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 :המידע חופש חוק על הממונה דבר

 

 

-ח"התשנ המידע חופש חוק פי על  המוגש, 2014 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 תיקרי עיריית של המידע חופש חוק על הממונה דוח את כולל לעיונכם המובא הדוח

 דרכי, החולפת בשנה העירייה פעילות על מידע ובו 2014 לשנת אונו תיקרי עיריית של השנתי

 .ועוד הרשות של המענה

 .2014 בשנת לממונה שהופנו המידע חופש חוק לפי בבקשות טיפול לגבי מידע כולל הממונה דוח

 

 

                                                         

 

 ,בברכה                                                                                  

 

 גלינר ריקי                                                                                

 הציבור פניות                                                                               

 המידע חופש חוק על וממונה                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 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 – יגאל צוברי מר    
     
     
  אונו תיקרי לפיתוח החברה. 2

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

 

 

 אונו תיקרי 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 תלהמנ - גב' עדית בוכאי    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hamatnas.co.il/
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 וטלפונים כתובות, העירייה  אגפי – אונו תיקרי 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 ראשעוזר   ניר טאקו

 03-5353839 03-5311225 העיר ראש סגן עוזר דוד-רואי בן
 03-5311193 03-5311112 העירייה ל"מנכ  לייכטר גדי

 03-5311180 03-5311107 העירייה גזבר טוסק גרשון
 03-5311213 03-5311119 העירייה דובר ניצן צוריאל

 03-5311191 03-5311140 העירייה מבקר ניר אבנון
 03-5311191 03-5311140 לעירייה משפטיה ץיוע אלון רוםעו"ד 

-קרייצר שליעו"ד 
 טבוליאב

 03-5311191 03-5311140 העירונית  תובעת

 03-5311134 03-5311130 העיר פני לשיפור אגף מנהל  נח קציר
 03-5311183 03-5311111 הגביה אגף מנהל  אהרון יצחק
 03-5311246 03-5311122 העירייה מהנדסת בר אנדה

 לתכנון הוועדה
 ובניה

 03-5311246 03-5311166 הוועדה לתכנון ובניה מזכירות

 של פיקוח' מח
 לתכנון הוועדה

 ובניה

 03-7956680 03-5311165 פיקוחה' מח מזכירות

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

 03-5311214 03-5311215 איכות הסביבה  מנהלת 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 תשתיותה' מח מנהל פישל לאוניד

 סמים, אלימות למניעת היחידה מנהלת  ארד חן
 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

הוועדה  ושמאי העירייה נכסי מנהל סולימני אומיד
  בניהללתכנון ו

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 30 רבין יצחק' רח נירה פרידמן החינוך אגף
 9408844 9408800 54הנשיא ' רח עידו ז'ולטי הרווחה אגף

 
אגף חרום, ביטחון 

  ופיקוח
 5345536 5311175 30 יצחק רבין' רח עדי מעוז, עו"ד

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

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

 על שימור האנרגיה
 6354279 5311168 1רח' האלון  דרור סירי

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

 5350467 5347479 13 עגנון י"שרח'   רוט ציפי הגמלאי לרווחת' מח
 ליעוץ זוגי התחנה
 תיומשפח

 54רח' הנשיא  ציפי ליברמן
 פינת רח' סוקולוב

5345358 5345358 

 הפסיכולוגי שרות
 לתלמיד

 6351045 5346087 35 וולךרח'  ניומקין רבקה

 יעוץ שרותי-ל"שי
 לאזרח

/ עגנון י"ש' חר חיים דרשן
 נביאיםפינת 

5350946 5349788 

 שובייי לטיפול מרכז
 (ב"מיט) בפרט

 5249056 5345790 2 זיידמן' רח חציר ליקה
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 2014מבנה העירייה לשנת  

 

 

 

 ראש העיר

 מהנדסת העירייה

אגף ההנדסה  
והוועדה המקומית  

 לתכנון ובניה

 ל"מנכ

מנהל נכסי העירייה  
 ושמאי הוועדה

בטחון  , אגף חרום
 ופיקוח

 אגף משאבי אנוש רישוי עסקים' מח

 הספורט' מח
אגף לשיפור פני  

 העיר

 מטה בטיחות  

 בדרכים
 אגף הרווחה

 מערכות מידע  

 ומחשוב
 אגף החינוך

 106המוקד העירוני 
א  .ס.יחידה למניעת א

העיר ' ויועצת ר
 למעמד האישה

 תרבות הדיור

 גזבר

אגף הגזברות  
 והכספים

 אגף הגביה

 עוזר ראש העיר דובר

מנהלת לשכת ראש   יועץ משפטי
 העיר

 מבקר העירייה
חוק  ,פניות הציבור

חופש המידע וקשרי  
 חוץ

 סגן ראש העיר

 עוזר סגן ראש העיר

 מ וסגן ראש העיר"מ
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 המידע חופש חוק על וממונה לתושב שירות מרכז

 גלינר ריקי' גב :הציבור פניות רכזת

 אונו יתיקר  41יצחק רבין רח'  :כתובת

 03-5311159:טלפון

 03-7956660/3: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

 

 הממונה על חופש המידע

 ממונה על חוק חופש המידע: גב' ריקי גלינר

 קריית אונו 41כתובת: רח' יצחק רבין 

 03-5311159טלפון:

  03-7956660פקס:

 

 2014דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 
 

 

 27 2014-מס' בקשות שהוגשו ב .1
 18 2014 -מס' בקשות שנענו ב .2
 13 נענו בחיוב .א
 נענו בשלילה .ב
 נענו חלקית .ג

2* 
3* 
 

 בקשות/סעיפים בבקשות שנענו בשלילה :
נוצר בידי רשות מידע -(5)8*בהתאם לסעיף 

    ציבורית אחרת
 פגיעה בפרטיות-(3)א( )9*בהתאם לסעיף  

ללא המשך טיפול בשל אי תשלום  .ד
 אגרת הבקשה למידע

9 

עתירות שהוגשו על החלטות  .3
 הממונה על חוק חופש המידע

0 

 

 

                        

mailto:riki@kiryatono.muni.il
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 העירייה מבקר

  אבנון ניר :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 יתיקר 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 :עירייהל  המשפטיהיועץ 
 אונו יתיקר ,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
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: 
 
 

 :2014עיקרי הפעילות לשנת 
 
 הדובר עוסק בסיקור, תיעוד והעברת מידע על הפעילות בעיר ובעירייה לקהלי יעד  א.

 שונים, באמצעות הודעות לכל אמצעי התקשורת: עיתונות, טלוויזיה, רדיו , אתר            
 אינטרנט דף פייסבוק, אפליקציה עירונית ודיוור באמצעות דוא"ל.           

 דובר העירייה מקיים קשר עם אמצעי התקשורת השונים )עיתונות כתובה, מדיה  ב.
 את דבר העירייה לבניית תדמית מיטבית  אלקטרונית ומקוונת ( במטרה להפיץ           
 וחיובית.           

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

 פרסום פעילויות העירייה בעיתונים, במידעון חודשי  ובאינטרנט  באשר לאירועים,  ד.
 כנסים וטקסים וכן הודעות חשובות לציבור.פעולות,            

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

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

 תוב ומצולם על העיר הדובר פועל לכתיבה, עריכה, הדפסה והפקה של חומר כ ז.
 והעירייה, בכלל זה פרוספקטים, חוברות, מידעונים, מפה עירונית, חומר            
 אינפורמטיבי.            

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

 ציבור,  במתן בעת חירום, הדובר  מנהל את מכלול מידע לציבור ועוסק בהסברה ל ט.
   מענה לאמצעי התקשורת ופעילויות הסברה לנוכח המצב בהתאם להוראות פיקוד            
 העורף.             

   
 

 חומר פרסומי:
 מידעונים חודשיים, פרוספקטים

 
 

 

 

 

 

 

mailto:nitsan@kiryatono.muni.il
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  ארד חן' גבה:  האישה מעמד לקידום העיר ראש יועצת
 אונו תיקרי, 41ק רבין חיצ: כתובת
 03-5311238 :טלפון
 03-5311138: פקס
 hen@kiryatono,muni.il :אלקטרוני דואר

 
 

 :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

 
 :מנהלת נשים

 נשים: עו"ד רויטל תמם תיו"ר מנהל

 מזכירת מנהלת נשים : הגב' אתי סאפן 

 03-5311105טלפון : 

 

 :    2014 -עיקרי הפעילות ב

 2014מעמד האישה  

 חלוקת תקנון מניעת הטרדה מינית לעובדי העירייה 

 יום האישה לעובדות העירייה . 2014מאי 

 הרצאה למנהלים בנושא מניעת הטרדה מינית 14יוני 

 

 פעילות מנהלת נשים עירונית :  

 הרצאות / סדנאות לנשות העיר 

 2014כנסים עירוניים : פסטיבל נשים ספטמבר 

 שולחנות עגולים בנושא נשים וקריירה, נשים ועסקים

 

 

 מעמד האישה -2015-פעילות מתוכננת ל

 2015אוקטובר  -יזמיות בשביל יזמיות

   2015אירוע לעובדות העירה: ספטמבר 

 

 

 

 

 

mailto:hen@kiryatono,muni.il


12 
 

 

 היחידה למניעת אלימות סמים ואלכוהול

)מנהלת תוכנית עיר ללא אלימות ומתאמת הרשות  הגב' חן ארדמנהלת היחידה :  

 hen@kiryatono,muni.il למלחמה בסמים ואלכוהול (

 מזכירת היחידה ורכזת סיירת ההורים : הגב' ליאת תמיר 

Liat_t@kiryatono.muni.il 

 41כתובת: רח' יצחק רבין 

 03-5311238טלפון : 

 03-5311138פקס : 

 

 מדריכי מוגנות : 

 חט"ב בן צבי  –אור כהן 

 תיכון בן צבי -שי אמר

 

 : 2014-פעילות היחידה ב

 עיר ללא אלימות 

   -חינוך 

 תוכנית אילנות . •
 מדריכי מוגנות . •
 התקשרות •
 דיווחי אלימות •

 

  –אכיפה 

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

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

 

   -רווחה  

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

 .פעילות פנאי לנוער במהלך חופשת הקיץ 

 . פעילות פנאי לנוער במהלך השנה 

  בחופשת הקיץ 16-18עבודה לבני נוער בגלאים 
 

 -הקשר עירוני  

 דוברות שיווק ויח"צ לעיר ללא אלימות 

  הכשרות והדרכות הורים, הנהגות נוער /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  •
 כירת אלכוהול , סיור עירוני אכיפה עירונית : הגבלת שעות מ •
 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  •

 

 

 2014פרסומים   

 מידעון לתושב   .1
 עיתונות  .2
 ם פלייר מרכז הדרכה להורי .3
 אתר העירייה והפייסבוק .4
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 ל"מנכ לשכת

 לייכטר גדי מר :העירייה ל"מנכ
 אונו יתיקר  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 עירוני מוקד
 שטרן אלי מר: מנהל 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

 
 

 2014  התפלגות הפניות לפי חודשים      
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  עסקים רישוי

 לוי דורית' גב: המחלקה מנהלת
 אונו קרית  41רח' יצחק רבין : כתובת
  03-5311231: טלפון
 03-5351191: פקס

 16:00 - 19:00 השעות בין' ב וביום 8:30 -12:30 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, 1968 - 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
 

 4201דו"ח עסקים הפעילים בעיר 
 

 רישוי. טעוני194עסקים מתוכם  550 -בקרית אונו פועלים כ
ביקורות בבתי עסק, הן בביקורים יזומים, ע"י  200 -בוצעו כ 2014במהלך 

 והן באופן עצמאי ע"י המחלקה.  המאשרים הגורמים 
 )סייענו לאכיפת צווי סגירה ( וצו סגירה מנהלי. 2014במהלך 

 המשך התנהלות בבתי משפט והגשת כתבי אישום.
 
 

 2014שנת 
 

 עסקים. 550
 טעוני רישוי. 194

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

 .70.62%כ עסקים בעלי רישיון "הס
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 2015מטרות ויעדים לשנת 
 

 * הגברת המודעות לחשיבות קבלת רישיון.
 * הגברת אמצעי הפיקוח על בתי עסק הפועלים בעיר.

 * הגדלת אחוז העסקים בעלי רישיון בעיר.
 הרפורמה של רישוי עסקים.  הטמעת *
 
 
 

 האגף לחרום בטחון ופיקוח
 עו"ד עדי מעוז: אגףמנהל ה
 קריית אונו 30רבין כתובת: 
 03-5311175טלפון: 

 03-5345536פקס:

 adi@kiryatono.muni.il דואר אלקטרוני:

 smadar@kiryatono.muni.ilגב' סמדר סוויסה: ה: עוזרת מנהל האגף

 , טל שחראבי טולדנוקב"טי מוסדות חינוך: 

  tal_s@kiryatono.muni.ilמר טל שחר: 

  avi@kiryatono.muni.ilמר אבי טולדנו: 

 
 

 :האגףתפקידי 
אחראי על ארגון, תפעול והכנת מערך החירום והביטחון העירוני  בטחון ופיקוח לחירום האגף

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. 
 בנוסף מטפל האגף בכול נושא התקשורת והטלפוניה בעירייה על כל מרכיביה.

 
 תחומי אחריות :

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

 ם.יהרלוונטי
 

 4201 ,אבטחת מוסדות חינוך וכללי במהלך שנתפעילות ביטחון 

 "הכנס מאבטחים מוס"ח לקראת שנת הלימודים תשע. 

 "הכנס גננות וסייעות לקראת שנת הלימודים תשע. 

  כנסים של רכזי ביטחון בית ספרי . 2בוצעו 

 .ביצוע תרגילים והכנות לשע"ח במוסדות  חינוך 

  ספר וגני ילדים.בדיקת מרכיבי ביטחון בבתי 

  נפתחו נוספים 2-ו בתחילת שנת הלימודיםחדשים  5 גני ילדים בסה"כ  7נפתחו 

  .ביטחון ומרכיבי טלפון קווי. מצוקה בלחצני  צוידו והם, באמצע השנה

 .רכישה ובדיקת ציוד עזרה ראשונה בגני ילדים והשלמת  החוסרים 

mailto:adi@kiryatono.muni.il
mailto:smadar@kiryatono.muni.il
mailto:tal_s@kiryatono.muni.il
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  לך תחילת שנת הלימודים ובמהלחצני מצוקה  בגני ילדים לפני שוטפת של כל בדיקת

 .כל השנה

 .ביצוע ביקורות בגני ילדים 

 .אבטחת בתי ספר וגני ילדים באמצעות מאבטחי מוס"ח 

 .הכשרת מאבטחי מוס"ח , ביצוע ביקורות ותרגילי ערנות 

 ,חג  אבטחת אירועים ממלכתיים, יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות, ל"ג בעומר

 .שוטפים אירועי קיץ ואירועי עירייה שבועות קונצרט הקונכייה

 .אבטחת קייטנות ואישורן בחודשי הקיץ, בחנוכה וחופשת פסח 

 .כנס תדרוך עובדי המתנ"ס לפני תחילת הקייטנות 

 .פיקוח, ביקורות ומעקב אחר טיולי בתי ספר וגני ילדים 

  התלמידים. והפרדה בעבודות המתבצעות במוסדות חינוך לביןאבטחה  פיקוח 

  טיפול ובה לאירועים מידיים ופניות מוקד, כגון החלפת טלפוני מצוקה, תגמתן

 וכו'. באירועי בטחון שוטפים

 .נחתם מכרז חדש לאבטחת מוסדות החינוך העירוניים עם חברת ש.נ.ל אבטחה 

 .פגישת עבודה של אלוף פיקוד העורף האלוף אייל אייזנברג יחד עם הנהלת העיר 

 ידת השיטור המשולב.קורס הכשרת פקחים ושוטרים ליח 

 .הריסת מקלט שאול המלך וקבלת אחריות על מקלט חדש ברחוב רש"י 

 

 
 :2014 חרוםפעילות בתחום ה

 
 ועדות משק לשעת חרום

 התכנסו במהלך מבצע "צוק איתן". 11ועדות משק לשע"ח מתוכם  13קוימו 
 

 :חרום השתלמויות ותרגילים בנושאי

  במעבר משרה לחרום בשיתוף עם פקע"ר )אימון אימון ותרגול כלל מכלולי העירייה
 יום א' +יום ב'(.

 הוקמה יחידה לחילוץ והצלה ראשוניים בשע"ח ממאגר   -הקמת יחידת סע"ר עירונית
עובדים שהוכשרו באופן מעשי ועיוני ע"י פקע"ר  20עובדי העירייה, היחידה כוללת 

 לסיוע בחילוץ בשע"ח מזירות הרס.

 ס"ח.השתלמות למנהלי מתקני פ 
 

 תרגילים:

 שכלל כניסה למרחבים מוגנים. 2014בחודש פברואר  תרגיל מוסדות חינוך 

  אימון יום א' ואימון יום ב' למכלולי העירייה בחרום כולל פתיחת מרכז הפעלה וביצוע
 תרגיל סימולטור של אירועי נפילת טילים בעיר.

 
 : 2014אוגוסט  -פעילות האגף במהלך מבצע צוק איתן יולי 

 במהלך הביטחון אגף טיפל כ"מתן פתרונות מיגון לגנים וקייטנות חסרי מיגון בסה 

 הועברו והם מוגן מרחב ללא שהיו וקייטנות משפחתונים/פרטיים גנים 11-ב המבצע

 3.5 ועד חודשים 6 גילאי ילדים 500 -כ על מדובר העירייה של מוגנים למתקנים

 . שנים

 תאורה גופי החלפת כגון מקומיות תקלות לגבי תלונות' מס התקבלו המבצע במהלך, 

 מרגע שעות 24 תוך ידימ באופן תוקנו התקלות ניקוז במערכות ובעיות מזגנים תיקון

 .התלונה שהתקבלה
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 פקח +שוטר  שכלל העירוני השיטור מערך בעיר לפעול החל המבצע ימי במהלך  .

 ברחבי חוקיים בלתי בשוהים  בטיפול היה המבצע במהלך בפעילותם הדגש עיקר

 .התושבים בקרב טחוןיהב תחושת והגברת העיר

 מיעוטים בני מספר נתפסו במהלך הביקורות -בעיר הבנייה באתרי ביקורות ביצוע 

 קבלנים' מס ונגד נעצרו ל"הנ. אישור ללא בעיר ולנו שהסתובבו השטחים תושבי

 .פליליים תיקים נפתחו

 שעות 4 מדי  שוטפת בקרה בוצעה המבצע כל במהלך -המקלטים על ופיקוח בקרה 

 ,ניקיון, ואנדליזים בנושא המקלטים של וסריקה בדיקה העירונית הפיקוח מחלקת י"ע

 למוקד. ישירות דווח חריג אירוע כל' וכו השתלטות

 32 -כ התקבלו המבצע תקופת כל במהלך-פרטיים מקלטים בקרה על אחזקת 

 אחסנת/נעולים היו אשר משותפים בבתים למקלטים בנוגע תושבים של תלונות

 עזר חוק י"עפ הדיירים לכלל התראות הוציאו הפקחים. להנחיות בניגוד מיטלטלין

 28-ב. מיטלטלין ולפנות סגורים מקלטים לפתוח מקלטים החזקת בנושא עירוני

 או ניקו לא שהדיירים לאחר קנסות לתת נאלצו מקרים 4 -ו התראות נתנו מקרים

 .המקלט את פתחו

 מועדון,)מוגן מרחב אין באזור -נשלסק ברחוב מלאיםהג מועדון ליד המחסה שיפוץ 

 שהוטמן בטון צינור) מחסה נמצא במקום אולם( יפה גן- פרטי וגן כנסת בית ,מלאיםג

 המפרץ מלחמת מאז.1955 בשנת שנבנה, לאדמה מתחת' מ 3 -כ של בעומק

 ולשם אותו להשמיש הוחלט המבצע במהלך, שימוש בו בוצע לא( 1991) הראשונה

 את ואישר וחוזקו המבנה עמידות את בדק אשר קונסטרוקציה מהנדס הוזמן כך

 ניקיון תאורה גופי החלפת שכללו תחזוקה עבודת בוצעו במחסה. בו השימוש

 מוגן כמרחב ומשמש כשיר המחסה כיום. ולמבוגרים לילדים מעקות התקנת, וצביעה

 .אליו שסמוכים הציבור למוסדות
 

 יחידת השיטור העירוני :הקמת 

בהנהלת העיר  בשיתוף עם מפקד מחוז מרכז של המשטרה ומפקד  משטרת מסובים הוחלט 

 על הקמת מערך שיטור עירוני משולב .

 תהליך ההקמה כלל הקמת תחנת שיטור מקומי  בכניסה לתיכון בן צבי ברחוב שלמה המלך,

צוות השיטור המשולב כולל פקח  דישה.גיוס פקחים עירוניים ושוטרים ורכישת ניידת שיטור ח

מוקדי ורעש,  מענה מידי ואכיפה כנגד משמש לסיור רציף ברחבי העיר, איתור +שוטר 

ומהירה למקרי אלימות, השחתת רכוש, וכל אירוע,  לקריאות התושבים ותגובה אפקטיבית

ביום, שעות  24קטן או גדול הנוגע לפגיעה באיכות החיים של התושבים. המערך פועל 

  שבעה ימים בשבוע ומסייר בעיקר במוקדים בעייתיים.

נוכחות השוטר ביחד עם סייר פיקוח עירוני בניידת מקנה ומעצימה את סמכויות האכיפה 

ופעילות אכיפה  ומחזקת את תחושות הביטחון של התושב הנחשף ליותר נוכחות משטרתית

 .עירייהמטעם הפיקוח העירוני גם לאחר סיום שעות הפעילות של ה

הוא טיפל במאות אירועים ומסייע רבות  2014מאז הושק מערך השיטור המשולב ביולי 

 להגברת תחושת הביטחון ושיפור איכות החיים בישוב.
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 עירוניהפיקוח 

 אריק מרטןמר  :מנהל מחלקה

 17ש"י עגנון רח'  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.ilדואר אלקטרוני: 

 kiryatono.muni.illilis@:   גב' לילי סבןירת המחלקה: מזכ

 פעילות המחלקה

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

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

 איכות החיים של תושבי העיר והבאים בשעריה.

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

 

 2014 עבודה שנת סיכום

 2014 במהלך אירגוניות פעולות

 .תברואה אחריות תחת התברואה לתחום ייעודי פקח הצבת

 .עירוני שיטור תבנית על משטרה עירייה, אונו קריית משולב שיטור מערך הקמת

 .שוהר חברת דרך וגביה לטיפול והעברתם המפגעים דוחות מערך מחשוב

 .ונגזרות שנתית עבודה תוכנית בניית

 .פקחים והכשרת הדרכה תוכנית

 .הפקח מעמד לעיצום פרויקטים

 .עיסוקו בתחומי הפקח מיקוד מערך

 

 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
 חוקי אכיפת בתחום תלמידים הדרכת

.מדינה/עזר

mailto:arik@kiryatono.muni.il
mailto:mosheb@kiryatono.muni.il
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 חניה תווי הנפקת

 .תווים 4741 כ חולקו כ"סה לתושבים חניה תווי חלוקת

 :משוטטים וכלבים סוסים ותפיסת לכידת

 ובדיקת טיפול להמשך הווטרינרים לשירותים והעברתם וכלבים סוסים, חמורים לכידת 32 כ
 .חיסונים ומחלות

 נטושים רכבים

 . וגרוטאות נטושים רכבים 63 כ העיר מרחבי פונו

 

 דוחות חניה:

₪2,610,900.00  15076 סה"כ  
 

 הכנסות פנגו:

 ₪797,865.68  סה"כ
 

 הכנסות סלופארק:

 ₪24,679.95  סה"כ

 
 הכנסות איזיפארק:

 ₪71,730.83  סה"כ

 
 הכנסות מדחנים:

 ₪33,234.14  סה"כ

 

 מפגעים:

 ***** 1139 סה"כ התראות

 ₪248,020.00  396 סה"כ דוחות

 

 :פקחים פעילות

 1,148 אירועי פיקוח

 3,171 אירועי מוקד

 4,319 סה"כ
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 לציון ראויות פעולות

 .מ"הבקו ממתחם ודוכן רוכל פינוי
 .אונו קריית בתחום סוסים חוות והריסה פינוי

 .כלבים צואת בתחום אכיפה מבצעי
 .37 המלך שלמה העסקים ברחבת הרגל הולכי ציר פינוי

 .מהשטחים רוכלים כנגד פעילות
 .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

 ".ענן עמוד" מבצע בזמן המקלטים החזקת אכיפת
 .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

 

 2015 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

 עירוני בתשלום.הפיכת חניון דורי לחניון 

 הסבת חניות ציבוריות במרכזי עסקים לחניות לזמן קצוב.

 רכב אכיפת איסורי חניה.

 חלוקת העיר לשני רובעים לטיפול ואכיפה. תכנון/תיקנון מנהלי רובע ברמת הפיקוח.

 הכשרת פקח נוסף לעבירות איכות הסביבה.

 אכיפה בתחום הרעש ומדידות רעש.

 מסופי האכיפה.שדרוג מערך המחשוב של 
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 אגף משאבי אנוש
 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. 

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

 
 :פרוט מבנה האגף

 מנהל אגף משאבי אנוש -       עו"ד                           יוסי קדוש,
 מנהלת מדור  - איילת מרמור                              

 מנהלת מדור  -    עירית מור 
 עוזרת מנהל האגף - חגית אקיבוטי                            

 אחראית תחום  - הדר חכמון                                  
 אחראית תחום נוכחות         - פאני אלחרר                           

                         
             

 2014פעילויות האגף בשנת 
 

 הטמעת מע' נוכחות אינטרנטית המאפשרת צפייה ועדכון דוח הנוכחות.החלה  -
מע'  כל התיקים האישיים של העובדים נסרקו לתוך –סריקת תיקים אישיים  -

              ממוחשבת.
 לימודים+ השתלמויות )כמויות וסקטורים( -
 : 2014לימודים והשתלמויות בשנת  -

 
 השתתפו בקורס עזרה ראשונה של מד"א . סייעות גנ"י 112

 
העצמה מקצועית וכלים להתמודדויות  –סייעות גנ"י השתתפו בקורס פסיכולוגיה  22

 עם ילדי הגן בהדרכת השפ"ח ובשיתוף עם מפעם שפלה.
 
עובדים השתתפו בהשתלמות עובדים במלון לאונדרו פלאז'ה אילת ,  200 -כ

 בחנוכה.
 
 . 2014ורסי גמול א' וגמול מיוחד במהלך שנת עובדים השתתפו בק 100 –כ 
 

 עובדים השתתפות בשכ"ל / יום עבודה בלימודי תואר ראשון  7 –אושר ל  -
 

 :5201סקירת עיקרי הפעילות המתוכננת לשנת 

 המשך הטמעת מערכת נוכחות אינטרנטית.  -

 המשך עידוד עובדים ללימודים אקדמאיים. -

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

 צוות מצטיין / עובד מצטיין .

 השתלמות מקצועיות לעובדים עם דגש לדרג הניהולי.  -

 חידוד הגדרת נהלי עבודה באגף .  -

 הטמעת נהלי רכש ) ממוחשב ( . -

 ביעור התיקים בארכיון עפ"י חוק הביעור. -
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 הדיור תרבות
 שדה פזיתגב' מנהלת: 

 , 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 
 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, 1-800-40-40-40: שמספרו

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

  
 

 2014פעילויות שבוצעו בשנת  –האגודה לתרבות הדיור 

שירותי האגודה לתרבות נשלחו פליירים לבתים המשותפים , – 2014בחודש אוקטובר 

 .הדיור

 התקיים ערב שאלות ותשובות לנציגויות בתים משותפים. 2015בחודש ינואר 

לוועדי בתים ולדיירים המתגוררים בבתים  הזמנות לערב שאלות ותשובותנשלחו 

 המשותפים.

נפגשו עם היועץ המשפטי של האגודה לתרבות  י בתים,דיירים ונציגויות וועד 100-יותר מ

הדיור שמתמחה בדיני מקרקעין במשרדי האגודה לתרבות הדיור בקריית אונו, טיפול בסרבני 

תשלום, מכתבי התראה, טיפול בסכסוכים הקשורים לרכוש המשותף, והרבה שאילתות ליועץ 

 המשפטי.

פקחת על הבתים המשותפים, דרך תביעות משפטיות למ 7 – 6הוגשו  2014במהלך שנת 

 יועצת משפטית אשר ליוותה אותם בכל ההליך המשפטי.

mailto:pazit@kiryatono.muni.il
http://www.tarbut-hadiur.gov.il/


26 
 

מספר רב של פניות לייעוץ משפטי "און ליין" הניתן לדיירים במענה טלפוני עם תשובה 

 מיידית.

פניות רבות של תושבים למשרד הן טלפוניות והן באמצעות דואר אלקטרוני, בכל הנושאים 

המשותף כולל שליחת מכתבי התראה, מכתבים לסרבני תשלום, מטרד של הקשורים לרכוש 

 מזגנים , תשלומי מיסי ועד לפי שטח רצפת הדירה.

 מספר רב של בניינים קיבלו ייעוץ הנדסי מצב הגג המשותף, צנרת משותפת, קומת עמודים.

 למספר בניינים ,מהנדס  האגודה ערך מפרט כמויות לשיפוץ מעטפת הבניין.

קריית אונו בוצע שיפוץ חיצוני למעטפת הבניין עם ליווי מהנדס של  6נועת המרי רחוב ת

 תרבות הדיור.

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

 ייעוץ בתכנון גינה ושיטת השקייה.

 באופן קבוע נשלחים לנציגויות חומרי עזר פנקסי קבלות, מדבקות וכו'.

 
 
 

 2015עיקרי הפעולות לשנת 

 

 ועדי בתים בניהול הרכוש המשותף.והדרכה ל

 פתרון סכסוכים בין דיירים לוועדי בתים.

 הכנת כתב כמויות לשיפוצים כוללים.

 ארגון סדנאות לוועדי בתים

 שים.בניינים חד –גיוס חברים חדשים 

 הפצת פליירים.

 חלוקת מוצרים חדשים, לוחות מודעות, פחי אשפה, שילוט בטיחות והכוונה.

 תזכורות לוועדי בתים.
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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:
   03-5311120טלפון:
  03-5311214פקס:

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

 
 ועדת תנועה

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

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

 
 ועדת תנועה הינה ועדה סטטוטורית המתכנסת בהתאמה לנושאים.

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

 

 

 :4201פעילות המטה לבטיחות בדרכים בשנת 
 

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

 ושנתיים ומפיצם לגורמים הרלוונטיים.דוחות רבעוניים 
 
 

 תשתיות קלות:
 )העתקת מסוף התחבורה הציבורית מדרך דורי לדרך אלכסנדרוני )ליד תחנת הכיבוי אש 
 .הוספת עיני חתול אקטיביים סולאריים )מהבהבים( לפני מעברי חצייה בעיר 
 .הוספת עיני חתול סולאריים בצבע כחול במעגלי תנועה בעיר 
 ( מואר מאיר 306-ומהבהב  707מערכות רמזורים מהבהבים  במעברי חצייה ) הוספת

 שעות במעברי חצייה בקטעי דרך ועל יד מוסדות ציבוריים. 24אשר עובדים 
 ( 306הוספת תמרורים סולאריים של הולכי רגל במעברי חצייה) 
 .התקנת פסי האטה בעיר כפוף לאישור ועדות תנועה 
 ,ניתוב, צביעת אבני שפה במהלך השנה עפ"י הצורך. חידוש צביעת מעברי חצייה 
 .הצבת תימרור עפ"י החלטות ועדת תנועה ותיקון התמרורים הקיימים בעיר 
 .הנמכת מדרכות בעיר במסגרת נגישות לנכים 
 בתחנות ההנגשה פרוייקט במסגרת בחדשות ישנות אוטובוסים תחנות החלפת 

 וסימון רחבת המתנה בכל תחנות האוטובוסים בעיר. האוטובוסים
 . הקמת מרכז נסיעה על אופניים בבית ספר ניר 
 

 החינוך:  פעילות בתחום
 לוקת מחברות, מערכת שעות ולוחות שנה עם האמנה בבטיחות בדרכים בתחילת השנה ח

 לכל מערכת החינוך.
 ע תאונת דרכים והצגות , הרצאות מפי נפגפעילות לחטיבות הביניים: סימולטור בנהיגה

 בנושא.
 ועוד.  , הצגות פעילויות יום זה"ב בבתי הספר הכוללים הדרכות על אופניים חידונים 

mailto:efrat@kiryatono.muni.il
mailto:efrat@kiryatono.muni.il
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  הפקת דפי מידע במהלך השנה בנושאים :הולכי רגל, הדרך הבטוחה לביה"ס, כללי
 בטיחות בחופשות ועוד. 

 ה תחת השפעת פעילויות בביה"ס תיכון: סימולאטור בנהיגה, הרצאות בנושא: נהיג
 ועוד. ביקור בבית משפט אלכוהול, המחשת חגורת הבטיחות ע"י רכב מתהפך, 

 :המשך המיזמים בבתי הספר 
הורים מתנדבים  –ואביגדור ורשה  יעקב כהן ,"חבק וסע לשלום" בשרת, ברימונים  .א

. השנה נוסף בבקרים להכוונת ההורים להורדת התלמידים בבטחה ליד בתי הספר
 למיזם בית הספר האטרופוסופי.

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

הגעה ללא מכוניות לבית הספר בימי שישי בעזרת הורים -"אחרינו לעלומים"   .ג
 מתנדבים.

  הורדת ילדיהם בקרים להכוונת ההורים למהקרייה האקדמית בסטודנטים מתנדבים
 )במסגרת המחוייבות האישית שלהם בלימודי התואר( בצורה בטוחה ליד בתי הספר.

  ומקומות בהם המסייעים הוספת מסייעים המעבירים את התלמידים במעברי חצייה בעיר
 מבצעים את עבודתם.

  במהלך השנהחלוקת תעודות הוקרה לתלמידי כיתות ו' על תפקידם במשמרות הזה"ב. 
 י מידע לפני חופשות גדולות בנושאים שונים בבטיחות בדרכים לכל מערכת חלוקת דפ

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

 .והמפקחת בבטיחות בדרכים מטעם משרד החינוך הספר
  ט' בבתי הספר היסודיים בעיר הדרכות של תלמידי כיתות  –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.
  פעילות בתיכון בן צבי עם תלמידי שכבת י' ועמותת אור ירוק במהלך השנה בנושאים

 של התלמידים לקהילה( )במסגרת המחוייבות האישית שונים בבטיחות בדרכים.
 פעילויות שונות בבטיחות בדרכים בבתי הספר בעיר במהלך השנה בבטיחות בדרכים. 
 
 

 תחרויות ארציות בבטיחות בדרכים
  בתחרות הארצית שהתקיימה  השרים מטעם משרד החינוךבפרס בית ספר "ניר" זכה

בנושא בטיחות בדרכים. התחרות התמקדה על פעילויות שהתקיימו בבית הספר במהלך 
 השנה ובשנים קודמות, בשיתוף ההורים והמטה העירוני לבטיחות בדרכים.

  תסריט, ) אי שפיות זמנית –תיכון בן צבי עלה לגמר בתחרות סרטים ארצית עם הסרט
שהופק במגמת (, יובל יושע  –תום מועלם, סאונד  –בי, צילום נעמה בי –עריכה ובימוי 

 לפני שנה. הקולנוע במסגרת תחרות סרטים שהפיק המטה העירוני לבטיחות בדרכים
 

   
 

 פעילויות בקהילה:
 : מבצעים עם המשטרה 

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

   וחלוקת  עם ניידת של משרד התחבורה והשיטור העירוני  אופנועים. מבצע ממוקד 2        
  מסייע מטעם המטה העירוני לבטיחות בדרכים.דפי מידע בעזרת            

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

 .פרסומים חודשיים בנושא בטיחות בדרכים במידעון החודשי לתושבים 
 



29 
 

 
 

 פעילויות עם חברת האוטובוסים קווים:
  לבתי הספר.בדרכים הפקת מחברות, ולוחות שנה עם האמנה של כללי הזהירות 
 
 

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

וביצוע החלטות וועדת  תנועתיים, חניות שמורות לנכים ועוד, מספר פעמים במהלך השנה
 תנועה.

 
 

 2015פעילויות מתוכננות לשנת 
 תשתיות קלות:

 .המשך ביצוע הנמכת אבני שפה במעברי חציה במסגרת נגישות לנכים 
 .הוספת עיני חתול אקטיביים ופסיביים במעברי חציה ובפסי האטה 
 ( 707-ו 306הוספת רמזור מהבהב  להולכי רגל) .במעברי חצייה בעיר 
 .הוספת עיני חתול סולאריים בצבע כחול במעגלי תנועה בעיר 
 
 

 שינויים גיאומטריים
 )סלילת דרך רפאל איתן  )כביש המחבר בין קריית אונו לגני תקווה 
 ספת פנייה ימינה חופשית לבאים מצפון במעגל התנועה ברח' לוי אשכול פינת רח'  לוס הו

 או הצבת רמזור במקום. אנג'לס
 

 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 
 תמרורים וסימון כבישים. בטיחות,  הוספת מעקות 
  .בקרה על משמרות זה"ב בבתי הספר 
  גיוס מתנדבים לסיוע למשמרות זה"ב להכוונת  -המשך המיזם עם הקריה האקדמית

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

 ", "אחרינו לעלומים" ( והרחבתם לעוד בתי הספר בעיר.11"קו 
 
 

 : 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 פירסום בשילוט האלקטרוני ובאתר האינטרנט לקראת תחילת שנת הלימודים 
 
 
 

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

 אופניים, הצגות ועוד. 
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 מהחטיבות ביניים ומהתיכון.פעילות עם הפיקוח העירוני בשיתוף נציגים הרחבת ה 
 
 

 פעילויות בקהילה
  .עריכת והפקת דפי מידע לתושבים וחלוקתם בדיוור ישיר בעזרת בני נוער 
 במערכת החינוך ובקהילה לרגל יום מחוייבות ארצית לבטיחות בדרכים פעילות 
  .אירוע קיץ בנושא משטרה ובטיחות בדרכים לקהילה 
  מבצעי אכיפה שונים במהלך השנה  –השיטור המשולב והפיקוח פעילות עם המשטרה

 בשילוב פעילויות הסברה עם המסייעים ובני הנוער.
 

 תחבורה ציבורית
 .המשך פעילות ההסברה עם חברת "קווים " בנושא בטיחות בדרכים 
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ך ו נ י ח ה ף  ג  א

: ך ו נ י ח ה ף  ג א ב ם  י ד י ק פ ת י  ל ע  ב
 

ך ו נ י ח ה ף  ג א ת  ל ה נ ' :  מ ב ג ןה מ ד י ר פ ה  ר י  נ
ן  י ב ר ק  ח צ י  ' ח ר  : ת ב ו ת :  2כ ה  י ז כ ר מ  ,5 3 0 0 6 0 0-0 3 , 

 : ' ס ק 0פ 3 - 5 3 5 6 0 1 9 
E m a i l :n i r a @ k i r y a t o n o . m u n i . i l 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טלפון כתובת תפקיד שם + משפחה

 9שלוחה  2יצחק רבין  עוזרת מנהלת האגף מיכל כהן

 1שלוחה  2יצחק רבין  פניות הציבור וקשרי חוץ בחינוךרכזת  אורנה ברדוגו

ד"ר ירדנה 
 חדד

מנהלת המחלקה לחינוך יסודי ועל 
 יסודי 

  2שלוחה  2יצחק רבין 

 -מזכירה במחלקת חינוך יסודי ועל סיגלית יחיאל
 יסודי

  2שלוחה  2יצחק רבין 

מזכירה במחלקת חינוך יסודי ועל יסודי  קרן חייקה
 תלמידים+ הסעות 

 5שלוחה  2יצחק רבין 

 3שלוחה  2יצחק רבין  מנהלת מחלקת גני הילדים חגית סלומון

 3שלוחה  2יצחק רבין  מזכירה במחלקת גני ילדים מירי מצרי

 3שלוחה  2יצחק רבין  מחלקת גני הילדים  -רכזת תחום  שרית לוי עדן

 4 שלוחה  2יצחק רבין  מנהלת המחלקה לטיפול בפרט  טלי משה

 4שלוחה   2יצחק רבין  מזכירת מחלקת טיפול בפרט סיגל דגמי

 6שלוחה  2יצחק רבין  תקצוב ומינהל מורן שלו

 8שלוחה  2יצחק רבין  הנהלת חשבונות תמר כהן

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

  7שלוחה  2יצחק רבין  קב"סית לאה כהן

 5346087  35וולך           שרות פסיכולוגי חינוכימנהלת  ליקה חציר

 5351282 54הנשיא       מנהלת מחלקת קידום נוער ריקי דבורה
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 מבנה אגף החינוך
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 : 2015 -  2014תכנית העבודה לשנת עיקרי 
 

 תכניות במערכת החינוכית: .א
 

 עדכון החזון העירוני .1
 סגירת החט"צים בעיר .2
בחינה של האופן בו יש להרחיב את  –יסודי בעיר -תכנון אסטרטגי של החינוך העל .3

 המערכת על מנת לתת מענה לגידול הרב באוכלוסייה.
 הנהגת הורים עירונית,  ועדת חינוך וכו'(וועדות חינוך )עיר ללא אלימות, בטיחות,  .4
 וועדות השמה שיבוץ והתמדה.  .5
 אושר כמוסד מוכר ורשמי -ביה"ס הדמוקרטי .6
 אושר כמוסד מוכר שאינו רשמי -ביה"ס האנתרופוסופי .7

 
 

 תכניות פדגוגיות בחינוך היסודי והעל יסודי:
 .21 -"בתים פתוחים" לחדשנות פדגוגית בבתיה"ס ברוח המאה ה .8
 moodle -להובלת יזמות וחדשנות פדגוגית בסביבות ה –"פורום תקשוב עירוני"  .9

 העירוני.
 הראשונה בארץ !!! -ידע מתמטית מתוקשבת' -'אולימפי .10
 בשכבות ד' בעיר. -אונו עירי'-ניווט וירטואלי במסגרת לימודי 'קרית .11
לראשונה השנה, הצטרפות כלל בתיה"ס הממלכתיים בעיר, לתוכנית התקשוב  .12

 אומית.הל
 למידה שיתופית מתוקשבת: יום מקוון למורים, לתלמידים ולצוותים חינוכיים. .13
"הקשבה, תקשוב ומה שביניהם..." )בהשתתפות: פסיכולוגים, יועצות  -פורום עירוני .14

 ורכזי תקשוב בתיה"ס(
הורדת  –קידום תהליכי הטמעה של למידה משמעותית במסגרת מפתחי למידה   .15

 ד( בבתיה"ס )בהשתתפות: רכזים פדגוגים וסגנים(.מע"מ )מורה, עומד, מלמ
תכניות עבודה חברתיות משותפות בין החינוך הפורמאלי  –פורום אקטיביזם חברתי  .16

 והבלתי פורמאלי.
 -בחטיבות –ביסודי, נס טכנולוגיות  –עת הדעת  –תכניות מחשוב מתקדמות  .17

moodel .עירוני בבתיה"ס 
הפקת "תלקיט  -ב'-ל בבתיה"ס לכיתות א'הארכת שנה" –בתיה"ס של החופש הגדול  .18

 הפעלות עירוני".
 תיכון. -חט"ב -ליצירת רצף פדגוגי בין היסודי -קידום תכנית מעברים .19

 
 

 : תכניות בגני הילדים
 

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

 אומנות בגני הילדים."מוזה באה לגן" תכנית  .2
 צהרון. -קידום רצף גן .3
 פיתוח למידה משמעותית. .4
 פיתוח אורח חיים בריא תזונה נבונה ומגוונת, חינוך גופני ועוד. .5
 איתור ומתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים. .6
 טיפוח הקשר עם ההורים והקהילה .7
 טיפוח החשיבה המתמטית  .8

 

 הנה"ח

 מזכירה

 תמר כהן
 מירי מצרי
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 2015-2014שנת  –בינוי  .ב
 

 ילדים ברחבי העיר, בהתאם לאישורי משרד החינוךגני  7בניית   .1

 חצרות גנים  4שיפוץ  .2

 תקצוב והיערכות לבינוי בי"ס אזורי למחוננים .3

 שיפוץ מבנה שז"ר הישן והתאמתו לתיכון.  .4

 התאמת בתי הספר לביטול חט"צים. .5

 היערכות לבינוי חט"ב ותיכון חדשים. .6

 הנגשת מוס"ח בהתאם לאישורי משה"ח. .7

 ס יעקב כהןהשלמת בינוי בי" .8

 יסודי-בינוי על .9

 
 

 חוברות ועלוני מידע לציבור

 

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

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

 החינוך.

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

 עירוני.

 עירוני ושדרוג אתרים בית ספריים. –פורטל חינוכי  .4

 שלטי חוצות על אירועים והישגים בחינוך .5

 כתבות רצף במקומונים ובאתר העירייה בנושא חינוך .6

 חומרים והזמנות לאירועי חינוך .7

 איגרת להורים בנושא תכנית "בתי הספר של החופש הגדול" .8

 ים את העשייה הבית ספרית הוצאת עיתונים בית ספריים המתעד .9

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

 

 מטרות מאגרי מידע

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

 אבטחת מידע באחריות מנהלת האגף ואחראי מחשוב בעיר
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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: חוגיםל רישום :קהל קבלת שעות
  19:00-16:00 השעות בין שני בימי

 Lili@kiryatono.muni.il: אלקטרוני דואר

 
 2014 שנתב פעילות

 
 :2014מתקני ספורט ששודרגו בשנת 

   
שערים ה, תוקנו תיקונים במשטח הדשא הסינטטי בטיחות  עבודות – בספורטק

 .  מסיב למגרשוהוחלפו רשתות 
עבודות חשמל באולם שיפוץ מערכת גילוי אש ועשן אישורים -אולם  הספורט שילה  

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

 .שופצו ולינות ההפרדה ריצוף כללי מסביב לאולם התקנים
 

 
 הוקם אולם ספורט מפואר. – כהן יעקב ש"ע ס"בי  
   
 .  הספורט אולמות לכל עסק רישיונות חודשו  
   
 צבע כללי באולם . הוכנס מכשיר החייאה לאולם.  ,  –ניר בביה"ס אולם   
   
שזרוע דשא חורף שיפוץ המגרש בקיץ והוחלפו מערכת  –הכדורגל העירוני  מגרש   

  ההצללה במגרש שניזוקה בעבות הסערה בחורף. 
   

 האולם שופץ  ונרכש ציוד ספורטיבי חדיש . – מועדון קיקבוקס  
   

 החלפת הגג והתקרה האקוסטית    –אולם הספורט התעמלות בגג תיכון בין צבי      
 באולם   וכנרכש ציוד ספורטיבי אולימפי חדיש ביותר     
 מתקן כושר : הוקמו מתקני כושר ייחודים בקרית החינוך.      

 
 4201סיכום שנת פעילות 

 עמדנו ביעדים. רבים  בהישגים ספורטיביים שוב הייתה רצופה  2014שנת הפעילות   
בתוכנית העבודה לשדרוג מתקני הספורט ופיתוח של תשתיות כדי לאפשר לתושבי 

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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צועית ההתמדה ההישגים השנה הם יוצאי דופן ומבטאים את העבודה המק  
כדורסל, הכדורגל,  כדורעף, קיר  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
 

בענף  זכייה והישגיים מרשימים  בתחרויות  -מכבי עירוני קריית אונו בהתעמלות מכשירים
 התעמלות מכשירים  

 

    כדורסל : קבוצת עירוני קרית אונו עלתה לליגה הארצית !
 
 היסודיים אלופי הליגה. : קבוצת בנים כיתות ו' בבתי הספרבענף הכדוריד 

 קבוצות במסגרת הפרויקט הלאומי של פרחי ספורט. 5הוקמו 
תחרות אתלטיקה קלה : נערכה באצטדיון הדר יוסף בהשתפכות תלמידי ביה"ס היסודי 

 בעיר

 
 אלופי ישראל לנוער, לקדטים ולבוגרים,  -חברי מועדון מירון   -קיקבוקס

 כסף העולם באגרוף תאילנדי אדווה אוחיון זכתה בגביע במדלית
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,
ת ישראל בשחייה באליפוזכו במקומות הראשונים  גברים ונשים   :מכבי קריית אונו בשחייה 

 .שנערכה במכון וינגייט 
 

 לכיתות ו'   סלקבוצות הקט 
קיימנו מספר אירועים עירוניים בספורטק: כגון, קיץ לוהט לכל המשפחה, מופע   

אקסטרים טורניר חנוכה   וטורניר פסח בכדורגל   לילדי  בי"ס לכדורגל ארסנל, יום 
 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.  

 הישגיים רבים וזכייה במקומות הראשונים בתחרויות בארץ בחול– קרטה דו

 ספורט העממי

 איש 8.000נערכה בהשתתפות צעדה קרית אונו: 

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

  יה בקרית אונויבבריכת השח 400 -: נערך בהשתתפות כ יום ספורט לגמלאים
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 5201חזון מחלקת הספורט ומטרות לשנת 
  שיפור איכות השירות והגדלת כמות המשתתפים בפעילות ספורטיבית עממית

 ותחרותית.
 

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

 
   תחרות באתלטיקה קלה, ב: 2015אירועי ספורט במהלך שנת   עשרות  ארגון

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

 ארציות ופעילות הורים ומתעמלים בענף התעמלות המכשירים, ניווט ספורטיבי,
 ו פתוחה  בשחייה, תחרות משפחות בטניס שולחן. נתחרות קריית או

  
 .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

 
 

  גרשון טוסק: העירייה גזבר
 אונו קרית 41 רבין יצחק' רח: כתובת
 03-5311107:  טלפון
 03-5311180: פקס

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

 מראש בתיאום 16:00-19:00 השעות בין' ב יום

 dinam@kiryatono.muni.il: אלקטרוני דואר

 
 

 הפעילות תיאור

 הרגיל התקציב של ףשוט תקציבי ומעקב פיקוח. 
 נתמכים וגופים למוסדות הקצבות אחר ומעקב טיפול. 
 ותקנות בנהלים עמידה אחר מעקבו פיקוח. 
 וניהוליים כספים חות"דו והפקת ניתוח. 
 ומוסדות םגופי עם התחשבנויות  

 .שנתי תקציב בניית  

 העירייה כספי וניהול תכנון  

 עזר תקציבי הכנת 
 אדם כוח בתקני טיפול .  

 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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  ח"רו, עמרה דדון סיון: העירייה גזברית סגנית
 אונו קרית 41 רבין יצחק' רח: כתובת
 03-5311108:  טלפון
  03-7956632: פקס

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

 sivan@kiryatono.muni.il: אלקטרוני דואר

 
 :פעילות תחום

 
, ובקרתם נלווים וחשבונות שלוםת פקודות ביצוע ,הכספיות הפעולות על בקרה מערך קיום
 .הפנים משרד מול שוטף קשר קיום. בארגון השונות והמחלקות הספקים מול קשר

 .העירייה של הרגיל התקציב הכנת. ושנתיים רבעוניים כספיים חות"דו הכנת
 טוחבי בפוליסות ורכושה פעילויותיה את מבטחת העירייה - העירייה ביטוחי על אחראית

 . ציבוריות ברשויות המקובלות
 . להנהלה וריכוזם התיקים מנהלי מול ישיר קשר קיום -ההשקעות תיקי ניהול על אחראית
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 מחלקת הנהלת חשבונות
 מנהלת המחלקה: גב' מירי לוין , רו"ח 

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

 miri@kiryatono.muni.ilני : ורדואר אלקט

 03-7956643פקס: 
 
 

 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

 
  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.ilני:  ורדואר אלקט        
 

 חשבונות. מנהלת  – קליש דינה
  03-5311157 טלפון        

 dinak@kiryatono.muni.ilני: ורדואר אלקט        

 
 נות.וחשב מנהלת  – פניושקין נטלי

 03-5311158 טלפון 

 nataly@kiryaono.muni.ilני:  ורדואר אלקט 

 
 שכר. וחשבת חשבונות מנהלת   – נחום אורטל

  03-5311103 טלפון:            

 yatono.muni.ilortal@kirני: ורדואר אלקט             
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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  
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 הגביה אגף
  יצחק אהרון: האגף מנהל

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

 16:00-18:00 השעות בין גם שני וביום  8:00-12:30 השעות בין ה-א מיםי: קהל קבלת
 itzhaka@kiryatono.muni.il: אלקטרוני דואר

 
 מבנה האגף

 
 מנהל אגף הגבייה  וממונה על הכנסות העירייה ומנהל הארנונה                - יצחק אהרון

והתשלומים של הרשות, גביית ארנונה  אחראי לכל מהלכי החיובים
 חובות מים ביוב , אגרות והיטלים,

 .03-5311183פקס.   03-5311200טלפון: 
 @kiryatono.muni.ilitzhakaדואר אלקטרוני:   
 

 .מנהל האגף בהעדרו מקום תממלאומנהלת מדור גבייה      -כהן איילה  
  קבלת קהל ומענה טלפוני בכל הנושאים, עריכת : תחום פעילותה

הוראות קבע כרטיסי אשראי, ניכויים  מאזן חודשי להתאמה, טיפול
מוסדות הקשורים לעירייה, מזכירת הועדה העובדי עירייה וכל של 

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

 
 מנהלת הקופה.         -גמאתי אהובה 

ריכוז והתאמה של  גביית תשלומים מהתושבים,: תחום פעילותה
גבייה בכרטיסי אשראי ותשלומי  קדמו גביית תשלומים באמצעות

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

 והחזרי/ביטולי כרטיסי אשראי וטיפול בערבויות בנק.
 03-7361812-, פקס.  03-5311152טלפון ישיר :           
 ahuvag@kiryatono.muni.ilלקטרוני:  דואר א           

 
 ת תחום גביה. רכז       -סויסה סבין      

קבלת קהל ומענה טלפוני בכל נושאי הגביה, ביצוע  :תחום פעילותה
, עדכון חדשה ותוספות בנייההתאמות הנה"ח גבייה, ריכוז בנייה 

התאם, ריכוז ומעקב השגות ועררים,  מזכירת ועדת והוצאת שומות ב
 אב, תיקונים וכיו"ב בתי ערר לארנונה, רישומי 

 03-5311147טלפון ישיר : 
 sabin@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני : 
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 פקידת גביה.       -יפת מיכל         

הגבייה, קבלת קהל ומענה טלפוני בכל נושאי  פעילותה:תחום 
אב ותיקונים, שליחת דואר, תיוק, קבלת בקשות להקלה בתי רישומי 

בדיקה ועריכת בחינת בקשות לוועדה ע"י מבחן הכנסה ובארנונה 
 .הקלדה ובדיקה בנקיםרישום לוועדה, רישום 

 03-5311148טלפון ישיר :            
 michal@kiryatono.muni.ilטרוני:  דואר אלק         
  

 פקידת גביה.       -ענבל           גולן
 , מעקב BILLניהול ואחריות מייל  תחום פעילותה:    

קבלת קהל ומענה טלפוני בקשות ותלונות תושבים, ניהול פקס/מייל,  
עורכת רישומים במערך הגבייה הקשוריםעם בתי  בכל נושאי הגבייה.

 .האב
 .03-5311150טלפון ישיר :            
 inbal@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני :             

 
 פקידת גביה.          צמח דנה

 י קבלת קהל ומענה טלפוני בכל נושא תחום פעילותה:
 טיפול בחיובים בגין טיפול משפטי בהליכי אכיפה. הגביה,         

  03-5311149טלפון ישיר:   
  dana@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני :           

    
 פקיד גביה.          מועלם יוסי

 קהל.תחום פעילותו: מענה טלפוני וקבלת   
 03 - 5311212טלפון ישיר : 

 yossim@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני:    
 

 
    

 2014סקירה כללית לשנת 
 

אגף הגבייה  הינו האגף האחראי על הכנסות העירייה ותפקיד האגף לדאוג לגבות 
בין  .החובה, הרשות, ותשלומים אחריםמהתושבים ובעלי הנכסים את תשלומי 
ארנונה , אגרות שונות, אגרת שלטים  :התשלומים הנגבים ומטופלים ע"י האגף

, חובות מים ומודעות, אגרת נגרר אשפה ופיני פסולת, היטלי פיתוח על מרכיביהם
 וביוב ,חוגים וכיו"ב.

 
 

 נתוני  בתי אב ועסקים
 

בית אב  7,200מנתה העירייה  2000ת בתי אב ועסקים )בשנ 12,684בקריית אונו 
 .ועסקים(

 
 בתי אב ועסקים 270  2014אכלוס צפוי בשנת 

 בתי אב ועסקים 5774   סה"כ גידול 
   80%   אחוז הגידול 
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 פעילות המתבצעות על ידי האגף:

 
 גביית ארנונה. .א

 גביית חובות מים וביוב עד להקמת התאגיד. .ב

 גביית היטלי פיתוח והשבחה. .ג

 הכנסות עצמיות שונות. גביית .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.

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

 ומבקר הרשות.

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

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

 .ועררים

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

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

 ביצוע החלטות הוועדה כולל משלוח תשובות.

  03-5311227הגב' ריקי פרל טלפון ישיר  –אכיפה באמצעות שוהר  .יב

 

  
 :2014להלן נתוני גבייה מהדוחות הכספיים לשנת 

 
 

 2014 2013 

 81,891 85,775 שוטף -הכנסות מארנונה 

 7,284 7,506 פיגורים -הכנסות מארנונה 

 93.1% 92.6% שיעורי גבייה  

   

 
 

 אגרות והיטלים לרבות השבחה  65,480           גבייה אחרת
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 מאגרי המידע שברשות האגף:
 

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

 :חוברות ועלונים שהופצו לתושבים
 

 .2015עד  1966היטל ארנונה   .א
 מידע על טיפולי האגף וטלפונים לרבות אפשרות ברורים ותשלומים .ב

 בכל תלוש דוח חודשי.
 הנחות, חוקי העזר.כללים למתן  ,שינויים ותוספותמידע על  .ג
    .בעיר הנכסים של מדידות .ד
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 אגף הרווחה
 עו"ס  - ז'ולטי ועיד: מר מנהל האגף

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

 ido@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני: 
 

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

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

 .תפקוד, גיל, אבטלה, הזנחה, אפליה, ניצול וסטייה חברתית
 

 תקציב:
 מתקציב משרד הרווחה₪   13,365,000מתוך זה  21,418,000הוצאה כוללת של  

 
 גף הרווחה:מבנה א

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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

mailto:ido@kiryatono.muni.il
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 ' 2014 -חברתיים בעלי תפקידים באגף לשרותים

 

 
 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
 ומשפחהפרט 

 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 
 לטיפול זוגי ומשפחתי

  TsipiL@kiryatono.muni.il 9408844  5345358  54הנשיא 

רונית שוורץ, 
 עו"ס

מנהלת המרכז 
לשלום המשפחה 

 ומניעת אלימות

  ronits@kiryatono.muni.il 9408844  9408813 54הנשיא  

שירה סובול, 
 עו"ס

מרכזת היחידה 
 לטיפול בהתמכרויות

  shira@kiryatono.muni.il 9408844  9408816 54הנשיא 

היחידה  מנהלת רחל רביב
 להתנדבות

 

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

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

 בתי אב .  965הוכרו וקיבלו טיפול במחלקה  2014בשנת 
 

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

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

 הפעלת קבוצת פסיכודרמה למטופלי היחידה 
 הפעלת קבוצת יוגה למטופלי ובוגרי היחידה 
 הפעלת קבוצת צעדים 
  ברפואה באוניברסיטת ת"א   למטופלי   היחידה לימודי קורס  –אוניברסיטה בעם 
 מתן טיפול  פרטני וקבוצתי לנוער עם בעיית שימוש באלכוהול וסמים. -מועדון נוער 
 בני נוער ומבוגרים 140קיבלו טיפול ביחידה להתמכרויות  2014בשנת 

 
 הגיל הרך

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

 
 נערות במצוקה

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

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

 לפי הצורך -הטיפול הינו פרטני וקבוצתי
 נערות 120-קיבלו טיפול כ 2014בשנת 

 
  -עבודה קהילתית

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

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

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

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

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

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

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

 הקהילה
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 התנדבות

מתנדב הינו אדם הפועל שלא בשכר למען זולתו למטרות שיש בהן תועלת לפרט, לקהילה 
 .ולחברה ובלבד שאינו מחליף עובד מן המניין

אגף הרווחה שואף לקדם את ההתנדבות וההשתתפות החברתית כמהלך ערכי חשוב 
גלום משאב  לתושבי העיר ולחברה הישראלית כולה, כל זאת מתוך אמונה כי במתנדבים

 .אנושי ערכי ובעל חשיבות רבה להתפתחות הסולידאריות החברתית
ההתנדבות מבטאת ערכים של אחריות חברתית, מעורבות ציבורית ועזרה לזולת, ערכים אלו 

 .תורמים לאיכות חיים, לסובלנות ויוצרים חברה איכותית שטוב לחיות בה
ערכים השואפת לצמצום פערים ההתנדבות למען הזולת היא אות ומופת לחברה בעלת 

 .חברתיים וקרוב לבבות בין אנשים
ההתנדבות הינה משמעותית עבור מוטבי ההתנדבות אך באופן זהה הינה משמעותית גם 
עבור המתנדב הנותן מזמנו, מכוחו ומיכולותיו עבור הזולת. מחקרים מראים כי ההתנדבות 

 .יו של המתנדב לבלי הכרמאריכה ימים, גורמת לאושר ופעמים רבות משנה את חי
 מתנדבים 350אגף הרווחה הפעיל  2014בשנת 

 
 

 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 
  .תקשורת אסרטיבית והעצמת נשים על כעסים, לימוד

 משפחות. 55-קיבלו טיפול כ 2014בשנת 
 

 מרכז "גלבוע"
 

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

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

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

 צמאי.ולאפשר קידום אישי לתפקוד ע
גוניים, מותאמים לכל חבר על פי צרכיו, -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" 

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

 אינטגראלי מהצוות. 
 חברים במועדון 70-למעלה היו למעלה מ 2014בשנת 

  
 -מועדונית דקל

, ברמת תפקוד 12-18שיקומית עבור ילדים בספקטרום האוטיסטי בגלאי -מועדונית טיפולית
 במיומנויות תקשורתיות וחברתיות.. גבוה. במטרה לסייע בשיפור תפקוד הילדים-בינוני

 והמסגרת פועלת בעיר בימי א,
 ילדים 12המקום יכול להכיל עד 
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 המחלקה לרווחת הגמלאי

הינם זכאי חוק  780  -ומהם כבתי אב  1050הוכרו וקיבלו טיפול במחלקה  2014בשנת 
 הסיעוד.

 
 .תהליך ההזדקנות הינו תהליך טבעי שעשוי להיות מלווה בקשיים ותשישות

אנו נעשים חשופים יותר למחלות ולאובדן לכן, כל כך חשוב שלאדם המבוגר תהיה סביבה 
עסוקתיים ותרבותיים, שתדע לתת מענה תומכת הכוללת שירותים אישיים, חברתיים, ת

  .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 . 120-חווייתית והפגתית, משתתפים כ
 בתי אב חברים בתכנית וזוכים לפעילות חברתית, לחצן  400-כ -תכנית שכונה תומכת

 יום וסבסוד של אמבולנסים.-מצוקה, אב קהילה המסייע בתפקודי היום
 מספק לקשישים מסגרת יומית המספקת פעילות חברתית, חוגים,  -קשישמרכז יום ל

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   -תכנית למניעת אלימות והזנחה בקרב קשישים
 וטיפול בקשישים החווים הזנחה והתעללות. 

 קשישים בשנה  50-תכנית חדשה המסייעת לכ -סיוע למרותקי בית -תכנית סל"ב
 שמרותקים לביתם מסיבות פיזיות, חברתיות ומשפחתיות.

 רכזי בשת"פ בני נוערמצויין מידי שנה בטקס מ -יום השואה 
 יום הקשיש הבינלאומי 
 ,קבוצות טיפוליות: בני זוג המטפלים בחולי אלצהיימר,  סיעודיים 
  תכנית יצירת סיפורי חיים של קשישים עם תלמידים הממחיזים את חוויות הילדות

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

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

 ,איסוף למחזור

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

 

 דרכי התקשרות

  03-5311130 –משרד אגף שפ"ע     

  03-5311168 –משרד מח' תברואה  

  03-7362689 –משרד מח' גנים ונוף 

   03-6359071 –משרד אחזקה מחסן 

  03-5311135  -קצין רכב בתעבורה  

  03-5311219 - 03-5311215  -איכות הסביבה        
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 מנהל האגף לשיפור פני העיר   

 נח קציר

 קצין רכב בתעבורה

 איציק בר כליפה. מ

 

 בטיחות ציוד יעודי

 מחלקת אחזקה

 מרק סקודוביץ. 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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 איכות הסביבה

 הגב' אורנה שנערמנהלת: 

 03-5311219 - 03-5311215טל. 

orna@kiryatono.muni.il 

 

 2014דו"ח שקיפות איכות הסביבה לשנת 
 

 הפרדת פסולת לשני זרמים
 

  משקי בית . 12,000 –כל העיר מפרידה פסולת לשני זרמים ,כ  2014עד סוף שנת 

 . הושלמה חלוקת שקיות קומפוסט כשי לתושב המפריד 
  ממשקי  5%בפחים החומים והירוקים של  2014התבצעו בקרות איכות וכמות לשנת

 הבית בעיר .
 . נערכו הדרכות ואירועי שיא בנושא הפרדת פסולת בכל ביה"ס והגנים בעיר 
 . הוקמה קבוצת תושבים מתנדבים לנושא חיזוק הפרדת הפסולת בעיר 

 
 ביה"ס )צעד ירוק(    –נוך סביבתי חי
 

  תחרות מחקר בין קב' ביה"ס . –במאי התקיים יום שיא עירוני 

  ביוני התקיים כנס מסכם שנתי בו התלמידים הציגו את פועלם בנושא שימור טבע
 ומגוון המינים ובכך

 סיכמו את התהליך השנתי ותרמו חומר למגוון המינים העירוני .
 

 קהילה: –חינוך סביבתי 
 30 -של העיר המונה כ קבוצת המנהיגות הסביבתיתבמהלך השנה התקיימו מפגשי 

 תושבים מעורבים ואכפתיים, בליווי מדריכים מטעם המחלקה לאיכות הסביבה. 
במסגרת המפגשים התושבים התחלקו לצוותים ע"פ תחומי עניין ויזמו עשייה סביבתית בעיר 

 במגוון תחומים. 
 

 הטמעה )קומיוניטי(: -יםחינוך סביבתי בגנ
גנים )אשכולית, חרצית ורימון( קיבלו הסמכה ירוקה לאחר עמידה בכל הקריטריונים  3כללי: 

של תו התקן מטעם משרד החינוך ומשרד להגנת הסביבה, בליווי מדריכים מטעם המחלקה 
 לאיכות הסביבה. 

 
 גננות העיר מתקיימת זו השנה השלישית.  19ההשתלמות בנושא קיימות בהשתתפות 

 
גני  68התקיימה הדרכה והסברה בנושא הפרדת פסולת אורגנית אל הפחים החומים, בקרב 

 ילדים בעיר. במסגרת ההסברה קיבלו הגנים את הפחים עצמם והדרכה ובקרה בפועל.
 

 חינוך לקיימות בגנים )הרשת הירוקה(
גננות  14מסגרת התכנית המשולבת של המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך השתתפו ב

 בהשתלמות בנושא  "חינוך לקיימות".  
במסגרת ההשתלמות למדו הגננות על מגוון נושאים סביבתיים ועברו ליווי אישי בגנים, אשר 

ם והרגלי הכשיר אותם להטמעת עקרונות הקיימות בתכנית הלימודים השנתית, באורח החיי
 ההתנהגות בגן.
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 גינה קהילתית "ברנר"

 
נערכה תכנית שנתית בתמיכת המחלקה לאיכות הסביבה, אשר כללה ארועי חגים, מפגשים 

בי"ס וגני ילדים, נטיעות, ארועי  -שבועיים למשפחות, מפגשים ופעילויות עם מע' החינוך 
 שיא, הכשרות )שומרים על העצים( והשתלמויות הפעילים.

 

 קרינה: 
 :2014שנת 

  ניטור רציף של קרינה בתדריRF  מאנטנות סלולריות בחטיבות ובתיכון בתוצאות

 טובות 
  בעקבות בדיקות חשמל וסקר, המלצה על התקנת גלאים לניטור קרינה מחשמל

 בשלוש נקודות בבתי הספר עלומים וניר

 )התקנת שני גלאים לניטור בבית ספר עלומים )בוצע סוף השנה 

  (2015גלאי לניטור חשמל בבית ספר ניר )בוצע בתחילת התקנת 
 
 

 עיקור וסרוס חתולי רחוב:
חתולי רחוב באופן יזום ולפי קריאות תושבים בכפוף לקול קורא משרד החקלאות  500עוקרו 

 טרינרי גוש דן.וובתאום עם השרות הו
 

 ריכוז ותאום תחרות א"י יפה:
 יפה, בסימן איכות הסביבה.  רוכזה הפעילות בנושא תחרות א"י 2014בשנת 

 שנים. 10כוכבי יופי ומגן  5צוות שופטים מטעם המועצה לא"י יפה ביקר בעיר והעניק לה 
 מתוכננת פעילות דומה. 2015בשנת 
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 מחלקת גנים ונוף 
 מנהלת המחלקה   -איריס אקוס 

 03-7362689 –טלפון 
 03-6356436 –פקס 

 ono@012.net.il-green –מייל 

 שדרות יהודית  :כתובת 
 

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

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

 ישנו צוות האחראי על גינון גני הילדים.במסגרת אחריות המחלקה 

 

  2014עיקרי הפעילות לשנת 

 . רחבת דרכטן חידוש הרחבה ריצופים וצמחיה 

 . ציר לוי אשכול מצה"ל עד הכניסה לסביון חידוש תשתיות מים וצמחיה 

  חידוש גינון והשקיה . –צומת דורי 

  שתילת עצים נוספים  קריאת החורשה ע"ש אברהם קובו –החורשה הלימודית

 בחורשה 

 וחידוש מערכת ההשקיה .

 . המשך נטיעות עצים ברחבי העיר 

  גינון שצ"פ מדשאות ונטיעת עצים . –רחוב רבין 

  גינות חדשות בגני הילדים שניבנו . 5הרמת  –גני ילדים 

  חידוש משטחי הגומי במתקני המשחק בספורטק ובפארק וורשה .  –משטחי גומי 

 

 מח' תברואה

 נהל המחלקה: דרור סירימ

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

 03-5311168טלפון: 
 

 תחומי טיפול:

 שיפור מתמיד ברמת השרות לתושב .

 טיפול במרכזי המחזור בכל העיר .

 בתי אב . 38,000 –פינוי פסולת יבש רטוב כ 

 הגדלת המחזור בעיר ע"י הצבת מכלים לפי הצורך .

 ירידה בכמות פסולת להטמנה .

 עליה בכמות הגזם .

 פעילות בתחום שמור האנרגיה בדגש בקרי מזגנים ותאורת רחוב .
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 מח' אחזקה
 מר מרק סקודוביץ :מנהל המחלקהמ"מ 
 5311130: טלפון

 mark@kiryatono.muni.ilמייל: 

 
 תמיכה בכל אירועי הרשות, תחזוקת גני ילדים ומוסדות חינוך .: תחומי טיפול

 שדרוג ותחזוקה קבועה של ריהוט רחוב .
 ביצוע שיפוצי קיץ .

 
 :2014פעילות בשנת 

 רחבי העיר )תמרורים ,מעקות ,צביעה וכו'...( .תחזוקה שוטפת ב

 חינוך באופן שוטף  .תחזוקה במוסדות 

השתלבות בצביעת מוסדות חינוך ובעבודות תחזוקה לקראת שנת הלימודים  –שיפוצי קיץ 

 הבאה .

 

 תחום תחבורה 

 כליפה בר איציק מר :בתעבורה בטיחות קצין
 03-5311130: טלפון
  03-5311134:פקס

 itzhkb@kiryatono.muni.il: אלקטרוני דואר

 

 טיפול ואחזקה שוטפת לכלי רכב של העירייה .

 החלפת מנוף גזם .

 ביצוע קורס נאמני בטיחות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mark@kiryatono.muni.il
mailto:itzhkb@kiryatono.muni.il
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 2015שנת  -יעדי האגף 

  שימור ושיפור חזות העיר 

 שיפור זמני תגובה וטיפול בפניות 

 שיפור איכות כ"א 

 הרחבת פרויקט הפרדה לשני זרמים 

 העלאת אחוז המחזור 

  ימי גיבוש מחלקתיים 

  איכות הסביבה 

 המשך הדרכות ופעילויות בנושא הפרדה לשני זרמים, כולל במערכת החינוך 
  בשאיפה לעבוד עם תנועות הנוער –המשך חינוך סביבתי בקהילה 
  הסמכת גן תלתן –קיימות בגני ילדים 
 התושבים ומע' החינוךתכנית שנתית של המשך עבודה עם  -גינה קהילתית ברנר 
 המשך עבודה בנושאי ניטור קרינה ועיקור חתולים 

 

  מחלקת גינון 

   שימור ושיפור מערך האחזקה בתחום גינון ומתקני משחקים 

  השלמת נטיעות עצים ברחובות העיר 

   פיתוח גינות באזורים חדשים ובדרכים ראשיות 

 

  מחלקת תברואה 

 עירשיפור והתמדה בפינוי האשפה וניקיון ה 

  הגדלת אחוז המחזור תוך הקפדה לביצוע הפרדה בכלי האצירה 

 הרחבת הפעילות בתחום שימור אנרגיה 

 

  מחלקת אחזקה 

  תחזוקה במרחבי העיר ובדגש במוסדות חינוך 

  קורסים והשתלמויות לעובדים 

 שיפור סביבת העבודה 
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 :2014 ה/הוועדה לתכנון ובניהסמבנה אגף ההנד

 

 

 

 

 ישראל גל

 ר הוועדה לתכנון ובניה"ראש העיר ויו

 אנדה בר

 מהדנסת העירייה

 תשתיות' מח

 לאוניד פישל

 -בינוי' מח

 חיים נגר

חשמלאי  
 העירייה  

 יחיאל עוזרי

' מזכירת מח
 בינוי ותשתיות

 מלכה רוזנווסר

 תכנון' מח

 רותי זק

רישוי  ' מח
 מירב הדרי

 בודקת 

 תוכניות

 רות גוטשל 

 בוקדת 

 תוכניות

 חני דוידוביץ  

בוקדת   
 תוכניות

 אפרת מור

 בודקת 

תוכניות ליאת  
 סגל

הנדסה  ' מח
וממונה על  

פיקוח  ' מח
 בניה 

 גנדי קוסוי

מפקח בניה 
 בוריס צלניקר

מפקח בניה 
וולדימיר  

 פלדמן

' מזכירת מח
' פיקוח ומח

 רישוי  

 מזל לוי

 שמאי הוועדה

' ומנהל מח
 נכסים  

 אומיד סולימני

מדור השבחה 
 אבי אלמוסלינו

 

מזכירת הוועדה לתכנון ובניה  
 לאה מונרוב

 מזכירת מהנדסת העיר

 נעמי בינו

 אחראי ארכיב

 רועי רוטהולץ
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 2014 הנדסההבעלי תפקידים באגף 

 :בעלי תפקידים באגף ההנדסה

 
מס' 
 סידורי

 
 שם

 
 תפקיד

 
 מס' טלפון

 
1. 

 
 אנדה בר

 
 מהנדסת העיר/ועדה

 
03-5311122 

 
2. 

 
 גינאדי קוסוי

 
 מנהל מחלקת הנדסה

 
03-5311234 

 
3. 

 
 נעמי בינו

 
 מזכירת מהנדסת העיר

 
03-5311122 

 
4. 

 
 אומיד סולימני

 הועדהשמאי 
 מנהל מחלקת נכסים

 
03-5311202 

 
5. 

 
 רותי ז'ק

 
 מנהלת מחלקת תכנון

 
03-5311245 

 
6. 

 
 מירב הדרי

 
 מנהלת מחלקת רישוי

 
03-5311232 

 
7. 

 
 לאה מונרוב

 

 מזכירת הוועדה
 

03-5311166 

 
8. 

 
 רות גוטשל .1
 חני דוידוביץ .2
 אפרת מור .3
 ליאת סגל .4

 
 

 מחלקת רישוי בודקי תכניות
 

 
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 

 
11. 

 
 חיים נגר

 

 מנהל מחלקת בינוי וחשמל
 

03-5311123 

 
12. 

 
 מלכה רוזנווסר

 

 מזכירת מחלקת בינוי ותשתיות
 

03-5311125 

 
13. 

 
 לאוניד פישל

 
 מנהל מחלקת תשתיות

 
03-5311126  

 
14. 

 
 יחיאל עוזרי

 
 חשמלאי העירייה

 
03-5311127 
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 הוועדה לתכנון ובניה
 
 
 

 דו"ח פעילות הוועדה 
 
 

 
2014שנת    

 מס' ישיבות מליאה 5

 מס' ישיבות וועדת משנה 10

 ישיבות רשות רישוימס'  6

 מס' בקשות שנדונו בוועדה 257

 מס' היתרי בניה שהונפקו 122

 מסק תוכניות בנין עיר שהוגשו לוועדה 13

 מס' תוכניות בנין עיר שאושרו למתן  8
 תוקף

 מס' תוכניות שהופקדו 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 ריכוז שנתי – מחלקת פיקוח הוועדה לתכנון ובניה 

 

 2014 סוג פעילות

 250 דו"ח ביקור באתר

ביקור במקום לצורך 

אישור להעברת 

 זכויות בנכס

112 

 16 תיקי פיקוח שנפתחו

 42 התראות

 49 הזמנה לעדות

 5 צווי הפסקה מנהליים

 1 צווי הריסה מנהליים

 15 צווי הריסה שיפוטיים

צווי הריסה בפועל 

 ושימושים חורגים

15 

העברת תיקים 

 לתובעת הוועדה 

14 

 33 תלונות תושבים
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 2014לשנת  עבודות מח' בינוי, חשמל ותשתיות
 

 בינוי
 כיתות שמע במוס"ח

 ברח' סעדיה גאון –גני ילדים  2התחלת בניית 

 בי"ס אנתרופוסופי בניית 

 בניית משרדים לאגף החינוך

 בניית ממ"מים לגנ"י

 מבנים יבילים )כיתות( לתיכון בן צבי

 בניית חדר מורים, שירותים וחדר ספח -תיכון בן צבי 

 בניית מנהלה וחדר מורים  -חט"ב בן צבי  

 שיפוץ קומת קרקע –מרכז יום לקשיש 

 בני עקיבא –שיפוץ תנועת נוער 

 החלפת גגות אסבסט במבני ציבור וחינוך

 איטום גגות מבני ציבור וחינוך

 2014שיפוצי קיץ במוס"ח 

 בדיקות קרינה וטרמוגרפי

 
 חשמל

 .אחזקה שוטפת בתקלות חשמל במוס"ח , בגנ"י ובמוסדות ציבור

מוגנים שמתאימים לאיכות הסביבה וחסכון   T5גופי תאורה מוחלפים במוסדות חינוך לסוג 

 .שדרוג פנסי רחוב לפי הצורך באנרגיה

 .אחזקת שוטפת של בקרי חסכון בחשמל במרכזיות תאורת רחוב

 .שוטפתאחזקת תאורה  -מגרש אימונים כדורגל

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

 . לצורך

 תקנת מזגנים חדשים באולמות ספורט, בתי ספר, גני ילדים ומוסדות ציבור ה

 .החלפת מזגנים ישנים לחדשים עפ"י דרישות מח' החינוךו

 

 :מח' התשתיות

מח' פקוח ברח' שלמה ברופוסופי, תבה"ס אנבר, "בה"ס שזבבצוע רמפות נגישות בגן רקפת, 

 מבנה הצופים. בהמלך ורח' שי אגנון, 

 שינוים גאומטריים ברח' סעדיה גאון . ביצוע 

 השלמת ריצוף בכיכר צה"ל, רח' נחל גמלא. 

 דמוקרטי. הבה"ס  ינין,ילם צ'וא, ההחלפת ריצוף בגן שיל

 הקמת רמזור ברח' אלכסנדרוני. 

 יות לתקשורת למח' חינוך. תשתביצוע 

 פסי האטה ברחבי העיר.  התקנת

 הנמחות למעברי חציה בצמתים. ביצוע 

 תיקונים רבים במדרכות וכבישים ברחבי העיר. 
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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 

 

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

 והעירייה. 

 

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

 

  לחוק התכנון והבנייה. 197ריכוז וטיפול בחיובי פיצויים לפי סעיף 

 

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

 מחוזית לפיצויים ולהיטל השבחה.מכריעים ופניות לוועדת הערר ה

 

  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 

mailto:omid@kiryatono.muni.il
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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 מופיעות הרשות פועלת שלפיהן הכתובות המנהליות הנחיות

 www.kono.org.il :בתוושכת

 

 (10-58)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 990036130 1

 עירונית גביה 990036146 2

 אוכלוסין 990036123 3

 חניה 990036116 4

 גביה 990078595 5

 אדם כח 990078588 6

 ע"תב+  ובניה רישוי 990071544 7

 (פ"נש) פסיכולוגי שרות ניהול 990048858 8

 חשבונות והנהלת שכר 990078610 9

 חינוך 990078603 10

 בניה ופיקוח רישוי 990036084 11

 חשבונות הנהלת 990036109 12

 מנכול-ומנגנון שכר 990036091 13

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rashoyot.moin.gov.il/default.aspx?m=m
http://rashoyot.moin.gov.il/default.aspx?m=m
http://www.kono.org.il/
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 יריית קרית אונוע
 ₪()באלפי  2014תמצית הדוחות הכספיים לשנת 
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אחוזתקציב אחוזאומדן ביצועתקציבהכנסות
40%                 38%96,876               93,695           93,824ארנונה כללית

12%                 11%28,050               27,795           27,270הנחות ארנונה

0%                       0%186                    259                418מכירת מים

2%                    2%4,728                 5,007             3,209הכנסות עצמיות -חינוך

0%                       0%642                    587                700הכנסות עצמיות-רווחה

12%                 13%27,937               32,076           34,406יתר הכנסות עצמיות

27%                 27%64,562               65,548           61,301הכנסות  משרד החינוך

6%                 5%14,184               13,132           12,186הכנסות  משרד הרווחה

0%                       0%200                       54                200מענק מיועדים

1%                    1%2,543                 2,825             1,518הכנסות ממשלתיות

0%                        -2%                 6,168תקבולים אחרים 

1%                    2,000הכנסות מותנות 

100%               100%241,908            247,146        235,032סה"כ הכנסות

הוצאות
21%                 20%50,533               49,617           48,680שכר כללי

17%                 18%41,183               46,347           39,434פעולות כלליות

11%                 11%27,380               27,054           26,560הנחות ארנונה

25%                 24%61,585               59,691           58,739שכר עובדי חינוך

13%                 13%30,263               32,316           30,127פעולות חינוך

2%                    2%5,763                 5,397             5,448שכר עובדי רווחה

6%                 6%14,342               15,969           14,793פעולות רווחה

3%                    3%6,939                 6,990             6,953פרעון מלוות

1%                    1%1,420                 1,559             1,406הוצאות מימון

0%                       1%500                 1,866             1,500עלויות פרישה ופיצויים

2%0%                 6,172הוצאות חד פעמיות ושנים קודמות 

1%                    0%2,000                     -הוצאה מותנית

100%               100%241,908            252,978        235,032סה"כ הוצאות

(5,832)סה"כ )גרעון (/עודף+

עיריית קריית אונו 
הצעת תקציב לשנת 2015

ריכוז התקציב לפי נושאים

באלפי ₪

20142015
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  2014 בשנת התמיכה תבחיני

   

   

  2014 בשנת הספורט לעמותות התמיכות תקציב כ"סה

   

  סכום הקצבה שם הקבוצה  ענף 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

  40,655                    הפועל קרית אונו  טניס שולחן 

 22,586 מ.ס. קריית אונו  טניס 

   

  1,310,000               סה"כ  

 

 

 

 

   

   

 ₪ 75,000: 2014 מלגות בשנת

   

  

   

   

   

 


