מכל המחלקות ברשות כגון: 
ספורט, חינוך, מחלקה לקשיש, שירות פסיכולוגי, הפקדות בנקים 

, תשלומי היטלי והחזרי/ביטולי כרטיסי אשראי וטיפול בערבויות בנק
 השבחה והעברה בנקאית.

 03-7361812-, פקס.  03-5311152ישיר : טלפון           
 ahuvag@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני:             
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 רכזת תחום גביה.        -סויסה סבין      

: קבלת קהל ומענה טלפוני בכל נושאי הגביה, ביצוע תחום פעילותה
ריכוז בנייה חדשה דוחות משרד הפנים, ח גבייה, התאמות הנה"

ותוספות בנייה, עדכון והוצאת שומות בהתאם, ריכוז ומעקב השגות 
, טיפול מול בעלי חנויות הקניון, ועררים,  מזכירת ועדת ערר לארנונה

 טיפול בשיקים חוזרים.
 03-5311147טלפון ישיר : 

 sabin@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני : 
   

 פקידת גביה.       -גולן ענבל          
 מזכירת מנהל האגף,  תחום פעילותה:    

 , , מעקב בקשות ותלונות תושביםBILLניהול ואחריות מייל                                 
  פניות הציבור,-טיפול במענה תושבים מול ריקי גלינר                                
 מרכזת את הבקשות לועדת הנחות, , ומיילים  ניהול פקס                                
 קבלת קהל ומענה טלפוני בכל נושאי הגבייה.                                 

 .03-5311150ר : טלפון ישי           
 inbal@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני :             

 
 פקידת גביה.         - צמח דנה

 קבלת קהל ומענה טלפוני בכל נושאי  תחום פעילותה:
 חיובים חשבונית עו"ד מול הנה"ח, הקלדת תשלומים  הגביה,         

    שמגיעים מהדואר/בנקים/ממוגנטים.           
  03-5311149טלפון ישיר:            

  dana@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני :           
    

 פקיד גביה.      -    מועלם יוסי
 הוראות קבע., עדכון תחום פעילותו: מענה טלפוני וקבלת קהל  

 03 - 5311212טלפון ישיר : 
 yossim@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני:    

 
 2016סקירה כללית לשנת 

 
אגף הגבייה הינו אגף האחראי על הכנסות העירייה ותפקיד האגף לדאוג לגבות מהתושבים 

החובה, הרשות, ותשלומים אחרים. בין התשלומים הנגבים ובעלי הנכסים את תשלומי 
ומטופלים ע"י האגף: ארנונה, אגרות שונות, אגרת שלטים ומודעות, ופינוי פסולת, היטלי 

 פיתוח על מרכיביהם, חובות מים וביוב, חוגים וכיו"ב.
 

 נתוני בתי אב ועסקים 
 

 14,964מנתה העיר  2015 בתי אב ועסקים  )בשנת 15,376היו  2016בקריית אונו בשנת 
 בתי אב ועסקים(.

 
 בתי אב ועסקים   564  2017אכלוס צפוי בשנת  
 בתי אב ועסקים  2973  2016סה"כ גידול  בשנת 
 20%  2015אחוז הגידול בשנת 
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 פעילות המתבצעות על ידי האגף: 

 
 גביית ארנונה. .א

 גביית חובות מים וביוב עד להקמת התאגיד. .ב

 פיתוח והשבחה.גביית היטלי  .ג

 גביית הכנסות עצמיות שונות. .ד

 עדכון שומה רישום ועדכון נתונים של תושבים בעלי נכסים ושוכרים. .ה

 קליטת פקודות יומן, איזונים, בירורים ואישור. .ו

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

 ולשלוח הודעות תשלום לבעלי הנכסים והמחזיקים.

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

 ומבקר הרשות.

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

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

 ועררים.

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

 זיכוי במידת הצורך והכנה לוועדה להקלה במיסים, קבלת בקשות לבדיקה , .יא

 ביצוע החלטות הוועדה כולל משלוח תשובות.

 03-5311227מגער תמיר צורשדי אכיפה באמצעות  .יב

 tamir@kiryatono.muni.ilדוא"ל       

 

 :2016להלן נתוני גבייה מהדוחות הכספיים לשנת 

 2016 2015 

 87,568 93,259 שוטף -הכנסות מארנונה 

 6,416 6,422 פיגורים -הכנסות מארנונה 

 91.17% 92.20% שיעורי גבייה

 

 אגרות והיטלים לרבות השבחה₪    33,508              גבייה אחרת 

 

 מאגרי המידע שברשות האגף:

 שנים. 20 -מידע כללי, כרטיסי חובה וזכות של כל התושבים ל
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 חוברות ועלונים שהופצו לתושבים:
 .2017עד  1966היטל ארנונה משנת  .א
מידע על טיפולי האגף וטלפונים לרבות אפשרות ברורים ותשלומים בכל תלוש דוח  .ב

 חודשי.
 מידע על שינויים ותוספות, כללים למתן הנחות, חוקי העזר. .ג
 מדידות של הנכסים בעיר. .ד

  
 :פעולות לעתיד

  .סקר שילוט, שינוי חוק העזר 

 .מוסדות גדולים, שומות עדכניות 

 .המשך סריקת כל המסמכים שבאגף הגביה לתיקי התושבים במחשב 

 .הסדרי חובות ומחיקת חובות עבר באישור משרד הפנים 

 .גיוס חברת אכיפה חדשה, מגער 
 .שיפור השירות לתושב 
 . טפסים דיגיטליים 
 .שוברי ארנונה בדוא"ל 
  .הרחבת שירות מוקד טלפוני 
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 אגף הרווחה
 עו"ס  - עיד ז'ולטי: מר מנהל האגף

  54כתובת: רח' הנשיא 
  03-9408801טלפון: 
 03-9408844פקס: 

 ido@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני: 
 

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

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 

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

 תקציב:
 -הכנסות ממשרד הרווחה ו₪   14,564,000מתוך זה  23,731,000הוצאה כוללת של  

 גביה צד ג' ₪  754,000
 

 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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 ' 6201 -בעלי תפקידים באגף לשרותים חברתיים

 

 
 03-9408844פקס:     03-9408800מחלקת רווחה   מרכזייה: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דוא"ל פקס טלפון כתובת תפקיד שם

עידו ז'ולטי, 
 עו"ס

 ido@kiryatono.muni.il 9408844  9408801  54הנשיא  מנהל אגף הרווחה
 

 hagita@kiryatono.muni.il 9408844 9408801 54הנשיא  עוזרת מנהל האגף חגית אל על
 

מיכל קרני, 
 עו"ס

מנהלת המחלקה 
לרווחת הפרט 

 והמשפחה

 michalk@kiryatono.muni.il 9408844  9408807 54הנשיא 
 

מזכירות מחלקת  נעמה עמר
 פרט ומשפחה

 naama@kiryatono.muni.il 9408844 9408810 54הנשיא 

מנהלת המח' לרווחת  ציפי רוט, עו"ס 
 הגמלאי

  tsipiro@kiryatono.muni.il 5350467 5347479 13ש"י עגנון 

מזכירות המחלקה  גילה אלייה
 לרווחת הגמלאי

  gila@kiryatono.muni.il 5350467  5347479 13ש"י עגנון 

ציפי ליברמן, 
 עו"ס

מנהלת המרכז 
 זוגי ומשפחתילטיפול 

  TsipiL@kiryatono.muni.il 9408844  5345358  54הנשיא 

רונית שוורץ, 
 עו"ס

מנהלת המרכז 
לשלום המשפחה 

 ומניעת אלימות

  ronits@kiryatono.muni.il 9408844  9408813 54הנשיא  

 -רחלי זיגל
 , עו"סמ"מ 

מרכזת היחידה 
 לטיפול בהתמכרויות

  Rachels@kiryatono.muni.il 9408844  9408816 54הנשיא 

היחידה  מנהלת רחל רביב
 להתנדבות

 

  mitono44@gmail.com 9408844  9408804 39הזמיר 
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 :2016עיקרי הפעילות בשנת 

 
 

האגף לשירותים חברתיים דואג לרווחתו של כל תושב אשר חווה משבר זמני או מתמשך במטרה 
להביא לתפנית חיובית ותפקוד מיטבי.   האגף נותן דגש מיוחד לטיפול באוכלוסיות בסיכון, 

 לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים ולאוכלוסיית הזקנים. 
ל מענה טיפולי, ייעוצי, תמיכתי, מתן מידע, מיצוי כל תושב רשאי לפנות ולהיעזר בשרותי האגף ולקב

 זכויות וסיוע חומרי, כפוף למבחן זכאות.
 

 ערכי השירות: 

  עובדי המחלקה מחוייבים למתן שירותים תוך הקפדה על כבוד האדם, זכותו ליחס אנושי
 הוגן ושוויוני.

 .עובדי האגף מחוייבים למתן שירות מקצועי, איכותי וזמין למען התושבים 

  עובדי האגף מחוייבים בשמירה על כללי הסודיות והאתיקה המקצועית המחוייבת על פי חוק
 העובדים הסוציאליים.

 .חוק העובדים הסוציאליים 

 
 -רותים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדיםיהאגף מפעיל מכלול ש

 -קהילה נגישה
שיפור חיי בעלי הצרכים קבוצת העצמה פעילה של בעלי עניין בתחום הצרכים המיוחדים למען 

המיוחדים בכל התחומים. במסגרת הפעילות נערך ערב קהילתי, נערכות הסברות בבתי ספר וקידום 
 הנגישות בעיר. השנה אירחנו את הכנס הארצי של כלל הקהילות בארץ ללמידה והעשרה.

 -פנאי
 ים ובהוריהם.נערך הפנינג עירוני למשפחות להם ילד עם צרכים מיוחדים. האירוע התמקד באח

 -סדנא בתנאי נופש
נערכה סדנא בת שלושה ימים בתנאי לינה לאימהות להם ילד בעל צרכים מיוחדים. בסדנא 

 המשתתפות שיתפו מהחוויות האישיות של כל אחת וקבלו כלים להתמודדות והעצמה.
  -מועדוניות דקל

 מועדונית לילדים על הרצף האוטיסטי בגיל חט"ב לבעלי תפקוד גבוה . 
  -מועדונית רעים

ו, הנותן מענה לפעילות חברתית, לפעילות פנאי, חוגים והעשרה, -מועדונית לילדים בכיתות א
וללימוד מיומנויות צריכת השירותים הללו. המועדונית מופעלת הן לילדים המשולבים בחינוך 

  PDDהמועדונית נועדה לילדים בעלי בעיות תקשורת  .הרגיל והן לילדים הלומדים בחינוך המיוחד
 המועדונית פועלת בשיתוף המתנ"ס.

  -מועדון גלבוע
נותן שירותים לבוגרים הלוקים במוגבלות שכלית התפתחותית וחלקם גם בעלי נכויות פיזיות הנלוות 

רצונותיו  גוניים מותאמים לכל חבר לפי צרכיו,-לכך. המרכז הציב בפניו מטרה לתת שירותים רב
וכשוריו. אנו רואים את המשפחות כבעלות משמעות רבה ועל כן נעשות פעילויות מגוונות להגברת 

 מעורבותן. 
 –'צלילי אחים' 

שילוב ילדים ממשפחות להם ילד בעל צרכים מיוחדים במרכז למוסיקה העירוני. החזון הוא להעצים  
 י למידה והתמדה והעשרה.את האחים, ע"י מתן כלים לביטוי עצמי מוסיקלי, הרגל

 -מיצוי זכויות
מעון יום שיקומי,  -במהלך כל השנה ערך סיוע במיצוי זכויות ובצריכת שרותים לכלל הנכויות והגלאים

 נכויות פיזיות ועוד.\כבדי ראייה\מפעל מוגן, סידור חוץ ביתי, סיוע לחרשים
 
 

 -התחנה לטיפול זוגי משפחתי
 ץ נישואין ובטיפול משפחתי בגישות מערכתיות ומגוונות.התחנה מתמקדת בטיפול זוגי, ייעו

 התחנה מציעה טיפול זוגי, טיפול משפחתי, טיפול פרטני, תאום הורי, סדנאות וקבוצות.
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  -היערכות לשעת חירום
במקרה של אסון טבע או  -האגף לשרותים חברתיים ערוך לעבוד בזמן שגרה ואף בעיתות חירום כגון

כה ביקורת לאגף וכן נערך יום תרגיל  על ידי פיקוד העורף. האגף עבר את מלחמה. השנה נער
הביקורת בציון טוב מאוד. בנוסף נערכה השתלמות בנושא 'הבשורה המרה' לכל העו"ס ללמידה כיצד 

 מודיעים למשפחה על אובדן.
 
 

 -המרכז האזורי לשלום המשפחה ומניעת אלימות
בשנים האחרונות גוברת המודעות שאלימות במשפחה הינה בעייה חברתית הקיימת ופוגעת בכל 

שכבות האוכלוסייה. המרכז נועד לתת ייעוץ וטיפול לנשים וגברים הסובלים מאלימות ולבני 
לנשים נפגעות אלימות  -משפחותיהם החיים בצל האלימות. בנוסף נערכות קבוצות טיפוליות במרכז

 ימים .ולגברים אל
 

  -עבודה עם ילדים חווי אלימות
במהלך הטיפול ניתנת לילדים הזדמנות לקבל מרחב מוגן ובטוח ע"מ להתחיל לעבוד על בטחון ודימוי 

 עצמי והעלאת ערכם העצמי.
 

  -פורום נשי קהילתי
פרי שיתוף פעולה עם תכנית עיר ללא אלימות. במסגרתו נערך קורס  לרכישת כלים  -מיזם חדש

 ייחודיים לזיהוי וסיוע לנשים במצבי מצוקה.
 

   -מועדון נשות ההדר
מיועד לנשים עצמאיות ]חד הוריות[, המהווה מסגרת תמיכה והעצמה לנשים. המסגרת הפעילות 

 ניהול כלכלת הבית, יזמות, הדרכה בנושאי הורות ועוד. -הנשים מקבלות הרצאות במגוון תחומים
 

 יחידה לטיפול בהתמכרויות:
היחידה עוסקת בטיפול ושיקום של אנשים להם בעיית התמכרות: אלכוהול, סמים והימורים וכן 

 בטיפול בבני נוער המשתמשים בחומרים ממכרים באופן מזדמן או קבוע.
במסגרת היח' מופעל מועדון "בית חם" למבוגרים, תכניות שיקום שונות ומועדון טיפולי לבני נוער. 

 ככלי שיקומי למכורים מבוגרים. השנה נערכה סדנת תיאטרון
 :פרוייקט תעסוקה למכורים

 פרויקט המיועד למכורים נקיים ע"מ לסייע למשפחות לצאת אל מעגל העבודה. 
 בפרויקט שני חלקים:

מפגשים המתקיימת אחת לשבוע בימי חמישי בשעות הערב  14סדנת תעסוקה בת  -הראשון
 שינוי התנהגותי.בתחום של  nlp בהנחיית מנחת סדנאות אימון ו

פגישות פרטניות עם יועץ התעסוקה אשר מסייע בחיפוש והתאמת עבודה למשתתפי הסדנה.   -השני
 כמו כן מתן הכוון תעסוקתי והפניה ללימודים והכל בהתאמה אינדיבידואלית.

 
  -מחשב לכל ילד

המחשב  מחשבים לילדים ממשפחות להם לא היה מחשב בבית. הילדים קיבלו את 17השנה חולקו 
 לאחר שעברו קורס מחשבים. התכנית הופעלה בשיתוף 'המפעל הלאומי לפיתוח חברתי'.

 
  -קליטת עלייה

ליווי לאורך כל השנה של אוכלוסיית העולים המתגוררת בעיר. מרבית אוכ' זו הינה מבוגרת ועלתה 
לשעבר. הפעילות כוללת הרצאות, אירועים סביב חגי ישראל וסיורים להכרת הארץ.   ממדינות חבה"ע

במאי [ של הרוסים על הגרמנים וחולקו תשורות  9בנוסף, נערך אירוע מרשים לציון יום הנצחון ] 
 לבוגרי המלחמה המתגוררים בעיר.

 
 -טיפול בקטינים בסיכון 

, הוריהם 18כיהם של קטינים בגילאי לידה עד באגף לשרותים חברתיים אחראי למתן מענים לצר
 ומשפחתם במטרה למנוע מצבי סיכון וסכנה.
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קטינים קבלו טיפול מתמשך כתוצאה מפגיעה  6קטינים על ידי עו"ס לחוק הנוער,  90בשנה זו טופלו 
 71-פעוטות ונערכו וועדת לתכנון טיפול והערכה ל 22 -מינית, נערכו וועדות לפי חוק פעוטות בסיכון ל

 קטינים.
 
 

 חילוץ מעוני
התכנית פועלת במטרה לסייע בחילוץ משפחות ממעגל העוני והנזקקות והחזרתן לתפקוד עצמאי 
בחברה. מדובר על מודל ייחודי וחדשני, המציע פתרון הוליסטי ורב ממדי להתמודדות הנותנת מענה 

שיתוף עמותת 'כתף למכלול הגורמים המשפיעים על התנהלותה של המשפחה.  התכנית פועלת ב
 לכתף'. 

 
  -יחידה לטיפול בנערה

היחידה לטיפול בנערה מסייעת לנערות אשר חוות קשיים הקשורים לגיל ההתבגרות. בנוסף, מופעל 
 מועדון הפועל אחה"צ. במסגרת היחידה ניתן טיפול פרטני, קבוצתי והדרכת הורים.

 
 -תכנית יזמות עסקית לנוער

נערכה קבוצת יזמות עסקית באמצעות בישול לנוער, הקבוצה הונחתה על ידי שף מקצועי ועובדות 
 סוציאליות. בפרוייקט גמר נערכה מכירה של התוצרת בהפנינג עירוני

 
 -היחידה העירונית להתנדבות

ם קריית אונו הינה עיר שתחום ההתנדבות הינו אבן יסוד בהווי העירוני. ישנם מתנדבים המופעלי
 באופן ישיר על ידי היחידה וישנם באופן עקיף. 

 
  -עצמת ההתנדבות

הוקמה תכנית שמטרתה להכשיר ולפתח מובילי התנדבות של אנשים בעלי צרכים מיוחדים שיהוו ציר 
 מרכזי לשינוי עולם ההתנדבות בקרב אוכ' האנשים עם צרכים מיוחדים. 

 
 -משפחות מארחות

ילדים בגילאי בי"ס יסודי, אשר משפחותיהם אינן  איתור, גיוס והכשרה של משפחות מארחות עבור 
יכולות לקבלם בשל סיבות סוציאליות שונות והם נאלצים להישאר בפנימיה בסופי שבוע, חגים 

 -מבצעי התרמהוחופשות . 
 רונית לגיוס תרומות. במהלך כל השנה נערכו מספר מבצעי התרמה, חלקם בשיתוף יחידת הנוער העי

 
  -שימור מתנדבים

כדי לתגמל את מערך ההתנדבות ולשמר אותו, ישנו מערך כוללני הפועל לתחזק מתנדבים לאורך כל 
ראש השנה, טיולים, סיוע בפעילות \השנה. החל מהכשרות וסדנאות, הרמות כוסית לקראת פסח

 לארגוני המתנדבים בבית המתנדב ועוד.
 -הכשרות

כל תחום על פי הנושא בו הוא עוסק, בנוסף נערך  -ות בתחומים מקצועיים למתנדביםנערכו הכשר
 קורס החייאה למתנדבים ע"י מד"א. 

 
  -מיצוי זכויות לניצולי שואה

המגיעות להם עפ"י  מטרת הפרויקט היא להגיע לכל אחד מניצולי השואה ולסייע בבירור הזכויות
מודעים לקיומם הפרויקט מתקיים בשיתוף פעולה של  אינם   אשר במקרים רבים הניצולים חוק 

 משרד האוצר, משרד הרווחה, המשרד לשיוויון חברתי, הרשות לניצולי שואה וביטוח לאומי.
  

 קרית אונו-ות יעוץ לאזרחשי"ל שיר
 השרות הוקם  במטרה לספק לכלל תושבי העיר  סיוע ראשוני בנושא זכויות וייעוץ קדם משפטי. 

 השירות ניתן לכלל תושבי העיר ואף לרשויות סמוכות .
טוענים משפטיים ועוד אנשי  2עו"ד,  4מתנדבים מתוכם   40כ תחנת שי"ל בקרית אונו מונה צוות של 

 שעות בשבוע. 19מים  שונים פועלת מקצוע בתחו
 . פונים 1,400-כניתן שירות ל    2016בשנת  
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 מרכז לגישור ויישוב סכסוכים בקהילה

תחומי, אשר נותן שירות בתחום גישור, יישוב סכסוכים ובניית הסכמות במגוון -הינו מרכז מקצועי רב 
 ייה, דיני עבודה ועוד.תחומים: סכסוכי שכנים, במשפחה, נושאי צרכנות, תכנון ובנ

 -'מכל הלב'
במזון וביגוד המספק סיוע במהלך כל השנה ובאופן מתוגבר לפני  -מרכז לסיוע חומרי למשפחות

 החגים.
 

 ידיד לקשיש
מתנדבים המגיעים לליווי חברתי לבתיהם של  - ידיד לקשיש ליווי חברתי פרטני לקשישים בודדים

 .גמלאים וגמלאיות בודדים או מרותקים לבתיהם לצורך שיחה, לימוד מחשב, קריאה , טיול ועוד
 
   

 רווחת הגימלאי:
המחלקה לרווחת הגמלאי מטפלת באוכלוסיית המבוגרים בעיר ומספק טיפול אישי, שירותי חק סיעוד, 

 ידור בבית אבות, מיצוי זכויות ועוד ומפעילה מספר תכניות מרכזיות לאוכלוסייה:סיוע חומרי, ס

 חודש הגמלאי-  
השנה נערך חודש הגמלאי בסימן "התנדבות ועזרה לאחר", במסגרת חודש זה נערך אירוע 

פתיחה חגיגי בהשתתפות רבקה זהר ולירון לב וכן נערכו עשרות פעילויות ע"י המחלקה 
 לרווחת הגמלאי, עמותת על"ה, מחלקת הספורט וחברות הסיעוד וזאת לטובת תושבי העיר. 

 היחידה למניעת התעללות בזקן-  
זקנים חשוף להתעללות או הזנחה. כך מדווחים ממצאי הסקר הארצי  5מכל  1בישראל, 

(. תופעת ההתעללות בזקנים והזנחתם 2005בתחום )איזיקוביץ, לבנשטיין ווינטרשטיין, 
פחות מוכרת למרות היקפיה חסרי התקדים. היחידה מתמקדת באיתור וטיפול במקרים של 

, המיני, הנפשי או הכלכלי. צוות היחידה פועל להגברת הזנחה, התעללות מישור הגופני
שיתופי הפעולה עם אנשי מקצוע בארגונים משיקים כמו קופות החולים, חברות סיעוד, בתי 

 חולים ועמותות המספקות שירותים.

 סל"ב-  
סיוע לקשישים מרותקי בית ניצולי שואה. התכנית מאפשרת פעילויות רבות באופן פרטני 

 לביתו בתחומים רבים. לקשיש המרותק

 קהילה תומכת-  
רפואי, חברתי וסיוע -בריאותי -בתי אב הנהנים משלושה תחומים 400 -חברים בקהילה כ

 בתיקונים 'קלים' בבית. התכנית מופעלת ע"י מוקד אנוש ועמותת על"ה.

 מרכז יום לקשיש-  
במועדונים מרכז היום מהווה מסגרת טיפולית עבור קשישים אשר אינם יכולים להשתלב 

 המרכז מופעל על ידי עמותת על"ה רגילים בשל מגבלה גופנית או מנטאלית.

 קפה אונו-  
 חברים ניצולי שואה.  100-מועדון לניצולי שואה, הפועל מידי שבוע וכיום חברים בו כ

 נקודת זכות- 
במסגרת המיזם יועמד עו"ד בעל ניסיון מקיף, הבקיא  -מיזם למיצוי זכויות לניצולי שואה

בזכויות המתעדכנות של ניצולי השואה, יסייע במילוי טפסים ויענה על שאלות. מדובר 
בזכויות והטבות העשויות להגיע לכדי מאות ואלפי שקלים בחודש לכל ניצול הטבות 

 סוציאליות וכספיות מיוחדות. 

 פרויקט צילום בגיל-  
מחזורים של סדנת צילום ותיעוד שהונחתה ע"י צוות מקצועי  2במסגרת תכנית זו נערכו 

עבור האוכלוסייה המבוגרת. המשתתפים למדו על יסודות הצילום, איך מפיקים תמונה 
 איכותית ותיעדו רגעים מחייהם.  
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 :2017מיקוד עבודה לשנת 

 על רצף הגילאים. הגברת תכניות המניעה בעיר 

 .שיפור דרכי האיתור והדיווח 

 בניית תכנית התערבות מוכוונות תוצאות לכלל מטופלי הרווחה 

 פיתוח שרותים והעמקת העבודה בתחום הנכויות 

 מועדון לנערה, מועדון נוער, מועדון גלבוע  -טיפוליות\המשך הפעלת מסגרות חברתיות
טיסטים[, בית חם למבוגרים מכורים, מועדוני ]פיגור[, מועדונית דקל ומועדונית רעים ]או

 ועוד.  6-16קשישים, מועדון לכבדי ראייה, מועדון לניצולי שואה, מועדוניות לילדים מגילאי 

 .פיתוח תחום ההתנדבות בדגש על גיוס מתנדבים חדשים 

 .המשך מוכנות לשעת חירום 

 ק הנוער טיפול והשגחה, חוק עבודה על פי חוק: חוק הסעד וסדרי דין, חוק פעוטות בסיכון, חו
 למניעת אלימות במשפחה, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ועוד.

 .הענקת טיפול לנפגעי תקיפה מינית 

 קהילה נגישה, מועדון נשות ההדר, יזמות עסקית ועוד. -הפעלת פרוייקטים קהילתיים 

 .עבודה קבוצתית בגוון תחומים ונושאים 

 השלישי והעסקי בניית שיתופי פעולה עם המגזר
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 האגף לשיפור פני העיר )שפ"ע(

 מנהל אגף שפ"ע : מר נח קציר

 קריית אונו  41כתובת : רח' יצחק רבין 

  03-5311130טלפון : 

  03-5311134פקס : 

  16:00 – 18:00ובימי ב' בין השעות  08:00 – 14:00ה' בין השעות  –קבלת קהל : ימים א' 

 carmeh@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני : 

  

 פעילויות 

האגף לשיפור פני העיר עוסק בתברואה ,אחזקה ,גינון ומתקני משחקים ,ניקיון רחובות ,איסוף 

 של נייר, קרטונים, בקבוקים ועיתונים, איכות הסביבה, רכב ותעבורה .  למחזור

 

 

 דרכי התקשרות

  

 e-mail טלפון שם המנהל אגף/מחלקה

 carmeh@kiryatono.muni.il 03-5311130 נח קציר אגף שפ"ע

 

 rachelb@kiryatono.muni.il 03-5311168 דרור סירי מח' תברואה  

 

 ono@012.net.il-green 03-7362689 איריס אקוס מח' גנים ונוף

 

   03-5342427 אהרון צ'יקורל   מח' אחזקה 
 

aharon@kiryatono.muni.il 

 

 03-5311215 אורנה שנער איכות הסביבה
03-5311219 

orna@kiryatono.muni.il 

 

קצין רכב 
 בתעבורה  

 איציק 
 כליפה-בר

03-5311135 itzhkb@kiryatono.muni.il 
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 האגף לשיפור פני העיר   

 נח קציר-מנהל

 קצין רכב בתעבורה

 איציק בר כליפה. מ

 

 בטיחות ציוד יעודי

 מחלקת אחזקה

 יקורל'אהרון צ. מ

 מחסן

צביעת כבישים  
 ומוסדות

 צוות מוסדות חינוך

 תעיזי אלי.ע.מ

 צוות פיתוח

צוות תמרור  
 ושילוט

 צוות ביוב ואינסטלציה

 מוסדות חינוך

  

 מסגרות נגרות

 אירועים ומשימות

 מחלקת גינון ונוף

 איריס אקוס. מ 

 מפקח

 קבלן

 צוות מוסדות חינוך

צוות גינון איזור  
 צפון

צוות גינון איזור  
 דרום

 צוות השקייה

 מחלקת תברואה

 דרור סירי. מ

 

 איסוף אשפה

 איסוף גזם

 מיחזור

 הדברה

 טיאוט

 חיסון כלבים

 איכות הסביבה

 אורנה שנער. מ

 -ע' מנהל אגף שפ"ע
 כרמי חגולי

 

 כרמ

 כ

 כרמי חגולי

 מחזור

גינות 

 קהילתיות

 קהילתיות

 קהילתיות
 מפגעים

 סביבתיים

 סביבתי חינוך
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 2016-פעילות ב–איכות הסביבה 

 

 לאיכות הסביבה מקדמת את נושאי הסביבה והקיימות בעיר ,מפעילה פרויקטים סביבתיים ,המחלקה 

 מעורבת בתכנון סביבתי מקיים ,עוסקת בחינוך סביבתי בשיתוף עם תושבי העיר והועדה לאיכות

 הסביבה ,מטפלת במפגעים  .

 עו"ד אלונה בומגרטן .  –יו"ר הועדה לאיכות הסביבה 

 פעילות שנתית : –גינה קהילתית 

 השנה בוצעו מספר אירועים קהילתיים בדגש חגי ישראל ולאורך כל השנה . 

הפעילויות העיקריות התמקדו ביצירה בטבע ,בניה וצביעת ספסלים ואדניות מעץ ממוחזר ,זריעה 

 ושתילה 

 וכן מגוון פעילויות עם מוסדות חינוך )ביה"ס וגנ"י( תנועות נוער ואוכלוסיות מיוחדות .

נערך אירוע קיץ לכל תושבי העיר עם פעילויות מוסיקה ,אוכל ויצירה מחומרים בטבע ,ופעילות 

 ראשונה עם

 קבוצת תושבים בנושא מנהיגות סביבתית ביער מאכל קידרון .  

 הפרדת פסולת :

 התבצעה ,זו השנה החמישית ,הפרדת פסולת אורגנית בכל העיר . 2016במהלך שנת עבודה 

טנדרים להפרדת  2ובהשתתפות המשרד להגנת הסביבה ,נרכשו עבור בעירייה במסגרת הפעילות 

 פסולת

 מרכזי מחזור ברחבי העיר . 25נבנו מסתורי אשפה חדשים ושופצו 

כחלק מהתכנית השתתפו כל תלמידי ביה"ס היסודיים בעיר בתכנית להטמעת הפרדת פסולת לשני 

 זרמים

 "ס היסודיים והתקיימו הרצאות והדרכות בנושא .במסגרתה התארח מופע "הקרקס הירוק" בכל ביה

ילדי העיר הוזמנו לצייר כרזות לעידוד הפרדת פסולת במקור ולהשתתף בתערוכה שנפתחה בטקס 

 חגיגי

 ומרגש בלשכת ראש העירייה .

לקראת סוף השנה נעשה מעבר להפרדת פסולת אריזות ,כחלק מהמהלך הארצי המחייב עפ"י חוק 

 האריזות .

 

 ביבתי:חינוך ס

שנת הלימודים תשע"ז נפתחה גם היא בסימן קיימות ושמירה על הסביבה בביה"ס בעיר ,בדגש על 

 חסכון במים

  עם מופע "האינסטלאטור" ,העוסק בשמירה על מקורות המים שלנו .

 כמו כן התקיימו מעבדות טבע בנושא מגוון המינים בביה"ס .

 קהילה : –חינוך סביבתי 

 לתושבים בנושאי איכות הסביבה על ידי טובי המרצים בתחום :נערכו הרצאות 

 אייל ברטוב –העולם ואנחנו 

 ד"ר דניאל נווה –שירת העשבים של ילדי היער 

 יוסי אוד –השבת הדבורים הנעלמות אל העיר 

 רוהאן שניר –לא עוצרים בירוק 

י הצומח והחי בסביבה התחדשו סיורי קבוצות הורים וילדים בטבע בלוויית מדריכים לגילוי מינ

 העירונית .  
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 קרינה :

קריית אונו היא הרשות המקומית הראשונה המנתרת באופן רציף במוסדות חינוך קרינה אשר נגרמת 

 ע"י

חדשניים לניטור עוצמת   FI-WIאנטנות סולריות ומתקני חשמל ,בנוסף העיר החלה פיילוט של גלאי 

 הקרינה

 מתוך עקרון הזהירות המונעת .בכיתות בביה"ס העל יסודיים 

 עיקור חתולים:

עוקרו וסורסו כ  2016במסגרת פעילות לצמצום התרבות חתולי רחוב בתחום העיר קריית אונו בשנת 

-600  

 חתולים בתחום הרשות )כולל חיסון נגד כלבת( באופן יזום ולפי קריאות תושבים. 

 
 
  

 2016-סיכום פעילות ב-מחלקת גנים ונוף

 אחראית על טיפול בכל השטחים הירוקים של העיר ערוגות, גנים ופארקים .המחלקה 

 כמו כן באחריותנו מתקני המשחק הצללות ספסלים פחים וברזיות בשטחי הגנים .

 במסגרת אחריות המחלקה ישנו צוות האחראי על גינון גני הילדים.

 

  2016עיקרי הפעילות לשנת 

 גינון רחוב תל חי 
 חידוש פארק צה"ל 
  שיקום גינון ברחוב קק"ל 

 גינון רחוב יהודה הלוי 

 פיתוח הגינון בציר רפאל איתן 

  בפארק רייספלדומערכות השקיה שיקום דשאים 

 שיקום אי תנועה הזמיר 

 הבאה לתקן חדש של כל מתחמי הכושר בעיר 

 .שיתוף פעולה עם המתנ"ס והצבת פרויקט פרחי הקרמיקה בכניסה לשכונת רבין 
 רכת בגנים. שדרוג של ראשי מע 

  גינות קיימות יספלד וצה"ל שודרגויברחוב קק"ל הוקמה גינה חדשה  ובר -גינות כלבים 
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 מח' תברואה

 שיפור מתמיד ברמת השרות לתושב וטיפול שוטף בפניות .

 הקמת מסתורי אשפה ייחודיים לטובת שיפור חזות העיר .

 טיפול במרכזי המחזור בכל העיר .

 בתי אב . 40,000 –פינוי פסולת יבשה ואריזות כ 

 שיפור ותגבור מערך טיאוט רחובות העיר .

 הוספת רכב ייעודי לטובת שטיפת מדרכות ומתקני אשפה .

 הגדלת המחזור בעיר ע"י הצבת מכלים לפי הצורך .

 ירידה בכמות פסולת להטמנה .

 עליה בכמות הגזם .

 . LEDגש שדרוג תאורת הרחוב בעיר לתאורת פעילות רבה בתחום שימור האנרגיה בד

 התקנת טמוני חדשים ומסתורים במעגל ומרכז רימון .

 התקנת מסתורי אשפה דקורטיביים במרחב הציבורי בדגש בחניות ברח' צה"ל .

 מעבר להפרדת אריזות פחים כתומים .

 ניקוי עשבייה בשטחים חומים .

 פרסום לציבור .כולל  –ניטור והדברת מזיקים מכרסמים יתושים 

 

 מח' אחזקה

 מיסוד מחסני העירייה .

 תחזוקת גנ"י ומוסדות חינוך .

 תחזוקת ושדרוג ריהוט רחוב ברחבי העיר .

 תחזוקה ושדרוג מעקות בטיחות ברחבי העיר .

 תחזוקה ושדרוג תמרורים ברחבי העיר .

 הכשרת עובדים בתחום הבטיחות והמקצועיות .

 ,תהליכי עבודה(.התייעלות בעבודה )כלי עבודה 

 מענה איכותי ומקצועי לפניות התושבים .  

 שדרוג מערך המחשוב והמצלמות במחסני העירייה . 

 

 

 תחום תחבורה 

 אחזקה וטיפולים שוטפים במערך כלי הרכב ברשות עפ"י תקנות התעבורה ועפ"י הצורך .

 שדרוג מערך הטיפולים העצמאיים על בסיס תחנת שימון וגירוז עצמאי  .

 ריענון כלי רכב בדגש רכבי איסוף אשפה ומיולים .

 בדיקות בטיחות שוטפות ותקופתיות .

 חידוש הסכמי שרות וטיפולים וריענון מוסכים חדשים .

 תדריכים בתחום בטיחות בנהיגה ובטיפולים בכלי רכב .
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 7201שנת  -יעדי האגף 

  שימור ושיפור מערך התברואה ,הניקיון והגינון ברחבי העיר. 

 . שיפור וטיוב מקצועיות אנשי האגף 

 הדרכות ,קורסים והכשרות לשפור איכות כ"א . 

 הרחבת פעילות בתחום המחזור . 

 . שיפור נראות מסתורי האשפה 

 . שינוי וטיוב מערך המחזור 

  ימי גיבוש מחלקתיים. 

 . שיפור המוכנות לחירום 

 

 איכות הסביבה  

 . חינוך סביבתי בנושאי קימות 

 הפרדת פסולת בעיר בדגש הפרדה לאריזות . המשך פעילות 

  המשך ליווי גינה קהילתית לפי תוכנית . 

 הקמת יער מאכל 

 טיפול בעיקור חתולי רחוב 

  הוספת גלאי  –קרינהwi-fi  . לביה"ס 

 

 מחלקת גינון       

 . השתלבות בפרויקטים עירוניים בתחום הגינון והנוי 

 מתקני משחקים . שימור ושיפור מערך האחזקה בתחום גינון ו 

  . השלמת נטיעות עצים ברחובות העיר 

 . פיתוח גינות באזורים חדשים ובדרכים ראשיות 

 . טיפול בכל נושא מתן רישיונות לכריתת עצים ועבודה משותפת עם קק"ל 

 

 מחלקת תברואה       

 . שיפור והתמדה בפינוי האשפה וניקיון העיר 

  . ייעול ושינוי מערך המחזור ברחבי העיר בדגש הפרדת אריזות 

 . הרחבת בפעילות בתחום שימור האנרגיה 
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 מחלקת אחזקה       

  . שיפור חזות העיר תוך דגש בחידוש והחלפת ספסלים ,אשפתונים ותמרור 

  .)אחזקה ותחזוקת מוסדות חינוך )בתיה"ס וגנים 

  אנשי האחזקה .הכשרת עובדים ושיפור מקצועות 

  . שיפור תנאי סביבת העבודה 

 . שדרוג מערכות המחשוב 
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 אגף ההנדסה והוועדה לתכנון ובניה:

 2016שמות בעלי תפקידים באגף הנדסה לשנת 

 

 
מס' 
 סידורי

 
 שם

 
 תפקיד

 
 מס' טלפון

 
1. 

 
 אנדה בר

 
 מהנדסת העיר/ועדה

 
03-5311122 

 
2. 

 
 גינאדי קוסוי

 
 מנהל מחלקת הנדסה

 
03-5311234 

 
3. 

 
 אתי בן זקן

 
 מזכירת מהנדסת העיר

 
03-5311122 

 
4. 

 
 אומיד סולימני

 שמאי הועדה
 מנהל מחלקת נכסים

 
03-5311202 

 
5. 

 
 רותי ז'ק

 
 מנהלת מחלקת תכנון

 
03-5311245 

 
6. 

 
 מירב הדרי

 
 מנהלת מחלקת רישוי

 
03-5311232 

 
7. 

 
 עינת פאר

 

 הוועדהמזכירת 
 

03-5311166 

 
8. 

 רות גוטשל .1
 חני דוידוביץ .2
 מוריה יעקוביאן .3
 ליאת סגל .4
 יעל כהן קריינין .5

 
 

 מחלקת רישוי בודקות תכניות
 ומידענית

 

 
03-5311260  
03-5311259 
03-5311187 

03-5311258  

 
9. 

 
 . בוריס צלניקר1
 . ולדימיר פלדמן2

 
 מפקחים -מחלקת פיקוח 

 
03-5311233   
03-5311188 

 
10. 

 
 אבי אלמוסלינו

 

 מדור השבחה
 

03-5311244 

 03-5311247 אחראי ארכיב הוועדה רוטהולץ רועי .11

 
12. 

 
 חיים נגר

 

 מנהל מחלקת בינוי וחשמל
 

03-5311123 

 
13. 

 
 מלכה רוזנווסר

 

 מזכירת מחלקת בינוי ותשתיות
 

03-5311125 

 
14. 

 
 לאוניד פישל

 
 מנהל מחלקת תשתיות

 
03-5311126  

 
15. 

 
 אודי אברהם

 
 חשמלאי העירייה

 
03-5311127 
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 מהנדסת העיר 

 אדר' אנדה בר

 מזכירת מהנדסת העיר 

 אתי בן זקן

 

 מזכירת הועדה

 עינת פאר

 

מנהלת מח' 

 תכנון רותי זק

מנהלת מח' רישוי 

 מירב הדרי

 

מפקח בניה 

 ולדימיר פלדמן

 

 השבחהמדור 

 אבי אלמוסלינו

מזכירת רישוי 

 ופיקוח מזל לוי

 ראש העיר -ישראל גל 

 ויו"ר הועדה לתכנון ובניה

 

 בודקת תוכ'

יעל כהן קריינין 

 קקרקריינין

 

 שמאי ועדה ומנהל   

 מח' נכסים      

 אומיד סולימני

 אומיד סולימני  

 מנהל מח' הנדסה

 וממונה על מח' פיקוח 

 גנאדי קוסוי 

 

 מפקח בניה

 בוריס צלניקר

 

בודקת 

 תוכ'

רות 

 גוטשל

 

 בודקת תוכ'

 חני דוידוביץ

 

 אחראי ארכיב

 רועי רוטהולץ

 מנהל מח' בינוי 

 חיים נגר 

 מנהל מח' תשתיות 

 לאוניד פישל

מח' חשמל 

  אודי אברהם

 מזכירת מח' בינוי ותשתיות 

 מלכה רוזנווסר

 

בודקת 

 תוכ'

 מוריה

 יעקוביאן

 

 מידענית

 ליאת סגל
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 הוועדה לתכנון ובניה
 
 
 

 דו"ח פעילות הוועדה 
 
 

 
2016שנת       

 מס' ישיבות מליאה 3

 מס' ישיבות וועדת משנה 6

 מס' ישיבות רשות רישוי 3

 מס' בקשות שנדונו בוועדה 146

 מס' היתרי בניה שהונפקו 83

 תוכניות בנין עיר שהוגשו לוועדה 'מס 25

 מס' תוכניות בנין עיר שאושרו למתן  13
 תוקף

 מס' תוכניות שהופקדו 11
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 ריכוז שנתי – מחלקת פיקוח הוועדה לתכנון ובניה 

 2016 סוג פעילות

 181 דו"ח ביקור באתר

ביקור במקום לצורך 

אישור להעברת זכויות 

 בנכס

111 

 38 תיקי פיקוח שנפתחו

 51 התראות

 24 הזמנה לעדות

 24 צווי הפסקה מנהליים

 2 צווי הריסה מנהליים

 1 צווי הריסה שיפוטיים

צווי הריסה בפועל 

 ושימושים חורגים

11 

העברת תיקים 

 לתובעת הוועדה 

38 

 128 תלונות תושבים
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 2017פעילות מתוכננת לשנת 

  התחדשות עירונית:

על פי מדיניות שנקבעה ע"י הרשות  38קודמו מתחמים ובניינים במסלול פינוי/בינוי או תמ"א 

 המקומית..

 בינוי במתחמים "הרוגי מלכות בבל", -השנה המשיכה הבנייה בפרויקטים פינוי

 הבניה במתחם בר יהודה."ישעיהו" ושלמה המלך ובקרוב תתחיל 

מתחם לוי אשכול צפון לקראת הפקדה ומתחם לוי אשכול דרום לקראת דיון בוועדה 

המחוזית. אושרה בקשה להיתר לשדרוג בנין הכלנית הכולל חיזוק, מיגון ותוספת דירות 

 לדיור בר השגה.

  השלמת מרפסות:

מספר בניינים קיימים מדיניות לאפשר השלמת מרפסות "קופצות": אושרו בקשות להיתר ב

 והוחל בביצוע.

  בניין הצופים:

 מבנה חדש לצופים בשכונת פסגת אונו נמצא בשלבי גמר.

  מגדל משרדים:

במתחם קניון קריית אונו הושלמה בניית מגדל המשרדים השני כחלק ממגמה שתאפשר 

 לרבים מתושבי העיר לעבוד בעיר ולא לנסוע מדי יום לעבוד בעיר הגדולה.

  ר אילן:רובע ב

 אושרו התכניות ומקודמות בקשות להיתר לשני הבניינים הראשונים.

  שכונת שער הקריה:

 נהר הירדן.ונחל גמלא רח' הושלמו מבנים חדשים ב
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 :2016פעילויות מח' בינוי ומאור בשנת 
 

 כיתות בבי"ס דמוקרטי 4הוספת  
 כיתה חט"ב שז"ר 1הוספת 

 חידוש מגרש כדורסל בבי"ס ניר
 חידוש מגרש טניס בבי"ס עלומים

 שיפוץ כיתות בבי"ס ניר
 שיפוץ בית אומנויות  בבי,ס רימונים

 הצללה בחצר בי"ס שרת
 חידוש מזגנים במוס"ח

 חידוש מתקני משחקים ובגנ"י
 בבי"ס שילה –גן אגוז  –בניית גן חדש 

 שיפוץ שירותים במוס"ח
 ורשהע,ש א. שז"ר ובי"סמעליות חדשות בתיכון בן צבי, חט"ב התקנת  –נגישות 

 שיפוצי קיץ במוס"ח
 מיגון מוקד עירוני

 ממ"ים בג"י 3בניית 
 
 

 חשמל / מיזוג
 

 בתקלות חשמל בגנ"י ומוס"חוטיפול אחזקה שוטפת 
 חסכון בחשמל –פנסי רחוב ללדים  750 -שדרוג  כ

 אחזקת בקרי חסכון במרכזיות חשמל תאורת רחוב
 אחזקה שוטפת של מזגנים במוסדות ציבור , בתי"ס, גנ"י 

 התקנת מזגנים חדשים במוסדות ציבור , בתי"ס, גנ"י
 

 : 2017 -ל נתמתוכנפעילות 
 שיפוצי קיץ

 סיפרייה-שיפוץ כותר פיס 
 שיפוץ תפוח פיס

 כיתות שמע במוס"ח
 החלפת תאורת רחוב ללדים

 החלפת גו"פ ללדים בגנ"י
 לבניית מקוה ברח' הרצ
 בניית ממ"ד בגן רימון

 נגישות למבני ציבור ומוס"ח
 חידוש מיזוג באולם ספורט צ'יינין

 יצירת כיתות חדשות בחט"ב בן צבי
 מתקני משחקים _ משטח גומי + ריצוף -גנ"י 

שיפוץ מקלט )מקלט הגיבורים( לצוללת אדומה ללימודי מוסיקה החלפת תקרות לתקרות 
 ת בתיכון, בבי"ס ניר ושרתאקוסטיות + תאורת לדים במסדרונו
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 תשתיות

 :  6201פעילות מח' תשתיות ב

 

 

 פיתוח חצר בית ספר עלומים .1

 השלמת פיתוח חצר בית ספר רימונים .2

 השלמת פיתוח רחוב אמיל זולה .3

 גדוד העבריהמדרכה ברחוב  .4
 פסי האטה ברחבי העיר .5
 שינוי בהסדרי בטחון בבית ספר שז"ר .6
 גמלאהשלמת מדרכה ברחוב נחל  .7
 שביל כניסה למחלקת הפקוח .8
 פיתוח חצר בית ספר שרת .9

 שביל גישה למגרש ספורט צ'יינין .10
 הסדרת חניה זמנית ליד בית ספר ניר .11
 תיקוני אספלט ברחבי העיר .12
 תיקונים רבים במדרכות ברחבי העיר .13
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 שמאי הועדה המקומית ומנהל מח' הנכסים 

 אומיד סולימני, שמאי מקרקעין 

 , קריית אונו 41: רחוב יצחק רבין  כתובת 

  03-5311202:   טלפון 

  omid@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני : 

 

 התפקיד כולל : 

 

 מחלקת היטל השבחה : 

  .מתן ייעוץ וסיוע שמאי לגורמים העירייה ולמחלקות השונות בעירייה 
 

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

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

  התכנון והבנייה. לחוק 197ריכוז וטיפול בחיובי פיצויים לפי סעיף 
 

  לחוק התכנון ובנייה אשר נקבעו מול שמאים מכריעים  84טיפול בהשגות לשומות עפ"י תיקון
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:omid@kiryatono.muni.il
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 כמות נתון

  מקרקעין רישום בלשכת זכויות לרישום אישור הופק ובגינם נבחנו אשר בקשות

 (לפטור ד"חוו נערכה /השבחה היטל שומת הופקה) 2016 בשנת

169 

 הארכות כולל לא) 2016 בשנת נפתחו אשר זכויות להעברת חדשות בקשות

 (אישורים

117 

 105 2016 בשנת זכויות העברת בעת הפיקוח מחלקת מול וטיפול בנייה חריגות בחינת

 2016 בשנת הרישוי למחלקת אישור ניתן ובגינם נבחנו אשר בנייה להיתרי בקשות

 (לפטור ד"חוו נערכה / השבחה היטל שומת הופקה)

75 

   2016בשנת בפועל ושולמו הופקו אשר השבחה בהיטל חבות בגין תשלום דרישות

  (בנייה היתרי + זכויות העברת)

127 

 17 ר"מ 140 פטור/ערר ועדת/מכריע שמאי החלטת בעקבות הופקו אשר זיכוי תעודות

 25,293,443 ₪ 2016 לשנת נכון השבחה היטל גביית סכום

 של בפועל בגבייה נכלל ואינו בנקאית ערבות באמצעות שולם אשר השבחה היטל

 2016 שנת

₪ 8,273,925 

 של בפועל בגבייה נכלל ואינו בנקאית ערבות באמצעות שולם אשר השבחה היטל

 2017 שנת

₪ 33,567,368 

 

 

 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.

 

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

 : העירוניים העזר בחוקי עיון

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

 : העזר  חוקי

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

 

 העירייה של האינטרנט באתר מופיעות הרשות פועלת שלפיהן הכתובות המנהליות הנחיות

 www.kono.org.il :שכתובתו

 

  של אגפים/מחלקות פרסומיםדוח לתושב + מידעון חודשי + -מידע ועלוני חוברות רשימת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


72 
 

 

 

 :אונו קרית עיריית של מידע מאגרי רשימת

 

 המאגר שם              מאגר' מס            סידורי  ' מס

 " היחידה למניעת אלימות והתמכרויותבשם " 700060737מאגר מס'  .1

 

 " רישוי עסקיםבשם " 700060738מאגר מס'  .2

 

 " מנהלת נשיםבשם " 700060739מאגר מס'  .3

 

 " ריכוז פניות הציבורבשם " 700060740מאגר מס'  .4

 

 " ספורטבשם " 700060741מאגר מס'  .5

 

 " רווחהבשם " 700060742מאגר מס'  .6

 

 " 106מוקד בשם " 700060743מאגר מס'  .7

 

 " חניהבשם " 990036116מאגר מס'  .8

 " רישוי ופיקוח בניה ותב"עבשם " 990071544מאגר מס'  .9

 

 ".שכר כוח אדםבשם " 990078588מאגר מס'  .10

 

 " גביהבשם " 990078595מאגר מס'  .11

 

 " חינוךבשם " 990078603מאגר מס'  .12

 

 " שכר והנהלת חשבונותבשם " 990078610מאגר מס'  .13

 

 

 מול הרשם: בהליך רישוםמאגרי מידע המצויים 

 " ניהול שירות פסיכולוגיבשם " 990048858מאגר מס'  .14

 

 " "אוכלוסיןבשם  990036123 מאגר מס' .15
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 עיריית קרית אונו

 2017הצעת התקציב לשנת    
 ריכוז התקציב לפי נושאים 

 ₪( )באלפי 

 2017שנת      

 2017תקציב  אחוז הכנסות

 39.1% ארנונה כללית
          

106,409  

 0.1% מכירת מים
                  

301  
 -הכנסות עצמיות 

 1.6% חינוך
              

4,488  
 -הכנסות עצמיות 

 0.2% רווחה
                  

560  

 13.7% יתר הכנסות עצמיות
            

37,301  

 28.3% הכנסות משרד החינוך
            

76,996  
הכנסות משרד 

 5.2% הרווחה
            

14,067  

 0.8% הכנסות ממשלתיות
              

2,139  

 0.1% מענק מיועדים
                  

200  

 10.9% הנחות ארנונה
            

29,615  

 100% סה"כ הכנסות
          

272,076  
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 2017תקציב  אחוז הוצאות

 19.8% שכר כללי
            

53,948  

 18.7% פעולות כלליות
            

50,843  

 26.2% שכר חינוך
            

71,178  

 12.7% פעולות חינוך
            

34,534  

 2.4% שכר רווחה
              

6,439  

 6.1% פעולות רווחה
            

16,474  

 2.9% פרעון מלוות
              

7,795  

 0.6% הוצאות מימון
              

1,569  
עלויות פרישה 

 0.2% ופיצויים
                  

500  
הנחות ארנונה  

 10.6% )הוצאות(
            

28,796  

 100% סה"כ הוצאות
          

272,076  

   
    -                       /עודף+-סה"כ גרעון

   

   

 48.5% שכר   
          

132,065  

   פעולות  
          

140,011  

   סה"כ
          

272,076  
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 2016סה"כ תקציב התמיכות לעמותות הספורט בשנת 

  

   

 סכום הקצבה שם הקבוצה  ענף הספורט 

 הפועל קרית אונו  כדורגל 
            363,000   

 מ.ס. קרית אונו  כדורסל 
            143,000  

 

 הפועל קרית אונו  כדוריד 
            313,000  

 

 מכבי קרית אונו  שחיה
            225,000  

 

 הפועל קרית אונו  טניס שולחן 
38,000 

 

 מ.ס. קריית אונו  טניס 
18,000 

 

  
 

 1,100,000 סה"כ 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 מלגות

 :₪ 106,000חולקו סה"כ מלגות לסטודנטים  2016בשנת 

 מהעירייה.₪  76,000

 אקדמיתהיה קרה₪  30,000

 
  

 
 

 

 


