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דבר ראש העירדבר ראש העיר

העשייה העירונית

ישראל גל
ראש העיר

ב פתיחת אולם הספורט המשוכלל בשכונת פסגת אונו.
ב חנוכת מגרש הספורט המקורה ליד בית ספר שרת.

ב שדרוג פארק צה״ל.
ב פתיחת מבנה מגמות האמנות בתיכון בן צבי. 

ב מנהל התכנון הסמיך את הוועדה המקומית לתכנון 
ובנייה כוועדה עצמאית, דבר שהרחיב את סמכויותיה.

ב חנוכת קיר הטיפוס המשודרג. 
ב חנוכת מעונות הסטודנטים בבניין מרכזת בזק לשעבר.

ב התקנת תאורת לד חסכונית בשליש מרחובות העיר.
ב מעבר ל״ארנונה גמישה״: בעלי הוראת קבע בבנק 

משלמים ב-12 תשלומים חודשיים ולא ב-6 תשלומים דו 
חודשיים.

ב הרחבת שעות המענה הטלפוני של מוקד הגבייה 
העירוני: עד שעה 18:00 בימי חול ובימי שישי עד שעה 

.12:00

ב התקנת מסתורי אשפה דקורטיביים ברחבי העיר.
ב חנוכת סניף מכבי שירותי בריאות בשכונת פסגת אונו.

ב ביצוע תאורה כחולה ובולטת בכיכרות העיר למען 
בטיחות הנהגים.

ב קיום מפגשי שיתוף ציבור. 
ב רכב טיאוט חדש וציוד נקיון ופינוי אשפה חדיש, 

מנקים את העיר, את הגינות ואת המדרכות.

ב �אלף פרחים״ - פרוייקט יצירת פרחי קרמיקה של 
גמלאי העיר ונכדיהם.

ב התקנת יציאות בטיחותיות אל המדרכה בחניוני
פסגת אונו.

ב גינון ברחוב רפאל איתן.
ב חנוכת המבנה החדש של המחלקה לקידום נוער.
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תושבים יקרים,
השנה החולפת התאפיינה במספר רב של מיזמים גדולים אותם 
קידמנו לרווחתכם התושבים ולרווחת ילדי ותלמידי העיר שלנו: 
שדרגנו לראשונה את פארק צה"ל, לאחר 50 שנה מיום הקמתו. 

פתחנו את אולם הספורט המתקדם שליד בית ספר יעקב כהן 
ו"החזרנו" לתלמידי בית הספר שרת את אולם הספורט, המשמש 
גם את קיר הטיפוס המשודרג. פתחנו את מבנה מגמות האמנות 

בתיכון, המציע לתלמידי האמנות אולמות מרווחים וכיתות חדשות, 
עם הציוד המתקדם ביותר, וחידשנו את ציוד המחשוב בבתי הספר 

בהשקעה של מיליוני שקלים.
סטודנטים צעירים עברו לגור במעונות הסטודנטים החדשים 

שנפתחו בבניין מרכזת בזק הישן, ו-60 סטודנטים מהעיר שלנו 
נרשמו לגור בדירות, במבנה מגורי הסטודנטים השני, שבנייתו 

תתחיל בזמן הקרוב. כל זה כחלק מהמגמה להצעיר את מרכז העיר. 
בניית המגדל המזרחי בקניון הסתיימה ותגדיל את ההיצע שיש בעיר 
שלנו לחברות ועסקים וכך תאפשר הכנסות מארנונה עסקית לטובת 

פעילויות למען הקהילה שלנו.
בנוסף, השנה שמנו את הדגש על שיפור השירות עבורכם התושבים. 

שיפרנו את השירות באגף הגבייה, הן בפריסת התשלומים והן 
בהרחבה משמעותית של יחידת המענה הטלפוני לשעות רבות 

יותר, שישה ימים בשבוע. חנכנו גם את המבנה החדש של 
המחלקה לקידום נוער ואנו מציעים לבני הנוער שלנו שירות 

במקום נוח, מזמין וידידותי יותר. עברנו השנה גם תהליך בחינה 
של מנהל התכנון, בסופו הוסמכה הוועדה שלנו לתכנון ובנייה 

כוועדה עצמאית, דבר שהרחיב את סמכויותיה ושיפר את השירות 
לתושבים.

השקענו גם בתאורה ושליש מהעיר שלנו כבר מוארת בתאורת לד 
חסכונית, המאפשרת עוצמת אור חזקה וחדשנית יותר. התחלנו גם 

בתהליך התקנת תאורת בטיחות כחולה, בוהקת ועוצמתית בכיכרות 
העיר ואנו ממשיכים לפעול למען חידוש פני השכונה הוותיקה 

והמרכזים העירוניים. 
גם השנה שמנו דגש על ניקיון העיר. רכשנו ציוד ניקיון מתקדם 

והרחבנו את תדירות פעילויות הניקיון כדי שיהיה לנו יותר נעים 
לגור כאן.

אני מבקש להודות לכל מי שלקח חלק ופעל כדי ליישם את כל 
הדברים הנפלאים שעשינו השנה: לעובדי העירייה על כל אגפיה, 

לנבחרי הציבור, לעובדי המתנ"ס, החברה הכלכלית והארגונים 
הפועלים בעיר, ולמתנדבים הרבים הפועלים בעיר שלנו, כי 

בעזרתכם הדברים כאן מתרחשים. 

שתהיה לכולנו 2017 מאתגרת ומוצלחת במיוחד!



2016 / פעילות, הישגים, אירועים / פעילות, הישגים, אירועים קריית אונו

חוגגים הקפות שניות עם ספרי התורה 
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ביקור משלחת מהעיר התאומה קרייס אופנבך, גרמניהטקס הזיכרון לחללי מערכות ישראל ב�גן הגיבורים�

הנוער העובד והלומד חוגג את חג המעלות  חגיגת שבועות תחת כיפת הקונכיה

מתוך מופעי סיום השנה של להקות המחול

הדלקת נר בעצרת הזיכרון לשואה ולגבורה גם השנה קיבלנו חמישה כוכבי יופי בתחרות של המועצה לישראל יפה



חינוך
בעפמחזיק תיק החינוך ומ“מ ראש העיר: רון מלכה

ד בקריית אונו - עיר חינוך - 9 בתי ספר יסודיים, 2 חטיבות ביניים 
ותיכון.

בשנת הלימודים תשע"ז לומדים בגני הילדים 2,070 ילדים ובבתי 
הספר 7,465 תלמידים. 

אחוז הזכאים לתעודת בגרות  עומד על 91%. ד

ד בעיר פועלים 69 גני ילדים, מתוכם 5 גנים שפתיים, גן תקשורתי, 
2 גנים משולבים, 2 גנים מכילים ו-5 גני ממ"ד. השנה פתחנו גן נוסף 

בשכונת שאול המלך.

החזון החינוכי של העיר:

”העיר קריית אונו היא קהילה לומדת ומלמדת, אשר מקדמת 
למידה חדשנית, מרגשת, יוזמת, חוקרת ופעילה. מערכת החינוך 

בקריית אונו שואפת למצוינות, מותאמת לאתגרי המאה ה-21 
ונותנת מענה לצרכי הפרט לצד שמירה על ערכים ישראליים 

ואוניברסליים ועל תחושה קהילתית, תומכת,
מכילה ומכבדת“.

ד בתי הספר וגני הילדים בעיר מוציאים לפועל את תכנית העבודה 
שנכתבה בשיתוף עם משרד החינוך, בהתאם ליעדי המחוז ולצרכי 

העיר. המערכת כולה פועלת לשיפור מתמיד בהישגים ולטיפוח אקלים 
חינוכי מיטבי. צוותי החינוך כולם משתלמים ומתעדכנים.

בעפתכניות בגני הילדים
מוזה באה לגן - לימוד אומנות בגנים. ד

תזונה בריאה ונכונה.  ד
ספארי בא לגן - תכנית ייחודית שבכל שנה נהנים ממנה מספר  ד

גנים.

אשכולות גאוגרפיים – העיר מחולקת לאזורים. בכל אזור מספר  ד
גנים ולהם גננת מובילה.

תכנית אילנות – תכנית להשבת הסמכות ההורית במסגרתה עבודה  ד
על הצבת גבולות כולל יעוץ אישי להורים.

ימי עיון לצוות חינוכי (גננות וסייעות) הכוללים מיומניות חברתיות,  ד
מתמטיקה לגיל הרך, תמיכה וליווי לגננות חדשות.

קורסי עזרה ראשונה והעצמה מקצועית לסייעות בגנים. ד
הצגה לכל ילדי הגנים במרכז הבמה בגני תקווה: "גלי" - שירי אהוד  ד

מנור.
סדנא לחינוך סביבתי בשיתוף המשרד להגנת הסביבה. ד

הצגות בתוך הגנים: אלומינצ'יק וקונצרט "משחקי ילדים". ד
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קריית אונוקריית אונו / אגף החינוך / אגף החינוך

9 בתי ספר יסודיים

69 גני ילדים

7,465 תלמידים
בבתי בספר

2,070 ילדים
בגני הילדים

2 חטיבות 
ביניים ותיכון



בעפחדש בבתי הספר
פרויקט השאלת ספרים: תלמידי התיכון הצטרפו לפרויקט השנה,  ד
לראשונה! זאת בהמשך לשביעות רצון רבה מצד ההורים ומצד צוותי 

החינוך בעיר. 
”בימת תוצרים“: סיכום העשייה החדשנית/ מתוקשבת בתהליכי  ד

הלמידה, הוראה והערכה בבתי הספר, בהשתתפות כל בתי הספר בעיר.
”הקשבה, תקשוב ומה שביניהם“: מיזם עירוני בבתיה“ס לקידום  ד
השיח במרחב הווירטואלי המושתת על ערכים של ”חינוך לאזרחות 

דיגיטלית“.
שדרוג והרחבת ה-MOODLE העירוני - סביבה לימודית עירונית  ד

מתוקשבת. 
הטמעת כלים טכנולוגיים לטיוב של ”ניהול פדגוגי באמצעים  ד

דיגיטליים“ לקידום הישגים במערכת החדשנית של ”עת הדעת“.
הקמת פורום עירוני (מו“פ), לשיח מקצועי של צוותים פדגוגיים  ד

בנושא הטמעה וניהול תוכן פדגוגי באמצעים דיגיטליים - למען הקידום 
המקצועי של המורים. 

מיזם ייחודי של קורס אינטנסיבי לכיתות ז‘: מחוננים בחטיבת שז“ר,  ד
בנושא ”מרעיון למוצר“ - תהליכי חשיבה, יצירה, שיווק והפצה של 

סטארט-אפ.
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בעפייחודיות בתי הספר
תיכון בן צבי – מונה 9 מגמות ייחודיות: מחול, תאטרון, קולנוע,  ד
מוזיקה, ספורט, אדריכלות, אמנות, מדעים וביוטכנולוגיה. ביה"ס 

מאפשר לתלמידיו בחירה ממגוון תחומים ומגמות.
חטיבת שז"ר – "בית יוצר לתרבות ולחברה". ד

חטיבת בן צבי – בי"ס חווה מנהיגות ויזמות עסקית לטיפוח  ד
מנהיגות העתיד.

תפוח פיס – מרכז מדעים ואמנות. נמצא בלב קריית החינוך תפוח פיס – מרכז מדעים ואמנות. נמצא בלב קריית החינוך  ד
ומשמש את כל בתי הספר.

בי"ס יהל"ם – בית ספר אזורי לתלמידים מחוננים ומצטיינים. ד
בי"ס דמוקרטי – פועל לפי ערכי הדמוקרטיה וכבוד האדם. ד

בי"ס שרת – בית ספר מוביל את אמנות השילובים. ד
בי"ס שילה – בית חינוך למשפחה ולערכים, ממלכתי דתי. בית  ד

ספר ירוק עם דגש על הטבע והסביבה.
בי"ס רימונים – בית ספר ירוק, ללימודי הטבע והסביבה. בבית  ד

הספר גינה אקולוגית וחממת פרפרים.
בי"ס עלומים – מקדם תקשורת ודיאלוג. ד

בי"ס ניר – מקדם אזרחות טובה ופעילה, כולל תכניות למידה  ד
בתחומי תולדות המדינה והישוב.

בי"ס יעקב כהן – "ממגלה אדם – למגלה עולם". ד
בי"ס אביגדור ורשה – מדעים, חקר ויזמות. ד

בי“ס בראשית – בי״ס אנתרופוסופי.  ד

בעפסיכום פעילות תפוח פיס 2016
יריד חקר מדעי עירוני של כל בתי הספר בעיר נערך בתפוח פיס.   ד

עבודות מצטיינות הגיעו להישגים ביריד המחוזי והארצי.
תפוח פיס ארח את כל בתי הספר היסודיים בעיר לפעילויות  ד
ולסדנאות בנושאים: אסטרונומיה, חשמל, אנרגיה, אור וצבע.

הרצאות של נציגי מיקרוסופט ישראל לרגל יום האינטרנט הבטוח  ד
לתלמידי חטיבות הביניים. 

יום בריאות נערך לתלמידי חטיבות הביניים בהשתתפות מרצים  ד
ומאמנים, וכלל סדנאות והתנסות בתחומי הרפואה האלטרנטיבית.
במסגרת שבוע המוח הבינלאומי שנערך בחודש מרץ, תלמידים  ד

מחטיבות הביניים ומהתיכון נפגשנו עם חוקרים מהאקדמיה 
מהמובילים בתחום, ושמעו על פרויקטים ומחקרים פורצי דרך.

תלמידי חטיבות הביניים השתתפו בקורס חוויתי בנושא לוויינים  ד
ומטאורולוגיה.

כ-100 תלמידי בתי הספר היסודיים וחטיבות ביניים השתתפו  ד
במיזם אקדמיה צעירה של תפוח פיס והמתנ"ס בקורסים שונים 
בנושאי סייבר, ביוטכנולוגיה, רובוטיקה ואמנות המכונה, פיתוח 

והמצאה, פיתוח אפליקציות ומשחקי מחשב.
יום עיון בנושא המוח - יריד חקר מדעי. ד

אקדמיה צעירה - קורס ביוטכנולוגיה, קורס פיתוח והמצאה. ד
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בעפהחווה החקלאית
תלמידים מבתי הספר ברחבי העיר מגיעים ללמוד בחווה החקלאית אחת 
לשבוע. החקלאות מהווה פלטפורמה המאפשרת עשייה ערכית-חינוכית. 

ערכים כמו שיתוף פעולה, עבודת צוות, דיאלוג מקדם, קבלת האחר 
ועוד באים לידי ביטוי הלכה למעשה. החווה החקלאית, בהיותה סביבת 
למידה ייחודית, מזמנת לכל תלמיד לתת ביטוי למגוון יכולות מוטוריות, 
רגשיות, קוגנטיביות וחברתיות. עבודת האדמה מחזקת את הקשר בין 

התלמיד לעיר ולמדינה ומגשרת בין העבר ההווה והעתיד.
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בעפפיתוח ובינוי במוסדות החינוך
תשתיות טכנולוגיות והצטיידות במרכז אמנויות חדש בתיכון. ד

בי"ס רימונים: חידוש תשתיות טכנולוגיות והקמת מרחבי למידה  ד
חדשניים.

בי"ס ניר: שיפוץ נרחב של כיתות וסביבות למידה חדשניות. ד
בי"ס עלומים: הכשרת חצר גדולה - ריצוף ודשא סינטטי. ד

בי"ס יעקב כהן: השלמת המבנה האחרון, נחנך אולם הספורט. ד
בי"ס שרת: שיפוצים של כל חדרי השירותים בביה"ס. ד

בי"ס אביגדור ורשה: הכשרת כיתות נוספות (הפרדה של הגנים  ד
מביה"ס).

חטיבות שז"ר ובן צבי: הכשרת כיתות נוספות. ד
רכישת ציוד מחשוב בהיקף של כ-1.2 מיליון ש״ח לבתיה"ס בעיר. ד

הצטיידות של ריהוט בבתי ספר. ד
מיזוג אוויר בביתני השומרים. ד

גני הילדים הקיימים: נעשו שיפוצים בכל הגנים, שוקמו חצרות,  ד
חודשו משחקים, נרכש ריהוט חדש ונרכשו מזגנים.

נפתח גן חדש, נורית, בשכונת שאול המלך. ד

בעפאירועים בחינוך
ערב הוקרה למערכת החינוך העירונית. ד

"פותחים שנה" - יום היערכות לפתיחת שנת הלימודים לצוותים  ד
המקצועיים של בתי הספר בשיתוף משרד החינוך ואגף החינוך: 

אתגרים, ציפיות ותכנית עבודה שנתית.
אולימפי-ידע: מתמטית "בנעלי בית" - חידות וחידונים לתלמידי  ד

כיתות ה'.
יום למידה מקוון - תכנית התקשוב העירונית בנושא "מעברים"  ד

לכיתות ו'-ז'.
טיול וטקס עירוני לבוגרי כיתות ו' בפארק מיני ישראל – לראשונה  ד

השנה!
התקיימו ימי עיון להנהגות החינוכיות. ד

השרות הפסיכולוגי 
ייעודו של השרות הפסיכולוגי הוא לקדם רווחה ובריאות נפשית של 
כלל התלמידים במערכת החינוך. השרות מונה 20 פסיכולוגים, אשר 

נותנים מענה לכול מסגרות החינוך בעיר מגיל 3 ועד 18.
התפיסה שלנו היא קהילתית, ואנו מאמינים במתן מענה אדיב, 

איכותי ומקצועי. אנו עומדים הן לרשות הגננות והן לרשות צוותי 
החינוך בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים. קהילת ההורים יכולה 

לפנות אלינו גם בצורה ישירה ובלתי אמצעית.
בכל הגנים הפסיכולוגים של השרות מקיימים הרצאות בנושא 

הבשלות לקראת הכניסה לכיתה א'. בחלק מהמסגרות מתקיימות 
קבוצות לפיתוח מיומנויות חברתיות, וקבוצה להורים על מנת 
לסייע בניהול של התנהגות של ילדים מקשים במיוחד (קבוצת 

התקשרו"ת).
בבתי הספר מתקיימים מפגשי הנחיה בחדרי המורים ומפגשי 

היוועצות עם הורים ועם הצוותים החינוכיים.
במסגרת השרות הפסיכולוגי ניתן מענה פרטני אבחוני וטיפולי 

לילדים במצבי סיכון שונים ולילדי החינוך המיוחד.

המחלקה לחינוך מיוחד וטיפול בפרט

סקירת עיקרי הפעילות של המחלקה לחינוך מיוחד ולטיפול 
בפרט ב-2016:

קיומן של ועדות השמה לילדים בעלי צרכים מיוחדים. ד
מציאת מסגרות מתאימות ושיבוץ תלמידים הזכאים לשירותי  ד

החינוך המיוחד.
מעקב אחר השתלבות התלמידים במסגרות החינוך המיוחד. ד
איתור, ליווי ומעקב אחרי תלמידים בסיכון ומניעת נשירה:  ד

בקריית אונו קיימות מסגרות חינוכיות הנותנות מענה לתלמידי 
החינוך המיוחד המתגוררים בעיר ומחוצה לה. ילדים בעלי צרכים 

מיוחדים מגיל 3 ועד גיל 21 משולבים במסגרות החינוך הרגיל, 
החינוך המיוחד לסוגיו ומסגרות משלבות אחרות ברחבי הארץ.
חוק החינוך המיוחד מאפשר לילדים עם צרכים מיוחדים ללמוד 

במסגרת של החינוך המיוחד או במסגרת החינוך הרגיל, בשילוב 
יחידני או קבוצתי, בעזרת תוספת של הוראה ושירותים מיוחדים.

המחלקה מקיימת ועדות השמה, שהן הפורום הקובע את זכאותו של 
הילד בעל הצרכים המיוחדים להשמה בחינוך המיוחד. 

ילד שהוחלט על השמתו בחינוך המיוחד, משובץ על ידי המחלקה 
במסגרת החינוכית, שלהערכת המערכת היא המתאימה ביותר 

לצרכיו:
גנים טיפוליים – עיכוב שפתי או תקשורתיים. ד

כיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים – כיתות לליקויי למידה וכיתות  ד
תקשורתיות.

בתי ספר כוללניים לחינוך מיוחד - נמצאים מחוץ לעיר. ד

פעילות בתחום הסייעות האישיות:
סייעות אישיות לילדים עם צרכים מיוחדים - שיבוץ מקצועי של  ד

סייעות לילדים עם זכאות למלווה אישי מתוקף ועדות שילוב.
סייעות רפואיות - הפניית תלמידים העומדים בקריטריונים  ד

לוועדות רפואיות. מיועד לתלמידי החינוך הרגיל שהינם בעלי צרכים 
רפואיים ייחודיים, הנדרשים לסיוע בביצוע טיפולים פולשניים 

בשגרה או בפעולות למניעת מצבים מסכני חיים מיידים.

11

20
16

ב 
ש

תו
 ל

וח
 ד

ו /
ונ

 א
ת

ריי
 ק

ת
ריי

עי

20
16

ב 
ש

תו
 ל

וח
 ד

ו /
ונ

 א
ת

ריי
 ק

ת
ריי

עי

10



13

20
16

ב 
ש

תו
 ל

וח
 ד

ו /
ונ

 א
ת

ריי
 ק

ת
ריי

עי

20
16

ב 
ש

תו
 ל

וח
 ד

ו /
ונ

 א
ת

ריי
 ק

ת
ריי

עי

12

פעילות בתחום ילדים ונוער בסיכון:
השתתפות בוועדות היוועצות עירוניות הקשורות בילדים ובנוער  ד

בסיכון.
התאמת מסגרת חינוכית מכילה ותומכת לילדים ולנוער בסיכון. ד

בניית תכניות התערבות.  ד

פעילות בתחום מניעת נשירה:
איתור, ליווי ומעקב אחרי תלמידים בסכנת נשירה המטופלים  ד
ע"י קצינות ביקור סדיר, במטרה למנוע נשירה ממערכת החינוך 

הפורמאלית.
ועדות התמדה - קיום ועדות לתלמידים שמבקשים לנשור מבית  ד

הספר או להצטרף  לפרוייקט היל"ה (השלמת השכלה).

מועדוניות:
המועדוניות בקריית אונו ממשיכות את פעילותן ונותנות מענה לילדים 

בסיכון בגילאי א׳-ט׳. הן מחולקות ל-3 קבוצות: גילאי א׳-ג׳, ד׳-ו׳, 
ז׳-ט׳. בכל אחת מהן כ-15 ילדים.

הפעילות מתקיימת בימים א׳-ה׳ בין השעות 18:00-13:00 ובחופשות 
בשעות הבוקר במתכונת של קייטנה.

המועדוניות משותפות למשרד החינוך, למחלקה לביקור סדיר, 
למשרד הרווחה ולרשות. מטרתן - מניעת נשירתם של הילדים מבתי 

הספר ומהקהילה אליה שייכים.
קבלת הילדים נעשית בהמלצת יועצת בית הספר, עובדת סוציאלית 

וקצינת ביקור סדיר ומותנית באישור ועדת קבלה. 
במהלך הפעילות מקבלים ארוחה חמה, מכינים שיעורי בית ומקיימים 
פעילויות העשרה קבוצתיות ופרטניות, תרפיה באומנות, ופרוייקטים 

ייחודים.
בשנה האחרונה חווינו מספר אטראקציות כמו: ג'אגלינג, איג'אמפ, 

רכיבה על סוסים, יציאות אחת לחודש למופע של "צלילי המוסיקה" 
באופרה הישראלית, בחסות בנק המזרחי.

בחנוכה חגגנו במופע של תלמידי בית הספר "בית צבי", בתיאטרון 
רמת גן. ב״יום המעשים הטובים״ זכינו לפעילות משותפת עם 

תלמידי החטיבות שהגיעו אלינו בהתרגשות רבה ושימחו את ילדי 
המועדוניות. בחגים קיבלנו מתנות מרגשות מחברי אירגון בני ברית 

בקריית אונו שהגיעו לחגוג איתנו.
השנה זכינו, ביוזמתה של ז'קלין לוזון, לשיפוץ ושיפור פני 

המועדוניות. פרוייקט שאליו גוייסו מתנדבים ותורמים יקרים שתרמו 
מזמנם ומכספם לטובת ילדי המועדוניות ולרווחתם. בסיום השיפוץ 

ערכנו חנוכת בית בהשתתפות ראש העיר, מחזיק תיק החינוך, מחזיק 
תיק הרווחה, משרד החינוך, אגף החינוך, אגף הרווחה והתורמים 

היקרים להם הוענקו תעודות הוקרה על תרומתם.

קריית אונוקריית אונו / אגף החינוך / אגף החינוך

המחלקה לקידום נוער
המחלקה לקידום נוער עברה למשכנה החדש ברח' רש"י 2. 

המחלקה מעניקה מגוון של מענים ייחודיים לבני נוער מתבגרים 
ולהוריהם בהתמודדות עם קשיים רגשיים, חברתיים, לימודיים 

ומשפחתיים.
עיקרה של העבודה הטיפולית מתמקד בהתמודדות עם משברים 

ומצוקות הנפוצים בגיל ההתבגרות ועם מצבי סיכון על פני כל 
הרצף הסיכוני, תוך התערבות טיפולית במישור הפרטני, הקבוצתי 

והקהילתי ובאמצעות עבודת "יישוג" מעמיקה.
במסגרת המחלקה פועל גם מרכז השכלה היל"ה, המספק מענה 
השכלתי מיטבי לנערים ולנערות המתקשים להשתייך למסגרות 
הפורמליות במסלולי לימוד כמו: 9, 10, 11 ו-12 שנות לימוד, 

מסלול בגרותי וכן מסלול העשרתי. כמו כן, נפתחה מגמה חדשה – 
מגמה לגיל הרך.

דוגמאות לתכניות קבוצתיות שהתקיימו בשנת תשע"ו: רכיבה 
טיפולית, יזמות עסקית – "קפה על הפארק" בספרייה העירונית, 

תרומה לקהילה, הכנה ללשכת גיוס והכנה לשירות משמעותי 
בצה"ל, קבוצת "כן לספורט לא לאלימות", "מנהיגות יצירתית" 

באמצעות פסיכודרמה וסדנת "יחסים בין המינים" .
בנוסף, במהלך חופשת הקיץ התקיימו פעילויות למניעת התנהגויות 

סיכוניות, למשל: "ספורט חצות" ותעסוקת קיץ – כ-45 בני נוער 
שולבו בבתי הספר בעיר כעוזרים לאבות הבית.

אנו מאמינים כי שיפור במצבם הרגשי של בני הנוער יוצר מעגלים 
של שינוי חיובי בסביבתם הקרובה והרחוקה ומשפיע על הקהילה 

כולה.

כתובתנו: רח' רש״י 2, קריית אונו ד
ניתן לפנות אלינו בימים א'–ה' 

טלפון: 03-5351282

ועדת מלגות לסטודנטים בני העיר
יו"ר הוועדה: רון מלכה, מ"מ ראש העיר

מדי שנה מחלקת העירייה בשיתוף הקריה האקדמית אונו מלגות 
לסטודנטים הלומדים במכללות ובאוניברסיטאות ברחבי הארץ.

בשנת 2016 חולקו 50 מלגות לסטודנטיות ולסטודנטים. כל הבקשות 
שהוגשו נענו בחיוב והסטודנטים התחייבו לשעות התנדבות בקהילה 

בהיקף הנגזר מגובה המלגה שקיבלו.
התקיים טקס קהילתי בספרייה העירונית לסטודנטים ולהוריהם.

חנוכת משכנה החדש של המחלקה לקידום נוער

טקס חלוקת מלגות לסטודנטים וסטודנטיות תושבי העיר
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קריית אונו / נוער וצעירים

מעירים את העיר. אירועים לכל המשפחה

 עבודות לבני נוער בקיץ באתר חפירות ארכיאולוגיות

המחלקה לנוער וצעירים
בעפמחזיק התיק חבר מועצת העיר: ירון יעקבי

מחלקת הנוער והצעירים פועלת בעיר זאת השנה השלישית, 
במחלקה פועלות תנועות הנוער ומרכזי הנוער השונים 
המקיימים מגוון רחב של  פעילויות, קורסים, סדנאות 

ואירועים פנאי לנוער בעיר. מחלקת הנוער הרחיבה את 
פעילותה למגוון רחב של פעילויות בתחומי עניין שונים: 

מרכז מוזיקה, מועדון יאנוש, קורסים, סדנאות, קבוצת רדיו, 
קבוצה הפקת כתבות רדיו, ועוד.

בנוסף, התקיימו השנה התנדבויות רבות בעיר ובארץ - איסוף מזון 
לקראת החגים, איסוף תרומות למשפחות נזקקות, קטיף בלקט 

ישראל, פעילות בבתי אבות במסגרת חודש הגמלאי, חלוקת חלות 
ועיתונים בימי שישי לקשישי העיר, התרמת ציוד לקראת החזרה 

ללימודים ועוד.

בעפצעירים
פתחנו לטובת צעירי העיר את קורס הפסיכומטרי בשיתוף עם 

”רפואה לעם“ בשעות הבוקר ואחה“צ, מסיבת פורים בשיתוף עם 
אגודת הסטודנטים של הקריה האקדמית ובמה פתוחה לגילאי 18+

בצוללת האדומה.

בעפמעורבות בקהילה
תכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית - המחלקה לנוער 

וצעירים מלווה את מקומות ההשמה בתוכנית מעורבות חברתית 
ויוצרת מקומות התנדבות לבני הנוער בעיר. השנה יצרנו מקומות 

התנדבות חדשים: מכבי האש, ליצני ימי הולדת, מועדונית ביתית, 
״שישי שמח״ וממשיכים בליווי של מרכזי הקשישים בעיר, מד“א, 

אוכלוסיות מיוחדות, תוכניות חונכות ועוד.
סדנת ספרייפיינטינג

בעפתכנית מגבירים את האור
המחלקה לנוער וצעירים בשיתוף אגף החינוך ומנהל חברה ונוער, 

הפעילו בפעם הראשונה תכנית מעורבות חברתית - קהילתית 
לתלמידי חטיבות הביניים בעיר. התלמידים עברו שיעורי חברה 

על ידי רכזי  מחלקת הנוער בנושא המעורבות החברתית ועשייה 
אקטיביסטית בקהילה, תוך חשיפת התלמידים לעשייה משמעותית 
ויצירת פרויקטים משמעותיים בעיר: הכנת ספר מתכונים ומכירתו 

בהפנינג יום מעשים טובים, איסוף כסף באמצעות מכירת עוגות 
לטובת יום כיף למועדונית לילדים בסיכון, איסוף כ-5,000 ש“ח 

לטובת נזקקים בעיר לארוחות חג, שיפוץ החווה החקלאית, שיפוץ 
מועדונית רווחה והפעלות לקראת פורים, איסוף מתנות לטובת חדר 

המתנות, חלוקת עיתונים וחלות ביום שישי לקשישי העיר ועוד.

בעפפעילות מעירים את העיר
במהלך כל השנה וחופשת הקיץ יצאו מדריכי תנועות וארגוני הנוער 

לשכונות השונות בעיר והפעילו, בשיתוף המחלקה לתרבות ואירועים 
במתנ“ס, הפנינג שכונתי למען התושבים. בכל פעם הגיעו נציגי 

התנועות והארגונים לשכונה אחרת בעיר, הפעילו תחנות יצירה, 
פעילויות ומשחקים למען ילדי העיר. כל הפנינג נחתם בהצגה לכל 

המשפחה.

בעפמחנות הקיץ 
  Summer School-השנה התקיימו במסגרת אירועי הקיץ מחנה ה
בצוללת האדומה, מחנה אומנות אחרת במועדון היאנוש, ואלפי ילדים 

ובני נוער יצאו למחנות תנועות הנוער ברחבי הארץ. מחנה המוזיקה 
בצוללת האדומה התקיים בחודש יולי ומנה בין הסדנאות הרבות כיתת 

אומן עם ג‘ין בורדו, סדנאות הלחנה וכתיבה, עיבוד מוזיקלי ועוד. 
מחנה אומנות אחרת במועדון יאנוש עסק בשיטות אומנות רבות, 

מתכשיטנות ועד רישום, ספרייפיינטינג, ויצירה בבצק סוכר. בנוסף 
התמקדנו  בלמידה על אומנים שונים במהלך ההיסטוריה.

בעפאירועי הקיץ
במהלך חופשת הקיץ התקיימו עשרות אירועים לבני הנוער בעיר. 

אלפי בני נוער לקחו חלק בפעילות הקיץ בתנועות, במועדונים ומרכזי 
הנוער השונים. פתחנו את הקיץ במסיבת בריכה ב״גו אקטיב״ אליה 

הגיעו מאות בני נוער, וקיימנו סדנאות ומסיבות בנושאים שונים: 
מסיבות קצף, מסיבת חוף ועל האש, מסיבת קבלת שכבה ו׳ לפעילות 

הנוער, יום אקסטרים, מסיבות פול מון, סטנד אפ של יונתן ברק, 
״המירוץ למיליון״ ועוד. מועדוני הנוער בעיר היו פתוחים במהלך כל 
ימי הקיץ עד השעות הקטנות של הלילה. בנוסף, בפעם הראשונה, 

יצאו בני נוער לחפירות ארכיאולוגיות כעבודת קיץ, וזאת בשיתוף עם 
רשות העתיקות.
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מועצת הנוער העירונית
מועצת הנוער העירונית של קריית אונו הינה אחת מהמועצות 

המובילות והגדולות במחוז. במהלך השנה מועצת הנוער לקחה חלק 
באופן קבוע בוועדות העיר השונות (פנאי, בטיחות בדרכים, חלופה 

לאלימות ועוד.)
בנוסף, מועצת הנוער הובילה פרוייקטים שונים של התנדבות 

ומעורבות בקהילה: מעירים את העיר, איסוף מזון ושבוע המעשים 
הטובים. המועצה קיימה סדנה בנושא התנהלות כלכלית נכונה 

לקראת היציאה לחיים הבוגרים, וכן עסקה בהעלאת מודעות וחלוקת 
פלאיירים ביום האישה.

בכל שנה המועצה מקיימת את שבוע הנוער. השנה המועצה 
התמקדה בנושא חיבורים בחברה הישראלית וקיימה אירועים רבים 
ומגוונים וביניהם אירוע הצדעה לבני נוער מצטיינים בקהילה, אירוע 

הוקרה ליוצאי שנת השרות, יום מנהיגות למועצות התלמידים של 
חטיבות הביניים, יום חילופי שלטון, כנס מתגייסים, וערב הצדעה 

לבני נוער מתנדבים. 

מועדון יאנוש
מועדון הנוער יאנּוש משמש כבית לבני הנוער בעיר בו הם יכולים 
לממש את הפוטנציאל האישי, תוך מעורבות בקהילה ומתוך רצון 

ליצור את מנהיגי העתיד. המועדון משלב פעילויות שונות בתחומי 
עניין מגוונים, כגון: אירועי פנאי, מפגשים חברתיים, סדנאות 

וקורסים.
ביאנּוש פועלות קבוצות מנהיגות נוער שונות, החל ממועצת הנוער 

העירונית, צוות יאנוש, צוות הפקה, קבוצת ״הפריסקופ״, תחנת 
הרדיו האינטרנטית ”המשדר“, מלאכי יום הולדת, מועדון מודל 

האו“ם ועוד.
המועדון פועל במהלך כל השבוע וניתן למצוא בו משחקי שולחן, 

עמדות אינטרנט, וקונסולות משחק.
ימי הפעילות של המועדון: ימים א‘-ה‘ בין השעות 20:00-16:00.

בערבי שישי ובחופשות המועדון פתוח עד לשעות הקטנות של 
הלילה.

אתם מוזמנים להתעדכן בפעילות בעמוד הפייסבוק - ”יאנוש“.
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צוללת אדומה
מועדון המוסיקה לנוער הרחיב השנה את פעילותו ובמהלך השנה 

קיים אירועים מוסיקליים שונים, הופעות ומחזות זמר בבימוי 
ובהפקת צוות בני הנוער הפעילים בצוללת. 

גם השנה התקיימו ערבי במה פתוחה, כיתות אומן עם זמרים, ערב 
להקות וקורסים בנושאי יצירה והגברת קול.

אולפן ההקלטות בצוללת האדומה שימש את מוסדות החינוך 
ותנועות הנוער בעיר.

כמו כן, השנה נפתחה חנות אביזרים וכלי מוזיקה במחירים מוזלים!
www.red-sub.co.il :אתר הצוללת האדומה

ערב הוקרה למחלקת הנוער
לראשונה התקיים השנה ערב הוקרה למנהלי ורכזי המחלקה לנוער וצעירים. 
הערב היה פרי יצירתם של שני בני הנוער אשר יזמו, הפיקו והנחו את הערב. 
דור קרימהנט וטל עציוני שסחפו אחריהם עשרות אנשים לטובת האירוע, 

ביצירתיות, אכפתיות והכרת תודה גדולה.
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תנועות הנוער
במהלך השנה האחרונה בוצעו שיפוצים בכל מבני תנועות הנוער בעיר 

לרווחת חברי התנועות.
פרויקטים למען הקהילה בשיתוף תנועות וגופי הנוער: שבוע המעשים 
הטובים, איסוף תרומות, הפסקות פעילות בבתי הספר, שיעורי חברה 

בבתי הספר היסודיים. 

צב“ר. תנועת צב“ר, היא תנועת המד“צים העירונית. התנועה  ב
מקיימת אירועים ופעילויות לתלמידי כיתות ב‘-ג‘ בעיר במטרה לעודד 

מעבר לתנועות הנוער השונות בעתיד. 
הפעילות בתנועה שמה דגש על נושאים חברתיים-קבוצתיים, עזרה 

לזולת והתנדבות. 
בנוסף, מתקיים בתנועה קורס המדריכים העירוני לשכבת ט׳. במהלך 
השנה הוכשרה הקבוצה להדרכה ובסופה יצאו חבריה לקורס מדריכים 

וקיבלו תעודת הדרכה של משרד החינוך.
השנה, תיפתח גם קבוצה לשכבות ז‘-ח‘ שמתמקדת בפעילות 

קהילתית ובבניית אירועים בקהילה ובתנועה.

צופים. תנועת הצופים העבריים בישראל היא תנועת נוער  ב
ציונית וממלכתית, שייעודה הוא להקים ולפתח מסגרות חינוכיות, 

בהן יפעלו ילדים ובני נוער בכל רחבי הארץ במגוון פעילויות שמהוות 
עבורם מקור לפיתוח אישי, לבילוי ולהנאה.

נכון לשנת הפעילות הנוכחית בקריית אונו פועלים שני שבטי צופים: 
שבט ”און“ הוותיק ושבט ”גלעד“ החדש, המונים יחדיו כ-2000
חניכים בכיתות ד‘-יב‘. שני השבטים פועלים על פי ערכי תנועת 
הצופים: דמוקרטיה, אהבת הארץ, אחריות, התנדבות, מצוינות 

ותרומה לקהילה. במקביל לפעילויות השוטפות של השבטים בימי 
שלישי ושישי מתקיימים פרויקטים מיוחדים רבים וביניהם: טיולים, 

מחנות קיץ, טקסים, יום הצופה, משלחות לחו“ל ויציאה מטעם 
התנועה לשנת שירות - שנת התנדבות והגשמה. 

בני עקיבא. תנועת בני עקיבא דוגלת בשילוב של תורה  ב
ועבודה. השנה התקיימה לימודי תורה קבועים בסניף, ערב ט“ו 

בשבט ופעילות בשישי בערב לכל תנועות הנוער כדי לקרב לבבות. 
התנדבנו אחת לחודש בעמותת ”שישי שמח“ (פעילות התנדבותית 

בתל השומר), עסקנו באיסוף תרומות והשתתפנו בפרויקט של 
משלוחי מנות לקשישים וניצולי שואה.

כנפיים של קרמבו. כנפיים של קרמבו הינה תנועת נוער  ב
יחידה מסוגה בעולם לילדים ובני נוער עם ובלי צרכים מיוחדים. 
תנועת כנפיים של קרמבו פתחו את השנה בסניף חדש עם המון 

חונכים וחניכים חדשים. בנוסף לפעולות הקבועות בימי שלישי יצאו 
השנה חברי התנועה לטיול פסח, מסדר כנפיים ומחנה קיץ. אספו 

מזון בסופרמרקטים לקראת החגים וכנסי הכשרות חונכים.

תנועת הנוער העובד והלומד גיוונה  הנוער העובד והלומד. ב
השנה את פעילותה שכללה טיולים, מחנות, א“ש לילה, סמינרים 

וכמובן את הפעילות הקבוצתית הקבועה בקן. בשנים האחרונות גדל 
קן קריית אונו בקצב מדהים ופתח עוד אופני פעילות, כמו קבוצות 

עם חניכים בעלי צרכים מיוחדים ופרויקט ”עושים שינוי“ לשכבות ט‘ 
המעודד עשייה חברתית בקהילה ובעיר. 
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מתנ"ס
קריית אונוקריית אונו

}
המתנ“ס, גוף סמך של העירייה, פועל 
בתחומי החינוך והתרבות תוך שימת 

דגש על ערכים של מקצועיות, טיפוח 
מצוינות, קבלת האחר ושוויון הזדמנויות.
המתנ“ס גורם משמעותי מוביל ומשפיע 

בבניית קהילה מקומית חזקה, בה 
מתקיימת מעורבות חברתית ותרבותית 

של תושבי העיר.
חזון המתנ״ס

}
בעפיו״ר הנהלת המתנ״ס, חבר מועצת העיר

עו״ד גיל מיכלס

                                       תרבות ואירועים                                        תרבות ואירועים                                        

תחום התרבות בעיר מופקד בידי המתנ"ס והוא מהווה פלטפורמה 
לחיבורים הקהילתיים, דרך אירועים עירוניים, טקסים ממלכתיים, 

אירועי תרבות ועוד. המתנ"ס מסייע ונותן תמיכה מקצועית לגופים 
הפועלים בעיר באירועים המופקים על ידם. במסגרת המתנ"ס 

פועלות הלהקות הייצוגיות של העיר בתחום המחול, השירה
והתיאטרון.                                                                                               

האירועים העירוניים המרכזיים שהתקיימו השנה:  

"תפילות לכולם". בראש השנה וביום כיפור, בשיתוף מעיינות,  ב
חב"ד וברית עולם. בהתאם לצרכי הציבור נפתחו בחגי תשרי מקומות 
תפילה נוספים: באולם הספורט צ'יינין ובבי"ס יעקב כהן.                                  

בע סוכות. בעיר נבנו, השנה, 3 סוכות קהילתיות: "סוכת שלום" 
בגן הגיבורים, "סוכת רעות" ברחבת הספרייה העירונית, וסוכת 

ראש העיר ברחבת העירייה. בסוכות התקיימו תפילות חג, מופעים 
והפעלות. ראש העיר אירח את ילדי הגנים בסוכה העירונית.

בע טקס זיכרון ליצחק רבין בשיתוף עם מחלקת הנוער והצעירים 
ותנועות הנוער.   

בע הפנינג פורים בספורטק בהשתתפות אלפי תושבים. 
בע עצרת הזיכרון לשואה ולגבורה. טקס ממלכתי בו סופר סיפור 

חייה המרגש של משפחת ליברמן, בהשתתפות גופים עירוניים 
ייצוגיים. 

בע טקס הזיכרון לחללי מערכות ישראל. טקס מסורתי המתקיים 
ב"גן הגיבורים". ההפקה כולה בנויה על כוחות מקומיים: להקת 

השירה הייצוגית וחבורת הזמר של המתנ"ס, מקהלת הילדים של 
ביה"ס המנגן, ותזמורת הנוער של הקונסרבטוריון. את הטקס הנחה 
הקריין אהוד גרף בשיתוף  תלמידי כתות י"ב. בתום הטקס התקיים 

בגן, ערב שירה "לזכרם" בהנחיית שרהל'ה שרון. 
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בע ערב יום העצמאות. את הערב פתח, כמסורת המקובלת עלינו, 
מחזמר קהילתי "אהבה בכחול לבן" בהשתתפות 600 משתתפי 
הלהקות הייצוגיות של המתנ"ס: ילדים נוער ומבוגרים, מתחומי 

השירה, המחול והתיאטרון, בהשתתפות הזמר דני סנדרסון. בהמשך 
הערב הופיעו "שלכת" ובבימת הנוער כיכבו די.ג׳יי ראדמו וסקאזי 

ואחריהם הלהיבו את הקהל להקות הצוללת האדומה והשירה 
הבוגרת. ברחבת הספרייה, סחף גבי ברלין את המבוגרים במופע 

"שרים עצמאות".

בע חודש הקריאה בספרייה העירונית. קיץ של מוזיקה ויצירה 
בספרייה. מפגשים עם סופרים ומשוררים והופעות לילדים. 

בע שבועות. טקס הבאת ביכורים בהשתתפות ילדי הצהרונים 
והלהקות הייצוגיות בשילוב קונצרט הקונכייה - תזמורת הבוגרים של 

הקונסרבטוריון. לסיום הערב התקיימה הרקדה עם יונתן כהן.

בע ”מעירים את העיר“. במהלך הקיץ בכל שבוע, בימי חמישי, 
התקיימו אירועים שכונתיים ברחבי העיר.   

בע משלחת JLGB אנגליה. משלחת שניה המחברת בני נוער יהודי 
מהארץ ומהעולם במחנה קיץ בלונדון. 

בע להקת השירה הייצוגית יצאה השנה עם המשלחת העירונית 
לייצג את קריית אונו בעיר התאומה דורמגן שבגרמניה, לציון 20

שנות ידידות.

בע הפנינג חוגים מסורתי למבוגרים, לילדים ולנוער. ההפנינג 
התקיים, כמידי שנה, בתפוח פיס ובספרייה.
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מחול, שירה, תיאטרון
יש במה לכשרון שלך...

במסגרת תחום התרבות והאירועים פועלות במתנ"ס הלהקות 
הייצוגיות שמשתתפות בפסטיבלים בארץ ובחו"ל: כרמיאל, אילת, 

איטליה, ספרד, פראג וגרמניה.

תחום המחול והקצב 
להקות הג'אז, הבלט וההיפ-הופ, המחול הישראלי - "הורה הקריה" 

ולהקות "דרך הקצב". החזרות מתקיימות בשלוחות שונות ברחבי 
העיר. לצד הלהקות הייצוגיות מתקיימים גם חוגי מחול להנאה 

ולהעשרה לילדים נוער ומבוגרים.

תחום השירה
כולל בתוכו פעילויות וסדנאות לילדים, נוער, מבוגרים 

וקשישים:  
ד "חבורת הזמר" של המבוגרים, ומקהלת "קול הזהב" בהנחיית: 

אורי דרזי.
ד להקת השירה הצעירה והבוגרת בהנחיית פיני שפיגלר, המנהל 

המוסיקלי וליאור וידושינסקי, הבמאי והכוריאוגרף.

ד "מפתח סול" - ביה"ס לשירה, המכשיר את עתודת הלהקות 
הייצוגיות, ומיועד לתלמידי כתות ב׳-ה׳ בהנחיית: זיו ברקוביץ'.

ד ”קולות הזמיר“ - תחום השירה קיבל תגבורת משמעותית עם 
הצטרפות המקהלה למתנ“ס. ”קולות הזמיר“ היא מקהלה קלאסית 

מקצועית מהשורה הראשונה בארץ ובעולם, בניצוחה של נטליה 
שפילבוי, ובוריס גרבר. 

להקות השירה משתתפות בכל האירועים הקהילתיים בעיר, 
בפסטיבלים בארץ ובחו"ל. הפעילות כוללת חזרות קבועות, סדנאות 

עבודה מיוחדות ומפגשים עם להקות ומקהלות מרחבי הארץ. 
להקת השירה הייצוגית ייצגה בכבוד רב, את העיר בטקס ציון 20 שנות 

ידידות עם העיר התאומה שלנו דורמגן שבגרמניה.

תחום התיאטרון
קבוצות תיאטרון קהילתי מפצפונים - גילאי 5

ועד הגיל השלישי. 

הקבוצות, הפועלות באולם מופת, מעלות הצגות מקוריות לצד הצגות 
רפרטואריות קלאסיות, המוצגות לתלמידי בתי הספר ולקהלים שונים 
ומשולבות באירועים עירונים. על הפעילות אמון צוות במאים מקצועי 

ומנוסה, בוגרי האקדמיה ובתי ספר למשחק.

המחזות שהעלו הקבוצות השנה: חט"ב תיכון העלתה את "הנחשול", 
ה׳-ו׳ העלתה את "המלך מתיא הראשון", ג׳-ד׳ העלתה את "הכבש 

השישה עשר", א׳-ב׳ העלתה את "בלי חיות אי אפשר לחיות", טרום 
חובה וחובה (תיאטרון סיפור) העלתה את "חומפס".
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הספרייה העירונית
”בית לתרבות יוצרת“ - מרכז התרבות של קריית אונו

הספרייה משמשת מרכז שוקק חיים בכל שעות היום לילדים, 
נוער, מבוגרים וקשישים. במהלך כל השבוע מתקיימים 

בספרייה פעילויות שונות: שעות סיפור, חוגים, קורסים 
בתחומים השונים, הרצאות, מופעים לציבור הרחב. 

אוסף של קרוב ל-60,000 כותרים נמצא בספרייה בתחומים שונים 
ומגוונים: ספרי קריאה לילדים, נוער ומבוגרים, ספרי עיון וייעוץ 

בנושאים רבים ושפות זרות. אוסף הספרייה מתעדכן באופן תדיר 
וברשותנו רבי מכר רבים. 

שירותים נוספים: ספריית סרטי DVD, השאלת ספרי שמע ע"ג 
דיסקים, חדר המולטימדיה ע"ש נועה פוקס-רייסמן מציע לילדים 

מחשבי טאצ' חדישים, הקרנות סרטים ופעילויות יצירה, טאבלטים עם 
ספרים אלקטרוניים ושירותי גלישה באינטרנט.                                                   

שירותי הספרייה לתושבי קריית אונו בחינם וללא הגבלת זמן!

תערוכות אומנות מתחלפות בשיתוף עם מרכז אמנויות מתקיימות  ד
בחדר ההנצחה לחללי קריית אונו וברחבי הספרייה.

מידי שנה מתקיים בחדר ההנצחה "טקס משפחתי" לבני משפחות  ד
הנופלים לפני הטקס הממלכתי.

הארכיון ההיסטורי פועל בספרייה באמצעות מתנדבים ומספק  ד
שרותיו לתושבים המתעניינים בהיסטוריה של המקום ולתלמידי בתי 

הספר לצורך קידום עבודות מחקר.

פרויקטים קהילתיים 
בית הקפה "קפה על הפארק". עסק חברתי בשיתוף המחלקה  ד
לקידום נוער בעירייה. בית הקפה מופעל באירועים שונים ובמהלך 

השבוע לטובת מבקרי הספרייה.  
הפרלמנט של אונו. פורמט חדש שנערך אחת לחודש בספרייה.  ד
מתארחים נבחרי ציבור בנושאי אקטואליה בפני קהל שבאפשרותו 
לשאול שאלות מהאולם ומהבית ולהביע דעות. הפרלמנט משודר 

באמצעות הטלוויזיה הקהילתית לתושבי העיר באינטרנט. את פורמט 
הפרלמנט שמפיק מתנ"ס קריית אונו הגה דורון לנדוי תושב העיר 

שעזר בהפקתו. מנחה חגי גולן, העורך הראשי של גלובס.
סדרת "בית לתרבות יוצרת" מארחת זמרים, מוזיקאים, סופרים  ד
ואנשי רוח מובילים בחברה הישראלית למפגשים אינטימיים איכותיים.

פעילויות שונות לילדים. בובטרון לגילאי 4-2, שעת סיפור  ד
לגילאי 5-3, מפגשים עם סופרי ילדים ע"פ דרישה, סדנת קומיקס 

עם אורי פינק יוצר "זבנג", חוג "איור-סיפור" עם הסופרת והמאיירת 
שולמית צרפתי, סדנת כתיבה למבוגרים עם שלומית מירון, חוג 

איטלקית למבוגרים עם חני שניצלר מ"איטליה הקטנה", חוג אנגלית 
לילדים עם אהרון רייכלר, תערוכות אמנות קהילתיות רבות ומיזמים 

קהילתיים וחינוכיים שונים.

מרכז אמנויות
מפגיש תחת קורת גג אחת, אמנים ויוצרים, מבוגרים, נוער 
וילדים אשר חולקים את האהבה לעולם האמנות והיצירה 

ומתוך צורך בסיסי לביטוי עצמי מקורי וייחודי.
חוגים, סדנאות וקורסים לכל הגילאים בהדרכת אמנים מובילים: ציור, 
פיסול, אומנות הזכוכית והעץ, אומנות שימושית, תכשיטנות, שזירת 
פרחים, צילום ועוד באווירה של יצירה. כל חדר במרכז מיועד לתחום 
וחומרים ספציפיים כגון: סטודיו לקרמיקה, סטודיו לקדרות, סטודיו 

לציור, חדר עבודות עץ..

מרכז האמנויות הקים את פורום האמנים שמהווה כתובת לכל אומן 
ויוצר בבקעת אונו ומאפשר מפגשים בין יוצרים מתחילים לבין 

אומנים ותיקים. פורום האומנים מספק מסגרת פורמאלית עבור 
האמנים בקהילה ורשת תקשורת בינם לבין עצמם. הפורום מפעיל גם 
פייסבוק בו רשאי כל אומן רשום לפרסם תערוכות אישיות, קבוצתיות 

וכל עניין אחר. מרכז האמנויות מנהל את הפורום ויוזם תערוכות 
"נושא" ויחד עם הגורמים העירוניים מקדמים פרויקטים קהילתיים 

לחיזוק פעילות האמנים בעיר. 
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פרויקט קהילה יוצרת זוכרת. עבודות אמנותיות מיוחדות, פרי  ד
ידם של אמני פורום בקעת אונו, נולדו בעקבות מפגשים עם משפחות 

הנופלים. במפגשים אישיים שנערכו שמעו מההורים, מהאחים, 
מהאלמנות ומהיתומים על החלל שנפל במערכות ישראל, חוו וראו 

תמונות שלו, יצרו עבודת אמנות שביטאו את תחושותיהם. לאמנים 
ניתן חופש אמנותי מוחלט ובין המשפחות לאמנים נוצרו חיבורים 

עדינים ומיוחדים. את הפרויקט יזם יו"ר בית יד לבנים בקעת אונו, 
שאול צ'יטה צ'יטיאט, בשיתוף עם יעל מורי מנהלת מרכז אמנויות 

קריית אונו ופורום האמנים.
פרויקט בית פתוח לאמנים. מתקיים אחת לשנתיים. מרכז  ד

אומנויות מארגן סוף שבוע של אמנות בבתי האמנים לקהל הרחב. 
האירוע התרחב לאירועים תרבותיים ואומנותיים לאורך שבוע 

בשיתוף עם קניון העיר. פסטיבל האומנות יתקיים בחודש מרץ. 
פעילויות, תערוכות, הרצאות בקניון, בספרייה ובבתי האומנים. 

חוברת האירועים ורשימת האומנים עם מפת העיר הופצה בכל בתי 
האב בקריית אונו.

תערוכות. תערוכות מתחלפות בגלריה בבית התרבות העירונית  ד
"כותר הפיס", בהן מציגים אומנים מקומיים את יצירותיהם.

פעילויות קיץ. קייטנות אומנויות וסדנאות קיץ בתחום הציור,  ד
פיסול וקדרות הינן תשובות הולמות לפעילות קיץ עם תוכן לילדים 

ונוער.
פרויקט "אלף פרחים לפתע יפרחו". ביוזמת האמנית עינת  ד
גבע, בשיתוף המרכז לאמנויות של המתנ"ס, עמותת על"ה ואגף 
הרווחה. מאות מקשישי העיר ונכדיהם יצרו פרחי קרמיקה איתם 

קישטנו את הכניסה לשכונת פסגת אונו.

המתנ״ס
האסכולה האקדמית

קריית
אונו

קריית

בוקר של טעימות    
עם מבחר המרצים 

לשנת הלימודים 
החדשה

9:30 יום שני 27.6|
9:30 יום רביעי 29.6|

בקניון קריית אונו

לפרטים: 03-5353635

הכניסה חינם

קפה ומאפה

האסכולה האקדמית 
האסכולה האקדמית פועלת בחסות 

המשרד לגמלאים ומעניקה לכל 
המעוניינים אפשרות להשתלב במערך 
התוכניות הכולל מגוון רחב ומרתק של 

פעילויות העשרה, השכלה, טיולים 
וחברה, לכל תושבי העיר והסביבה. 

היכרות עם תרבויות אחרות, חשיפה לגילויים האחרונים במחקר 
ובמדע, היכולת להבין יצירת אמנות, גילוי של חוויה ספרותית, 

מוסיקלית או קולנועית. הכרת הרקע ההיסטורי של נכסי תרבות ושל 
גלגוליהם מן העבר ועד ימינו יוצרת עבורנו חוויה תרבותית אחרת. 
האסכולה האקדמית, במתנ"ס קריית אונו, רכשה לעצמה מוניטין 
בזכות תכניותיה המקוריות והייחודיות, המאפשרות רכישת ידע 

בדרך של חוויה אינטלקטואלית. סדרות חדשות של סיורים עיוניים 
מרחיבי דעת המעניקים מבט חדש על אתרים ברחבי הארץ.

השנה, האסכולה האקדמית גדלה והתרחבה, נוספו קורסים חדשים 
בתחומי עניין מרתקים עם מגוון מרצים מהשורה הראשונה.

האסכולה האקדמית פועלת בימי ראשון עד רביעי בשעות הבוקר 
באולמות הקולנוע של קניון קריית אונו.
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תרבות תורנית 
סל של פעילויות תורניות ברוח היהדות: הרצאות שבועיות 
למרצים ורבנים בעלי שם, טיולים לקברות צדיקים, ערבי שירה 

והרקדה לנשים, אירועים בחגי ישראל, הדרכת נערים ונערות בני 
מצווה ובתי הכנסת מתקיימת פעילות שוטפת יומיומית של שיעורי 
תורה. הזמרים אלעד שער וסגיב כהן שימחו השנה את הקהל בחגי 

תשרי ברחבי העיר.
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תפוח פיס
מרכז חוגי העשרה 

למעלה מ-1,000 ילדי קריית אונו בחרו השנה להשתתף בפעילות 
קבועה בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחשיבה: שחמט, מבוכים 

ודרקונים, רובוטיקה, אלקטרוניקה ועוד...
החוגים והקורסים מתקיימים בתפוח פיס בשעות אחה"צ בתחומי 

העשרה רבים. 
נפתחו שלוחות נוספות בבתי הספר יעקב כהן, ורשה ורימונים בהם 

נהנים מאות ילדים ממיטב החוגים והמדריכים המקצועיים. 

מועדון השחמט ומשחקי חשיבה
ד 750 ילדי גנים ברחבי העיר לומדים כיום את יסודות משחק 

השחמט.
ד 380 משתתפים בחוגי שחמט.

ד מעל ל-1,000 משתתפים בתחרויות בחופשות החגים.

"בקריית אונו מגדלים נסיכות ונסיכים למשחק המלכים"...

מועדון השחמט של קריית אונו הינו מהמצליחים והפעילים בארץ. 
חשיפת המשחק וקידום השחמטאים הצעירים באה מתוך אמונה כי 
משחק השחמט הינו כלי חינוכי חשוב לפיתוח המוח וחשוב לפתחו 

בגיל הרך. 
מטרת מועדון השחמט בקריית אונו להגיע לכל גני הילדים בעיר על 

מנת שכל ילד יזכה להשתבץ בפרויקט חינוכי זה.

הישגים למועדון השחמט בזירה הארצית / תשע“ה:

ד העפלה לליגה עילית לנוער, קריית אונו ב‘
ד מקום 1 באליפות הארץ עד גיל 8 לבנות - רננה קן דרור
ד מקום 1 באליפות הארץ עד גיל 10 - יהלי סוקולובסקי

ד מקום 2 באליפות הארץ עד גיל 10 - עידו מזרחי
ד מקום שני משותף באליפות אירופה עד גיל 8 בפראג – אלעד כהן

ד ועוד עשרות זכיות בתחרויות אזוריות...

ד מקום ראשון באליפות הארץ לקבוצות עד גיל 8
ד מקום ראשון באליפות הארץ לקבוצות עד גיל 10
ד מקום שלישי באליפות הארץ לקבוצות עד גיל 12

ד מקום ראשון באליפות הארץ לנבחרות בנות
בתי-ספר יסודיים (עלומים)

ד מקום חמישי באליפות הארץ לבתי ספר
עד כיתה ו‘ לבנות (רימונים)

ד מקום ראשון באליפות הארץ לבתי-ספר יסודיים
עד כיתה ג‘ (עלומים)

ד מקום שני באליפות הארץ לבתי-ספר יסודיים
עד כיתה ג‘ (עלומים ב‘)

ד מקום רביעי באליפות הארץ לבתי-ספר יסודיים
עד כיתה ג‘ (יעקב כהן)

ד מקום רביעי באליפות הארץ לבתי-ספר יסודיים
עד כיתה ו‘ (ניר)

ד ייצוג ישראל באליפות הבינלאומית ברוסיה
עד כיתה ח‘ (שז“ר)

המועדון הפיק השנה פסטיבל שחמט בינלאומי בשיתוף רבי אמנים 
ואמנים בינלאומיים וכן עשרות תחרויות ברמות שונות.

תודה ל-380 תלמידי המועדון, לצוות המורים ולמדריכי המועדון 
מהטובים בארץ: אירנה לן, מאיר פז, עודד רוס, טל חיימוביץ,

איתמר שחר ויוסי ללנה.

טלוויזיה קהילתית  
הטלוויזיה הקהילתית מסקרת, יוצרת, מתעדת 
ומשדרת במגזין הקהילתי של קריית אונו "העץ 

הבודד", אירועים עירוניים בתחומי: ספורט, 
תרבות, חינוך, חגים, מתנדבים, אירועים בבתי 

הספר ועוד. מתנדבי הטלוויזיה הקהילתית נמצאים 
בכל מקום ובכל אירוע שמתרחש בעיר. כל 

החומרים נשמרים בארכיון עבור הדור הבא.
ד במגזין הקהילתי, "העץ הבודד", ניתן לצפות בערוץ 98 בכבלים 

ובלווין בימי א' בשעה 15:30  ובימי ד' בשעה 9:30 וכן באתר 
www.hamatnas.co.il :המתנ"ס בכתובת

ד ערב הוקרה למתנדבי המתנ"ס התקיים גם השנה לזכרו של "מר 
טלוויזיה", אברהם גדש ז"ל, שנפטר לפני שנתיים. 

ד סרטונים בהפקת מתנדבי הטל"ק הוצגו לאורך השנה באירועים 
עירוניים שונים ותרמו רבות להצלחת האירועים. 
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המרכז לגיל הרך 
ולמשפחה

המרכז לגיל הרך 
ולמשפחה

המרכז לגיל הרך 

gilr@kono.matnasim.co.il  אבני הדרך שלך ובשבילך

המרכז לגיל הרך ולמשפחה שם לו למטרה להוביל ולפתח מסגרות 
חינוכיות לילדי העיר בגילאי לידה עד תשע והוריהם, ופועל 

בראייה אינטגרטיבית ושותפות בין כל אנשי המקצוע המטפלים 
בילדים מתחומי הרווחה, הבריאות, החינוך והחינוך הבלתי 

פורמאלי. 
המרכז נותן שירות זמין ונגיש בקהילה, ומציע להורים ולילדים 

פעילויות מגוונות ועשירות  מליווי התפתחותי לתינוקות, טיפול 
פרארפואי, רגשי, פסיכולוגי, הדרכת הורים ועד ליווי וייעוץ חינוכי 

לגיל הרך.

היחידה הקהילתית להתפתחות הילד
מרכז התפתחותי קהילתי המאגד תחתיו את כל השירותים 

ההתפתחותיים לילדי הגיל הרך והוריהם. היחידה עוסקת באבחון 
מוקדם, טיפול, מעקב, מתן ייעוץ והדרכה להורי ילדים עם עיכוב 
התפתחותי, התנהגותי ורגשי לילד ולמשפחתו. היחידה היא חלק 

ממערך של יחידות קהילתיות הפועלות בחברה למתנ״סים, במטרה 
לתת מענה לתושבי הקהילות בהן הן ממוקמות. יחידתנו פועלת מזה 

12 שנה ומשרתת את תושבי העיר ויישובי בקעת אונו.

למי מיועד השירות
השרות מיועד לילדים בני 14-1 שנה, הלומדים במסגרות רגילות 
או מיוחדות ולהם מגוון לקויות ועיכובים התפתחותיים. ליחידה 

הכרה של משרד הבריאות והסכמים עם קופות החולים: "מכבי", 
"מאוחדת", "כללית" וטיפולים פרטיים. 

צוות היחידה 
ריפוי בעיסוק, תקשורת ושפה, פיזיותרפיה, פסיכולוגיה: פסיכולוגים 

התפתחותיים ושיקומיים, טיפול בהבעה ויצירה: אומנות, תנועה 
ופסיכודרמה, הדרכת הורים – עובדת סוציאלית וייעוץ זוגי 

ומשפחתי.

פרויקטים מיוחדים 
ד איתור התפתחותי לגילאי לידה עד שלוש במעונות היום של רשת 

"התחלה חכמה" בשיתוף משרד הבריאות.  

ד ניהול תיק (case management), הפרעות הספקטרום 
.(ASD אוטיזם) האוטיסטי

אבחונים 
ד אבחון פסיכו דידקטי – אבחון מקיף ומשולב הבודק את היכולת 

והמיומנויות של הילד.
ד אבחון בשלות לכיתה א' – הדלגה – אבחון מעמיק של היכולות 

ההתפתחותיות והבשלות הרגשית של הילד.
ד הרצאות לאנשי חינוך וטיפול – צוות המטפלים המקצועי של 

המרכז מקיים הרצאות וסדנאות לאנשי חינוך ולמטפלים בתחום, 
בנושאי התפתחות הילד.

יעוץ והדרכה אישיים להורים לילדים בגיל הרך                                                                 
הייעוץ מתמקד במגוון נושאים התפתחותיים: התמודדות עם עיכוב 

התפתחותי, דילמות הוריות, מעברים, ייעוץ במצבי משבר של הורה 
או ילד. צוות המומחים של היחידה: פסיכולוגים, מטפלות רגשיות, 
עובדת סוציאלית ויועצת זוגית ומשפחתית. לילדי המרכז לגיל הרך 

במסגרות של המעונות והצהרונים – ייעוץ ראשוני חינם! 

קבוצות                                                                                                                  
ד קבוצות לפיתוח מיומנויות חברתיות 

ד קבוצת מוכנות לכיתה א‘ (מטופלים מהיחידה בלבד)
ד קבוצות להורים לילדים עם הפרעת קשב וריכוז 

(ASD אוטיזם) ד קבוצות הפרעות הספקטרום האוטיסטי
(DCD) ד קבוצות לסרבול מוטורי

31

20
16

ב 
ש

תו
 ל

וח
 ד

ו /
ונ

 א
ת

ריי
 ק

ת
ריי

עי

20
16

ב 
ש

תו
 ל

וח
 ד

ו /
ונ

 א
ת

ריי
 ק

ת
ריי

עי

30



קריית אונוקריית אונו / המתנ״ס / המתנ״ס

קייטנות המתנ"ס
מאות ילדים השתתפו השנה בקייטנות במגוון נושאים: חברתי, 

מדעים, אמנויות, מחול, תיאטרון, שחמט. גולת הכותרת השנה  
היתה קייטנת אקסטרים חדשה, שהתקיימה במתקני שעשועים 

ברחבי הארץ.

מעונות יום קהילתיים 
"הפרדס" ו"הפסגה"                                                                                              

מרשת מעונות "התחלה חכמה"  של החברה למתנ״סים. מעונות  
היום הקהילתיים ייחודים לקריית אונו. המעונות הם חלק ממעך 

השירותים של המרכז לגיל הרך ולמשפחה שהמתנ“ס מספק לקהילה.  

התפיסה החינוכית                                                                                               
התפיסה החינוכית מנחה את עבודתם של מעונות היום הקהילתיים 
ומתבססת על האמונה בחינוך ובהיותו של המעון מקום בו נפגשים 

מחנכים, ילדים והורים ליצירת שותפות חינוכית. 

רשת צהרוני "חוויטף"

רשת הצהרונים של מתנ"ס קריית אונו בפיקוח ובשיתוף פדגוגי של 
רשת "צהריים טובים" - החברה למתנ״סים, רשת חינוכית בלתי 
פורמאלית של מתנ“ס קריית אונו. הרשת מפעילה צהרונים בגני 
הילדים העירוניים. הצהרונים מהווים מסגרת חינוכית, מקצועית 

ואיכותית הכוללת תכנית פדגוגית התואמת את שלב ההתפתחותי של 
הילד וכן חוגי העשרה. הילדים מקבלים ארוחת צהריים חמה. כל זאת 

לצד הקפדה על בטיחותם וביטחונם של הילדים. 
הדרכה והשתלמויות של הצוות, ליווי וייעוץ פדגוגי, פיקוח ובקרת 

איכות על ידי החברה למתנ״סים, פיקוח של מעבדה פרטית לתזונה  
בצהרונים.                             

קנגורו - חוגי העשרה במרכז לגיל הרך 
ההשקעה בילדי הגיל הרך בפעילויות ההעשרה החל מהינקות, קובעת 

האם הילד יוכל למצות את הפוטנציאל הטמון בו. נודעת חשיבות 
רבה בחשיפת הילדים לתחומי ההתפתחות השונים, מוטורית, 

שפתית, קוגניטיבית ורגשית ועבודה בקבוצות בכדי להתמודד עם 
אתגרים. היכרות הגוף ויכולותיו, העמקת היכולת השכלית, פיתוח 
האינטליגנציה ועוד. חוגי העשרה מתקיימים בשעות אחר הצהריים.

ד ספורט התפתחותי "פעלטף" בהדרכת אריה חבוירניק – בוגר 
וינגייט ושיטת אלכסנדר.

ד "תנועה וספורט" בהדרכת רחל טייטלבוים – בוגרת וינגייט 
ואוניברסיטת חיפה בחוגים מקבלים הילדים מקבלים כלים לחיזוק 
והרחבת המיומנויות הנדרשות מהם בהתאם לגיל. דרך הספורט, 
הילדים מתחזקים פיזית, המוטיבציה והרצון להיות חלק מהמעגל 

החברתי גוברים, והחוויה היא הצלחה לצד הנאה. 
בעזרת אביזרים מגוונים: שרפרפים, מקלות, חישוקים וקונוסים,

ניתן לעבוד כל פעם על מטרה אחרת, וכמובן גם לשלב מטרות. 
החוגים מתקיימים באולם גדול ומרווח בשילוב מוסיקה וציוד ג'ימבורי 

מגוון להתפתחות המוטוריקה הגסה. 

ד תנועה יצירתית בהדרכת רחלי גורן – בוגרת סמינר הקיבוצים 
להוראת המחול. שיעורי המחול לגיל הרך בנויים באופן חוויתי 

תוך התייחסות לעולמם הפנימי של הילדים. מושם דגש על פיתוח 
מיומנויות בסיסיות של המחול, הקשבה למוסיקה וקצב, הכרות עם 

היכולות של הגוף, דימוי הגוף ופיתוחו באמצעות שירה, סיפור, ריקוד 
ותנועה במרחב. האווירה נעימה, תומכת ומעודדת לפיתוח המסוגלות 

והפוטנציאל התנועתי.

ד סדנת תינוקות – "תנועה מההתחלה" לגילאי 5-2 חודשים. 
הסדנה מיועדת להורים שמעוניינים לתרגל תנועה הפעלה 
ומשחק עם התינוק שלהם, יחד עם הכוונה מקצועית של 

הפיזיותרפיסטית ערבה באום, המתמחה בעבודה עם תינוקות.                                                                          
ההשתתפות בסדנה מסייעת להורים בהעמקת הידע על שלבי 
ההתפתחות הראשוניים ובמתן כלים למשחק ראשוני. בנוסף, 
ההפעלה המשותפת מעודדת את התינוק להשגת אבני הדרך 

המוטוריים הראשונים באופן חוויתי.

פרויקט בי"ס צהרים-
מלמדים מתוך בחירה! 

העשרת עולם הידע, הקנייה וטיפוח תחושת מסוגלות.

בי"ס צהריים נולד בעקבות פניית הורים בתחושה ש"הילד בוגר מדי 
לצהרון הרגיל, אך צעיר מכדי לחזור הביתה לבד". יצרנו עבור הילדים 

"בנק חוגים" שמטרתו הראשונה להעשיר את עולם הידע שלהם, 
והשנייה - להקנות ולטפח תחושת מסוגלות, וזאת תוך כדי משחק 

ורכישת חוויות הצלחה מתמשכות.  
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מרכז הגישור
בית המתנדב

המרכז פועל בשיתוף העירייה, המתנ“ס והקריה 
האקדמית אונו. צוות המרכז מאמין כי השימוש 

בגישור וביישוב סכסוכים בהסכמה, תורם לקידום 
ערכי סובלנות, פתיחות וכבוד הדדי בקהילה.

המרכז מקבל לטיפולו פניות עצמאיות של תושבים 
וכן הפניות מגורמים שונים בעיר, כגון: ש.י.ל, האגף לשירותים 

חברתיים, השיטור הקהילתי, הוועדה לתכנון ובניה  ומבית משפט 
לתביעות קטנות. המגשרים, כולם מתנדבים, בעלי הכשרה מקצועית 

רחבה  וניסיון עשיר, מנהלים את תהליכי הגישור תוך שמירה 
קפדנית על אתיקה מקצועית.

המרכז מציע שירות במגוון תחומים: סכסוכי שכנים, עסקים, 
צרכנות, תכנון ובניה, יחסי עבודה, גירושין, סיכסוכים בין אחים, 

בין הורים לילדיהם ועוד. בנוסף, בניית הסכמות בבתים משותפים, 
גישורים רב צדדיים, אימון ליישוב סכסוכים ותיקי תביעות קטנות 

המופנים מהנהלת בתי המשפט. 

המרכז נגיש לבעלי מוגבלויות, ומציע שירות בשעות גמישות וגם 
בשפות זרות.

ליצירת קשר: טל. 03-5310979
(ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי)

03-5311959 פקס:
gishur@ono.ac.il :מייל

אוכלוסיות מיוחדות 
מחלקת אוכלוסיות מיוחדות במתנ"ס קריית אונו יוזמת 
ומארגנת חוגים, פעילויות ומועדונים עבור ילדים, נוער 

ומבוגרים בעלי צרכים מיוחדים, חוגים ופעילויות ייחודיים 
ומשולבים לילדים, נוער ומבוגרים עם מוגבלויות שונות.

ארגון אירועי הסברה ופעילויות במטרה להעלות את רמת הנגישות 
של העיר, קריית אונו, בשיתוף פעילי "קהילה נגישה".

תודה למתנדבים רבים וטובים! הנכם מוזמנים
להצטרף אלינו...

ד כנפיים של קרמבו. תנועת נוער לילדים ולנוער עם מוגבלויות: 
פיגור שכלי, שיתוק מוחין, אוטיזם ותסמונות למיניהן. התנועה 

מקיימת פעילות חברתית חווייתית ומעשירה. הפעילות התקיימה 
בביה"ס אביגדור ורשה...

ד פרויקט פנאי בוגרים. שילוב וליווי בוגרים עם מוגבלויות שונות 
בחוגים ובפעילויות המתנ"ס. השילוב כולל התאמה אישית, סבסוד 

ניכר ממחיר החוג והנגשה רלוונטית.

ד אילוף כלבני טיפולי. יצירת קשר עם כלב, טריקים ומעבר 
מסלולי מתקנים, תוך חיזוק הביטחון העצמי, התמודדות עם פחדים 

וחרדות, מוטוריקה עדינה וגסה והצבת גבולות. החוג מפעיל שתי 
קבוצות – ילדים ונוער אוכלוסיות רגילות, ילדים ונוער אוכלוסיות 

מיוחדות. 

ד קבוצות "רעים". תכנית חברתית לילדים, נוער ומבוגרים 
המתקשים ביצירת קשרים חברתיים על רקע קשיי תקשורת. 

״רעים״ מפעילה מועדונית חברתית לילדים בגילאי 10-6 על הרצף 
האוטיסטי בשיתוף אגף הרווחה והחברה למתנ״סים.

ד קבוצות כדורגל. שיפור יכולות מוטוריות וביטחון עצמי, במשחקי 
כדור, תוך פיתוח מיומנויות חברתיות ותקשורתיות, בשיתוף 

"מפעלות חינוך וחברה", הפועל תל אביב.

ד תיאטרון קהילתי. לימוד משחק דרך אימפרוביזציות ותרגילים, 
תוך העצמת יכולת הביטוי והקשרים החברתיים. השנה העלו 

השחקנים את "זמן לקפה".
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ד קהילה נגישה. בשיתוף אגף הרווחה בעירייה. פעילות למען 
קידום שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות באמצעות הגברת 
הנגישות, פעילות הסברה ושילוב בקהילה. מיועד לפעילים בעלי 

מוגבלויות, בני משפחותיהם ומתנדבים תושבי קריית אונו.
פעילי קהילה נגישה ומחלקת הנוער ארגנו הפנינג פתיחת שנה 

למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחתם. במהלך האירוע 
הוקמו דוכני הפעלה ויצירה עם בני הנוער. במופע מרכזי הופיעו אמן 

החושים עמית מיטראני ואיציק הליצן בחוויה משפחתית מהנה.

ד מועדון גלבוע. חוגים המיועדים לבעלי מוגבלויות שכליות.

ד מועדון אנוש. חוגי אומנות ופעילויות נוספות המיועדות לצעירים 
ומבוגרים המתמודדים עם מוגבלויות נפשיות. 

ד "עמיתים". שילוב אנשים עם מגבלה נפשית בקהילה. משתתפי 
התכנית זכאים למלגת הצטרפות למגוון חוגי המתנ"ס תוך ליווי 

ותמיכה בעזרת שיחות. התכנית מבית החברה למתנ"סים בשיתוף 
משרד הבריאות, מיועדת לזכאי סל שיקום. בתכנית כיום כ-30

משתתפים מקריית אונו והסביבה. המשתתפים בוחרים להשתלב 
בחוגי אמנות, מוזיקה, ספורט וקורסי לימוד שונים. 

תכנית ״עמיתים״ דוגלת בליווי ושילוב ובהסברה לקהילה.
המשתתפים לקחו חלק בסדנאות הסברה, תערוכות וימי עיון.
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האגף לשירותים 
חברתיים

”קידמה עם נשמה“
בעפמחזיק תיק השירותים החברתיים:

סגן ראש העיר נפתלי כהן

מופע סיום מועדון גלבוע

בעפשירותים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים
בהפעלת האגף:

קהילה נגישה. קבוצת העצמה פעילה של בעלי עניין בתחום  ד
הצרכים המיוחדים למען שיפור חיי בעלי הצרכים 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.
נערך הפנינג עירוני למשפחות להם ילד עם צרכים  פנאי - ד

מיוחדים. האירוע התמקד באחים ובהוריהם.

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. 
כל תושב רשאי לפנות ולהיעזר בשרותי האגף ולקבל מענה 

טיפולי, ייעוצי, תמיכתי, מתן מידע, מיצוי זכויות וסיוע חומרי, 
בכפוף למבחן זכאות.

ערכי השירות: 
עובדי האגף מחוייבים למתן שירותים תוך הקפדה על כבוד האדם,  ד

זכותו ליחס אנושי הוגן ושוויוני.
עובדי האגף מחוייבים למתן שירות מקצועי, איכותי וזמין למען  ד

התושבים.
עובדי האגף מחוייבים בשמירה על כללי הסודיות והאתיקה  ד

המקצועית המחוייבת על פי חוק העובדים הסוציאליים.

נערכה סדנא בת שלושה ימים בתנאי  סדנא בתנאי נופש - ד
לינה לאימהות להם ילד בעל צרכים מיוחדים. המשתתפות שיתפו 
מהחוויות האישיות של כל אחת וקבלו כלים להתמודדות והעצמה.

מועדונית לילדים על הרצף האוטיסטי בגיל  ״מועדוניות דקל״ - ד
חט"ב לבעלי תפקוד גבוה. 

מועדונית לילדים בכיתות א׳-ו׳, הנותנת  ד ״מועדונית רעים״ -
מענה לפעילות חברתית, לפעילות פנאי, חוגים והעשרה, וללימוד 
מיומנויות צריכת השירותים הללו. המועדונית מופעלת הן לילדים 

המשולבים בחינוך הרגיל והן לילדים הלומדים בחינוך המיוחד. 
המועדונית נועדה לילדים בעלי בעיות תקשורת PDD ופועלת 

בשיתוף המתנ"ס.

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

המרכז הציב בפניו מטרה לתת שירותים רב-גוניים מותאמים לכל 
חבר לפי צרכיו, רצונותיו וכישוריו. אנו רואים את המשפחות כבעלות 

משמעות רבה ועל כן נעשות פעילויות מגוונות להגברת מעורבותן. 

שילוב ילדים ממשפחות להם ילד בעל צרכים  ״צלילי אחים״ - ד
מיוחדים, במרכז למוסיקה העירוני. החזון הוא להעצים את האחים, 

ע"י מתן כלים לביטוי עצמי מוסיקלי, הרגלי למידה והתמדה 
והעשרה.

במהלך כל השנה מתקיים סיוע במיצוי זכויות  מיצוי זכויות - ד
ובצריכת שרותים לכלל הנכויות והגילאים - מעון יום שיקומי, מפעל 
מוגן, סידור חוץ ביתי, סיוע לחרשים/כבדי ראייה/נכויות פיזיות ועוד.

בעפהתחנה לטיפול זוגי משפחתי. התחנה מתמקדת בטיפול 
זוגי, ייעוץ נישואין ובטיפול משפחתי בגישות מערכתיות ומגוונות. 

התחנה מציעה טיפול זוגי, טיפול משפחתי, טיפול פרטני, תאום הורי, 
סדנאות וקבוצות.

בעפקבוצת תמיכה וליווי בתהליך פרידה וגירושין.
הקבוצה מלווה ומסייעת למשתתפים - מתוך חוויה תומכת - הן 

בהתמודדותם האישית עם המשבר ועם השינויים שמביאים איתו והן 
בהתייחס להורות ולתהליכים העוברים על ילדיהם.

בעפהיערכות לשעת חירום. האגף לשירותים חברתיים ערוך 
לעבוד בזמן שגרה ואף בעיתות חירום כגון במקרה של אסון טבע 

או מלחמה. השנה נערכה ביקורת לאגף וכן נערך יום תרגיל על ידי 
פיקוד העורף. האגף עבר את הביקורת בציון טוב מאוד. בנוסף נערכה 
השתלמות בנושא 'הבשורה המרה' לכל העובדים הסוציאליים ללמידה 

כיצד מודיעים למשפחה על אובדן.
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תערוכת אמנות של החברים במועדון גלבוע
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בעפהמרכז 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 משפחותיהם 

החיים בצל האלימות. בנוסף, במרכז נערכות קבוצות טיפוליות לנשים 
נפגעות אלימות ולגברים אלימים.

בעפעבודה עם ילדים חווי אלימות. במהלך הטיפול ניתנת 
לילדים הזדמנות לקבל מרחב מוגן ובטוח, על מנת לעבוד על בטחון 

ודימוי עצמי והעלאת ערכם העצמי.

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

ייחודיים לזיהוי וסיוע לנשים במצבי מצוקה.

בעפמועדון נשות ההדר. מיועד לנשים עצמאיות [חד הוריות], 
המהווה מסגרת תמיכה והעצמה לנשים. במסגרת הפעילות, הנשים 

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

בעפיחידה 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 היחידה מופעל מועדון "בית חם" למבוגרים, תכניות 

שיקום שונות ומועדון טיפולי לבני נוער.
השנה נערכה סדנת תיאטרון ככלי שיקומי למכורים מבוגרים.

פרויקט המיועד למכורים נקיים  פרויקט תעסוקה למכורים - ד
ע"מ לסייע למשפחות לצאת אל מעגל העבודה.

בפרויקט שני חלקים:
הראשון - סדנת תעסוקה בת 14 מפגשים המתקיימת אחת לשבוע 

NLP בימי חמישי בשעות הערב בהנחיית מנחת סדנאות אימון
בתחום של שינוי התנהגותי.

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

והפניה ללימודים והכל בהתאמה אינדיבידואלית.

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

חברתי'.

בעפקליטת עלייה. ליווי לאורך כל השנה של אוכלוסיית העולים 
המתגוררת בעיר. מרבית אוכלוסיה זו הינה מבוגרת ועלתה ממדינות 

חבר העמים לשעבר. הפעילות כוללת הרצאות, אירועים סביב חגי 
ישראל וסיורים להכרת הארץ. בנוסף, נערך אירוע מרשים לציון 

יום הנצחון [9 במאי] של רוסיה על גרמניה וחולקו תשורות לבוגרי 
המלחמה המתגוררים בעיר.

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

הנותנת מענה למכלול הגורמים המשפיעים על התנהלותה של 
המשפחה. התכנית פועלת בשיתוף עמותת 'כתף לכתף'. 

בעפאוניברסיטה בעם. המשתתפים בתכנית הינם מבוגרים 
הלומדים אחת לשבוע קורס מבוא מיוחד המותאם עבורם, באחד 
מהתחומים הבאים: משפט, רפואה, מינהל עסקים ופסיכולוגיה, 

המועבר על ידי סטודנטים-מנחים לתואר ראשון. תלמידי התכנית 
הינם מוכרים באגף הרווחה והם סובלים מפערי ידע משמעותיים. 

התכנית מעניקה להם ידע מעשי בסיסי במטרה לאפשר להם 
התמודדות טובה יותר בחיי היומיום, אך חשוב מכך – בכדי לפתח 
את סקרנותם, להשיב להם את חדוות הלימוד שאבדה, ולהעניק 

להם את הרצון והכלים להמשיך ללמוד ולהתפתח. הלימודים 
מאפשרים למשתתפים להיחשף לחוויית הלימודים האוניברסיטאית, 
וגם לסטודנטים ולאנשי הסגל, על תחומי עיסוקם ותפיסות עולמם, 

ובכך מייצרים דו-שיח בין שכבות אוכלוסייה אשר לרוב אינן נפגשות 
בישראל. מפגש זה מעצים ומעשיר את התלמידים ותורם להשכלתם 

והכשרתם של הסטודנטים, אך בעיקר מוביל לקירוב לבבות 
ולצמצום הניכור ממנו סובלים אלו החיים בשולי החברה.

בעפיחידה 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.

בעפתכנית 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

התנדבות
קריית אונו הינה עיר שתחום ההתנדבות הינו אבן יסוד בהווי 

העירוני.

בעפעוצמת ההתנדבות. הוקמה תכנית שמטרתה להכשיר 
ולפתח מובילי התנדבות של אנשים בעלי צרכים מיוחדים שיהוו ציר 
מרכזי לשינוי עולם ההתנדבות בקרב אוכלוסיית האנשים עם צרכים 
מיוחדים. החזון הינו למצות את הפוטנציאל החברתי והאישי הקיים 

בעשייה ההתנדבותית ככלי מרכזי לשילוב אנשים בעלי צרכים 
מיוחדים לפעילות בקהילה ולהעצמתם  האישית.  

כחלק מהתכנית, בימים אלו אנו בתחילת ההפעלה וההקמה של 
חנות יד שנייה [צעצועים, בגדים, כלי בית] שתנוהל ע"י מתנדבים 

מהקהילה, חלקם בעלי צרכים מיוחדים. החנות תהווה מרכז קיימות 
ומחזור עירוני עבור משפחות.

בעפמשפחות מארחות. איתור, גיוס והכשרה של משפחות 
מארחות עבור ילדים בגילאי בי“ס יסודי, אשר משפחותיהם 

אינן יכולות לקבלם בשל סיבות סוציאליות שונות והם נאלצים 
להישאר בפנימיה בסופי שבוע, חגים וחופשות. מטרת המיזם ליצור 

אלטרנטיבה ידידותית לילדים אלו בתקופות בהם הפנימייה אינה 
פועלת.
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אירוע פתיחת חודש הגמלאי תשע�ז



בעפמבצעי התרמה. במהלך כל השנה נערכו מספר מבצעי 
התרמה, חלקם בשיתוף יחידת הנוער העירונית לגיוס תרומות. 

לפני החגים נערך איסוף מזון בחנויות השונות בעיר. בתחילת שנת 
הלימודים יצאנו במבצע ״תלמידים למען תלמידים״ ונאסף ציוד 

לימודי רב ונערך מבצע התרמה עירוני תחת הכותרת ״עניי עירך 
קודמים״.

בעפשימור מתנדבים. כדי לתגמל את מערך ההתנדבות ולשמר 
אותו, קיים מערך כוללני הפועל לתחזק מתנדבים לאורך כל השנה. 

החל מהכשרות וסדנאות, מפגשים חגיגיים לקראת פסח/ראש השנה, 
טיולים, סיוע בפעילות לארגוני המתנדבים בבית המתנדב ועוד.

בעפהכשרות. נערכו הכשרות בתחומים מקצועיים למתנדבים - 
כל תחום על פי הנושא בו הוא עוסק. בנוסף, נערך קורס החייאה 

למתנדבים ע"י מד"א. 

בעפמיצוי זכויות לניצולי שואה. מטרת הפרויקט היא להגיע 
לכל אחד מניצולי השואה ולסייע בבירור הזכויות המגיעות להם עפ"י 

חוק, כאשר במקרים רבים הניצולים אינם מודעים לקיומם. בנוסף, 
נבדקים צרכים נוספים של הקשישים ונעשה מאמץ לסייע להם 

בתחומים נוספים. התכנית מופעלת על ידי מתנדבים. השנה למעלה 
מ-40 ניצולי שואה סיימו את תהליכי ההכרה כניצולי שואה והחלו 

לקבל סיוע כספי - כל אחד על פי הזכאות שלו. 
הפרויקט מתקיים בשיתוף פעולה עם משרד האוצר, משרד הרווחה, 

המשרד לשיוויון חברתי, הרשות לניצולי שואה וביטוח לאומי.

בעפשי"ל. שירות יעוץ לאזרח - קריית אונו. השנה מלאו 20 שנה 
להקמתה של תחנת שי"ל בקריית אונו. השירות הוקם במטרה לספק 

סיוע ראשוני בנושא זכויות וייעוץ קדם משפטי. השירות ניתן לכלל 
תושבי העיר ואף לרשויות סמוכות.

שי"ל אף זכה בפרסים רבים בעבר - כתחנת שי"ל ארצית מצטיינת, 
אותות הוקרה בעיר, מתנדבים מצטיינים ועוד. 

תחנת שי"ל בקריית אונו מונה צוות של כ-40 מתנדבים, מתוכם 4
עורכי דין, 2 טוענים משפטיים ועוד אנשי מקצוע בתחומים שונים. 

התחנה פועלת 19 שעות בשבוע.
בשנת 2016 ניתן שירות לכ-1,400 פונים. 

התפלגות הפניות לפי נושא: יחסי עבודה, ביטוח לאומי, צרכנות,  
דיור, דיני משפחה (צוואות, ירושות, גירושין וכו'), עובדים זרים,  

ביטוח פנסיוני, הוצאה לפועל, מיצוי זכויות לניצולי שואה.
באמצעות שיתוף פעולה בין האגף לשירותים חברתיים לבין תחנת 

שי"ל - ניתן שירות נגיש ומקצועי לכלל מטופלי הרווחה, בנוסף לכלל 
התושבים.

בעפמרכז לגישור ויישוב סכסוכים בקהילה. מרכז מקצועי 
רב-תחומי, אשר נותן שירות בתחום גישור, יישוב סכסוכים ובניית 

הסכמות במגוון תחומים: סכסוכי שכנים, במשפחה, נושאי צרכנות, 
תכנון ובנייה, דיני עבודה ועוד.

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

בעפידיד לקשיש. ליווי חברתי פרטני לקשישים בודדים - 
מתנדבים המגיעים לליווי חברתי לבתיהם של גמלאים וגמלאיות 

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

בעפחונכות ילדים. סיוע לילדים מתקשים בהיבט הלימודי 
והחברתי וזאת באמעות סטודנטים מלגאים ומתנדבים מהקהילה.   
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קריית אונו /  האגף לשירותים חברתיים /  האגף לשירותים חברתיים

רווחת הגמלאי
המחלקה לרווחת הגמלאי מטפלת באוכלוסיית המבוגרים בעיר 

ומספקת טיפול פרטני, שירותי חוק סיעוד, סיוע חומרי, סידור בבית 
אבות, מיצוי זכויות ומפעילה מספר תכניות מרכזיות לאוכלוסייה:

חודש הגמלאי. השנה נערך חודש הגמלאי בסימן "התנדבות  ד
ועזרה לאחר". במסגרת חודש זה נערך אירוע פתיחה חגיגי 

בהשתתפות צמד הזמרים רבקה זהר ולירון לב וכן נערכו עשרות 
פעילויות ע"י המחלקה לרווחת הגמלאי, עמותת על"ה, מחלקת 

הספורט וחברות הסיעוד. 
היחידה למניעת התעללות בזקן. בישראל, 1 מכל 5 זקנים  ד

חשוף להתעללות או הזנחה. כך מדווחים ממצאי הסקר הארצי 
בתחום (איזיקוביץ, לבנשטיין ווינטרשטיין, 2005). תופעת 

ההתעללות בזקנים והזנחתם פחות מוכרת למרות היקפיה חסרי 
התקדים. היחידה מתמקדת באיתור וטיפול במקרים של הזנחה, 

התעללות במישור הגופני, המיני, הנפשי או הכלכלי. צוות היחידה 
פועל להגברת 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  ד

מאפשרת פעילויות רבות באופן פרטני לקשיש המרותק לביתו 
בתחומים רבים.

קהילה תומכת. חברים בקהילה כ-400 בתי אב הנהנים משלושה  ד
תחומים: בריאותי-רפואי, חברתי וסיוע בתיקונים 'קלים' בבית. 

התכנית מופעלת ע"י מוקד אנוש ועמותת על"ה.
מרכז יום לקשיש. מרכז היום מהווה מסגרת טיפולית עבור  ד

קשישים אשר אינם יכולים להשתלב במועדונים רגילים בשל מגבלה 
גופנית או מנטאלית. המרכז מופעל על ידי עמותת על"ה.

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

נקודת זכות. מיזם למיצוי זכויות לניצולי שואה. במסגרת המיזם  ד
יועמד עו"ד בעל ניסיון מקיף, הבקיא בזכויות המתעדכנות של ניצולי 

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

ובהם הטבות סוציאליות וכספיות מיוחדות. 
פרויקט צילום בגיל. במסגרת תכנית זו נערכו השנה 2 מחזורים  ד
של סדנת צילום ותיעוד עבור האוכלוסייה המבוגרת, בהנחיית צוות 
מקצועי. המשתתפים למדו על יסודות הצילום, איך מפיקים תמונה 

איכותית ותיעדו רגעים מחייהם.

פעילות בין-דורית במרכז היום לקשיש עם תלמידי תיכון בן צבי



קריית אונו / קידום מעמד האשה

קידום מעמד האישה
בעפיו“ר מנהלת נשים: עו“ד רויטל שדה-תמם

חזון מנהלת נשים קריית אונו: 
לחלום, להעז, להגשים

מנהלת נשים קריית אונו הוקמה מתוך 
אמונה ביכולתה של כל אישה למלא כל 
תפקיד, לקבל החלטות ולעצב את עתידה מתוך חופש בחירה. 

מנהלת נשים קריית אונו פועלת לתת מענה לנשים בכל שכבות 
האוכלוסייה, בכל גיל, במגוון נושאים וסוגיות לכל אישה על פי 

שאיפותיה, מטרותיה, רצונה ועולמה.
מנהלת נשים שואפת לקיים בקריית אונו קהילה נשית תומכת 
של ”נשים למען נשים“, להיות בית לנשות קריית אונו ולהוות 

גורם משפיע בקבלת החלטות ברמה עירונית בכל תחומי החיים.

בעפסדנאות והרצאות
ד נטוורקינג נשי עסקי

ד פרלמנט הפסגה 
ד מדברים אנגלית - סדנא לשיפור האנגלית

ד קורס צילום מזווית נשית
ד רשת חברתית לנשים אקדמאיות

ד הרצאות לנשים במועדון חד הוריות
ד יום עיון לצוותים מקצועיים בנושא הטרדות מיניות 

בעפאירועי תרבות
ד יום האישה הבינלאומי – הצגת ״נשים״

ד פתיחת שנת פעילות - בסיפור מרגש של ניצה מתתיהו
אודות בנה נועם ז״ל

ד פסטיבל נשים יוצרות – במה ליצירה נשית
ד יום המאבק באלימות נגד נשים

ד סיור במקלט לנשים מוכות

בעפשיתופי פעולה
ד מעגל 50+ גדולות מהחיים / בשיתוף עמותת על“ה

ועמותת נעמת
ד מפגשי נטוורקינג בשיתוף קפה זליק

ד הפנינג אורח חיים בריא בשיתוף מכבי שירותי בריאות

אירוע יום האישה הבינלאומי
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מחלקת הספורט
בעפמחזיקת תיק הספורט – חברת מועצת העיר

עו"ד אלונה בומגרטן

מחלקת הספורט רואה בפעילות ספורטיבית ערך עליון, 
הן בהיבט הקהילתי והן בהיבט הבריאותי ולכן, בכל שנה 

מרחיבה את הפעילות הספורטיבית בעיר, משדרגת ומקימה 
מתקנים חדשים ודואגת שכל תושב ימצא ענף ספורטיבי 

בו יוכל להשתלב ולהרחיב את מעגל האפשרויות, על מנת 
להביא לידי ביטוי פעילות גופנית, לשמירה על כושר ובריאות 

לילדים, נוער ומבוגרים.

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

קיים.
במקביל, תומכת מחלקת הספורט באגודות השונות הפועלות בעיר  
ומקבלת לחיקה ענפים ואגודות חדשים הרוצים להתפתח בעיר, תוך 

מגמה של הוספת חוגים וענפי ספורט שונים.
כיום קיימים בעיר 16 ענפי ספורט תחרותיים ועממיים המייצגים 

בהישגיהם את העיר בכבוד רב.
כמדי שנה, ההישגים בענפי הספורט השונים יוצאי דופן ומבטאים 

את העבודה המקצועית, ההתמדה והנחישות להצלחה בכל ענפי 
הספורט: כדוריד, כדורסל, כדורגל, קיר טיפוס, כדורת דשא, 

התעמלות מכשירים, טניס שולחן, שחייה, טניס, אגרוף תאילנדי, 
טקוונדו.

רשימת ההישגים: 

בעפהתעמלות מכשירים
מכבי עירוני קריית אונו בהתעמלות מכשירים זכתה בהישגים רבים 

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

בעפכדורגל
תיכון בן צבי זכה במקום הראשון בטורניר מחוז ת״א.

נבחרת מכבי קריית אונו בהתעמלות מכשירים



קריית אונוקריית אונו /  מחלקת הספורט /  מחלקת הספורט

בעפכדורסל
הצלחות במשחקי הליגה. מחלקת הנוער התפתחה ופעילים בה מעל 

כ–550 שחקנים.

בעפכדוריד
קבוצת הנוער מדורגת במקום ה-1 בליגה המחוזית, קבוצות הילדים 

זכו במקומות הראשונים באליפויות וגמר גביע המדינה. כמו כן, בנים 
כיתה ו' זכו במקום הראשון בטורניר ״פרחי הספורט״.

בעפאתלטיקה
כמדי שנה, נערכה תחרות אתלטיקה באצטדיון הדר יוסף בהשתתפות 

נציגים מכל בתי הספר היסודיים בעיר.

בעפקיקבוקס
חברי מועדון מירון - אלופי ישראל לנוער, לקדטים ולבוגרים שנה 

שלישית ברציפות. 
אדווה אוחיון זכתה באליפות ישראל וסגנית אלופת העולם בתחרות  ד

שנערכה בהונגריה.

בעפשחייה 
מכבי קריית אונו בשחייה - גברים ונשים זכו גם השנה במקומות 

הראשונים באליפות ישראל בשחייה.

בעפקרטה דו
הישגים רבים וזכייה במקומות הראשונים בתחרויות בארץ ובחו״ל.

בעפכדורת דשא
זכייה במקום הראשון בתחרות הארצית והישגים נוספים בתחרויות 

אזוריות וארציות.

בעפטניס שולחן
קבוצת הנוער זכתה במקום השני בארץ.

בעפטורנירים אזוריים
במסגרת שיתוף פעולה אזורי עם רשויות בקעת אונו קיימנו מספר 

אירועים מרשימים, כמו: טורנירים בכדורגל, בכדורסל ופסטיבל 
בריאות וכושר שהיו הצלחה גדולה.

בעפספורט עממי
מסע אופניים: סובב בקעת אונו למרחק של 20 ק"מ.  ד

ד כ-400 תושבים השתתפו ביום ספורט לגמלאים שהתקיים 
בבריכת השחיה בקריית אונו. 

ימי ספורט בבתי הספר. ד
טורנירים של כל בתי הספר בענפים השונים. ד
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מתקני ספורט ששודרגו בשנת 2016
ספורטק – הוחלפו כל הגדרות סביב המגרשים, הותקנו מצלמות  ד
אבטחה חדישות ומעקות בטיחות ביציע הישיבה ובמגרש ההחלקה.

תיכון בן צבי – הונח משטח סינטטי חדש במגרש המיני פיץ. ד
באולם הגג של התיכון – הוחלף כל ציוד התעמלות המכשירים הישן 

בציוד חדיש ומתקדם.
חודשו רישיונות עסק לכל אולמות הספורט.   ד

מגרש הכדורגל העירוני – שזרוע דשא חורף כמדי שנה, הוחלפה  ד
כל מערכת צינורות ההשקיה והשירותים, שופצו חדרי ההלבשה 

והמלתחות, הוקמו שירותי נכים.  
ביה“ס עלומים – המגרשים המשולבים של הכדורסל והטניס שופצו  ד

ושודרגו בציפוי אקרילי חדש.
ביה“ס שרת – הוקם מגרש כדורסל מקורה חדש ומרשים. במגרש  ד

הסינטטי הוקמו גדרות מגן לבלימת הרעש מהכדורים.
ביה“ס ניר – שודרג, נצבע וסומן מחדש משטח הכדורסל, הוחלפו  ד

כל התשתיות הישנות.
ביה“ס יעקב כהן – נפתח אולם ספורט חדש ומרהיב, העומד  ד

בסטנדרטים הגבוהים ביותר ומשרת את תושבי העיר במספר ענפי 
ספורט.

אולם רימונים – הוחלפו הסלים.  ד
פארק צה“ל – הוקם מתקן כושר חדש. ד

תוכנית אב לספורט 2031-2016 - מחלקת הספורט בנתה תוכנית  ד
אב נרחבת ומקיפה.

אליפות הארץ בטיפוס, בקיר הטיפוס המחודש

יום ספורט לגמלאים שהתקיים בבריכת השחיה בקריית אונו הענקת תשורות למצטיינים בכדורסל



היחידה למניעת 
אלימות, סמים 

ואלכוהול
אלימות, סמים 

ואלכוהול
אלימות, סמים 

תכנית עיר ללא אלימות בקריית אונו הינה תוכנית לאומית 
למאבק באלימות, עבריינות ופשיעה ברשויות המקומיות. 

התוכנית מייצרת שינוי חברתי, תרבותי וסביבתי כולל ופועלת זו 
השנה השישית.

החזון: יצירת אווירה עירונית אשר מעודדת ערכים של כבוד 
הדדי, סובלנות, דיאלוג, משא ומתן ומקדמת את כבוד האדם 
וזכויותיו. התכנית דוחה אי שמירה על החוק, הפרת זכויות 

אדם ושימוש לא לגיטימי בכוח מכל סוג שהוא ועובדת בחמישה 
תחומים: חינוך, רווחה, הקשר העירוני, אכיפה  ופנאי.

בעפחינוך
ד תכנית אילנות בגני הילדים – מיועדת להפחתת רמת האלימות 
בגני הילדים באמצעות הכשרת צוותי הגן, צוותים טיפוליים והכשרת 

ההורים, על מנת להשיב את הסמכות והצבת גבולות. התכנית פועלת 
בגנים בקריית אונו ומספקת ייעוץ אישי לעשרות הורים.

ד מדריכי מוגנות - מדריכים בחטיבות הביניים ובתיכון, המהווים 
גורם סמכות מבוגר פורמאלי ובלתי פורמאלי, המסייעים בשמירה על 

המשמעת, מהווים דמות של "אח גדול" לתלמידים, מסייעים בשמירה 
על הסדר והמוגנות בבית הספר ובמניעת מקרי אלימות. 

ד תכניות בנושא מניעת אלימות והתנהגויות סיכון במערכת 
החינוך:

הרצאות וסדנאות לתלמידים, ערבי הורים ותלמידים למניעת 
התנהגויות סיכון, הנחיית צוותים מקצועיים וסדנת יחסים בין המינים 

ובתוכם בשכבת ט'.

בעפרווחה
ד פעילות מניעה לילדים ונוער בסיכון - סדנאות, מפגשים, 

ופעילויות. תמיכה וליווי בקבוצת הכדורגל של מחלקת קידום נוער.
ד פעילות למבוגרים ברווחה - סדנאות לנערות בבית חם, סדנת 

הורים לילדים, יוגה לנערות, סדנא לבני משפחות של מכורים.
ד פורום קהילתי נשי – מתן כלים לנשים לזהות נשים אשר נמצאות 

במצבי מצוקה. 
ד ימי עיון - ימי עיון לצוותים מקצועיים.

בעפקהילה
ד מרכז ההדרכה "הורים על בטוח" -  מספק הרצאות וסדנאות 
להורים בקהילה וכן כלים ומידע בנושאים הקשורים לגידול הילדים: 

סמכות הורית, הצבת גבולות, גיל ההתבגרות ועוד. 
ד סיירת הורים עירונית "הורים על בטוח" – הורים מתנדבים 

המסיירים ברחבי העיר במקומות הבילוי של בני הנוער, מונעים 
התנהגויות סיכוניות ויוצרים דיאלוג עם בני הנוער. הסיירת פועלת 

זו השנה החמישית ובמהלך השנה נפתח קורס הכשרה וגויסו 30
מתנדבים חדשים. זו השנה הראשונה שאירחנו מתנדבים/ות מיהוד. 

הסיירת מונה 130 הורים פעילים.
ד זהב בגן - גמלאים מתנדבים בגני הילדים המגיעים אחת לשבוע 

לגן, מפעילים ושותפים בפעילות. השנה פועלים בתוכנית 36
מתנדבים/מתנדבות.

ד הקשר עירוני - תכנית הדרכות לסייעות בגני הילדים:
מיועדת להכשיר ולהעצים את הסייעות במטרה לייצר אקלים מיטבי.

ד הדרכות לעובדי רשות - במטרה לתת כלים לתקשורת ואיכות 
שירות לתושב.

האגודה לתרבות הדיור 
ב במהלך שנת 2016 ניתן ייעוץ משפטי לחברי האגודה:

כ-140 דיירים נפגשו במשרדי האגודה בקריית אונו עם היועץ המשפטי 
של תרבות הדיור, המתמחה בדיני מקרקעין, שנתן מענה לדיירים בכל 

נושאי חוק המקרקעין.
תרבות הדיור סייעה השנה בהגשת כתבי תביעה, שהוגשו למפקחת 
על הבתים המשותפים נגד סרבני תשלום. הללו קיבלו ייצוג משפטי 

נלווה שמומן בחלקו על ידי האגודה לתרבות הדיור.
השנה חזינו גם בעליה ניכרת במספר הדיירים 

הפונים לייעוץ משפטי טלפונית-“און ליין“ לקבלת 
תשובות מהירות.

ד הופצו פליירים לתושבים.
ד האגודה מימנה לבתים משותפים החברים באגודה חוות דעת 

מקצועית ממהנדס בניין לגבי תיקונים נדרשים בגג משותף, צנרת 
משותפת וקומת עמודים.

ד בתים משותפים קיבלו מענה מיועצי גינון בתכנון גינה קיימת, 
תחזוקה ושיפור מראה הגינה המשותפת, סוגי צמחים המתאימים 

לגינה ויעוץ בנושא שיטות השקיה הרצויות לחסכון במים.
ד בתים משותפים קיבלו חוות דעת מאדריכל מוסמך בנושאים שונים, 

כגון בניית מעלית, הרחבת לובי ושינוים ברכוש המשותף.
ד מספר רב של פניות טלפוניות נענו במהלך השנה, בכל הנושאים 
הקשורים לרכוש המשותף, כולל שליחת מכתבים לסרבני תשלום, 

מכתבים לדיירים שהשתלטו על מחסנים ברכוש המשותף.
ד מכירת לוחות מודעות, מראות, פחי אשפה לחדרי מדרגות

בתעריף מוזל.

קריית אונו /  האגודה לתרבות הדיור /  האגודה לתרבות הדיור קריית אונו /  א.ס.א
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קורס מתנדבי סיירת הורים



קריית אונוקריית אונו /  תכנון עירוני /  תכנון עירוני

תכנון עירוני
ב התחדשות עירונית

קודמו מתחמים ובניינים במסלול פינוי–בינוי או תמ“א 38, על פי 
מדיניות שנקבעה ע“י הרשות המקומית.

השנה המשיכה הבנייה בפרויקט פינוי-בינוי במתחם ”הרוגי מלכות  ד
בבל“ ובימים אלו הולכת ונשלמת שכונת ”אונו הירוקה“ ונבנה הבניין 

האחרון. כמו כן הוקם חניון ציבורי תת קרקעי, גן ילדים ולקראת 
ביצוע - הרחבה של הגינה הציבורית המרכזית.

הוועדה המקומית המליצה על הפקדתן של תכניות פינוי-בינוי  ד
במתחמי הברוש, לוי אשכול צפון ולוי אשכול דרום, מתחם הרימון, 

מתחם הצבר, מתחם התאנה ומתחם אחאב.
מתחם בר יהודה אושר ונמצא לפני תחילת הבנייה. ד

מתחם הביטחון עומד לקראת התחדשות עירונית, חיזוק המבנים  ד
והסדרת חניות.

מגדל משרדים: במתחם קניון קריית אונו מגדל המשרדים השני  ד
בשלב אכלוס כחלק ממגמה שתאפשר לרבים מתושבי העיר לעבוד 

בעיר במקום לנסוע מדי יום לעבוד בעיר הגדולה.
פינוי-בינוי שלמה המלך נמצא בתנופת בניה. ד

הוועדה ממשיכה לקדם תוכנית: על פי תמ“א 38 השנה הושלמו  ד
בניינים אחרונים בזמיר, החלו בתכנית בניין ביהודה המכבי לפי 

תמ“א 38/2, אושרו ברח׳ מונטיפיורי בניינים להריסה ובנייה לאחר 
הליך ממושך של שיתוף ציבורי.

ב פרויקטים חדשים
הופקדה תכנית לשכונת ”צומת סביון“ עם 1,250 יח“ד, כ-400,000 ד

מ“ר תעסוקה ומסחר.
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בית הצופים - הדמייה. המתחם מאפשר קשר חזק בין חללי הפנים של הבניין לבין החוץ,      המשרת את פעילות החניכים המרובה המתרחשת בו

אושרה תכנית פיתוח לביצוע הרחבת כביש דורי. ד
בשכונת פסגת אונו יוצאים לקראת ביצוע מתחם למגרשי טניס צמוד  ד

לספורטק ונהרסה. המשתלה שהיתה מפגע סביבתי - נהרסה.
ד ניתן היתר בנייה למעונות סטודנטים ברח‘ שלמה המלך ויצא מכרז 

לביצוע. 
הוועדה המקומית אישרה להפקדה שתי תכניות למגורים בשכונת  ד

גבעת ברכה, ברח‘ חנה סנש 
וברח‘ השקד בהליך שכלל 

שיתוף ציבור.
הוועדה המקומית הפקידה  ד

תוכנית שתאפשר בניית 
מגרש כדורגל חדש בצומת 

סביון.
אושרה בקשה להיתר  ד
למתחם מסחרי בשכונת 

רייספלד בשיתוף הציבור.

ב תכנון כולל
הוועדה המקומית קיבלה  ד

הסכמה ממנהל התכנון 
והורחבו סמכויותיה.

הוחל בקידומה של תכנית  ד
מתאר חדשה לעיר שתעשה 

תוך שיתוף הציבור.
פורסמה תחרות לעיצוב  ד

הכניסות לעיר. הציבור יהיה 
מעורב בהליך השיפוט. מגדל המשרדים החדש בקניון קריית אונו



קריית אונוקריית אונו /  שפ״ע /  שפ״ע

שפ״ע
אגף שיפור פני העיר

בעפמחזיק תיק שפ"ע: המשנה לראש העיר עמי כחלון

המחלקה פועלת ומשקיעה רבות בשפור השירות  תברואה.
לתושב, תוך שימת דגש על פינוי פסולת מופרדת, ניקיון רחובות, 

ניקיון מגרשים ציבוריים והדברת מזיקים.

השנה הושקעו משאבים רבים לטובת שיפור מסתורי האשפה 
המפוזרים בעיר ושודרגו רכבי פינוי האשפה.

בנוסף, גם השנה זכינו בתחרות ”קריה יפה בישראל“ בחמישה 
כוכבי יופי.

אנרגיה. בתחום שימור האנרגיה בוצע שלב א‘ בנושא שדרוג 
תאורת הרחוב ברחבי העיר מתאורה רגילה לתאורת לד.

גנים ונוף 
מחלקת גנים ונוף מתחזקת את הגינות, הפארקים וכלל השטחים 

הירוקים בעיר ומלווה את התכנון והביצוע של עבודות הפיתוח 
באזורים החדשים, בהם גינון השקיה ומתקני משחק. 

בעיר כ-365  דונם של גינון אינטנסיבי ו-150 דונם של חורשות 
ושטחים פתוחים. המחלקה עוסקת בעבודות השגרתיות של נטיעות 

ושתילות ברחבי העיר. נציין במיוחד את שתילת פרחי העונה 
פעמיים בשנה, בעונות הקיץ והחורף. המחלקה מתמודדת עם 

מזיקים שונים, הדברות עצים וצמחים.
צוות המחלקה אחראי על הטיפול בכל מתקני המשחקים בפארקים 
ובגנים. אנו גם מלווים את התושבים בכל פניה בנושא העצים בעיר 

מול קק"ל.

השנה ביצענו פרויקטים רבים בתחומים שונים:
1. גינון

פארק צה"ל עבר שידרוג בתשתיות ובגינון תוך רצון לשמור על  ד
רוח הפארק הוותיק של המתכננים ליפא יהלום ודן צור.
בפסגת אונו הושלמו כל עבודות הגינון: גינות, כיכרות ופסי  ד

ירק לאורך השדרות והרחובות, כולל הגינון בכניסה למנהרה התת 
קרקעית מכיוון רחוב יצחק רבין המובילה לרח׳ הדובדבן.

רחוב רפאל איתן גונן, בהצטלבות הרחובת איתן ורבין הוקם שצ"פ 
חדש.

בפארק רייספלד חודשו ארונות ההשקייה. ד
אי תנועה ברחוב הזמיר עובר שיקום של כל הגינון.  ד

2. מתחמי כושר
בפארק צה"ל חודשה פינת מתקני הכושר.

3. גינות כלבים
לבקשת הציבור, הוקמה גינת כלבים ברחוב קק"ל, ושודרגו כל 

ברזיות המים לשימוש הכלבים.
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שדרוג רכבי פינוי אשפה

שיפור מסתורי האשפה



קריית אונו / שפ״ע / שפ״ע

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

בתכנון סביבתי מקיים, עוסקת בחינוך סביבתי בשיתוף עם 
תושבי העיר והוועדה לאיכות הסביבה ומטפלת במפגעים.

גינה קהילתית – פעילות שנתית

השנה בוצעו מספר אירועים קהילתיים בדגש על חגי ישראל 
ולאורך כל השנה. הפעילויות העיקריות התמקדו ביצירה בטבע, 

בניה וצביעת ספסלים ואדניות מעץ ממוחזר, זריעה ושתילה, וכן 
מגוון פעילויות עם מוסדות חינוך (בתי ספר וגני ילדים), 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.

איכות הסביבה
בעפמחזיקת תיק איכות הסביבה:

חברת מועצת העיר, עו“ד אלונה בומגרטן
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הפרדת אריזות

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

חינוך סביבתי 

שנת הלימודים תשע“ז נפתחה גם היא בסימן קיימות ושמירה 
על הסביבה בבתי הספר בעיר, בדגש על חסכון במים, עם מופע 

”האינסטלטור“, העוסק בשמירה על מקורות המים שלנו. 
כמו כן התקיימו מעבדות טבע בנושא מגוון המינים בביה“ס. 

חינוך סביבתי - קהילה

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

העולם ואנחנו - אייל ברטוב. ד
שירת העשבים של ילדי היער – ד“ר דניאל נוה. ד
השבת הדבורים הנעלמות אל העיר – יוסי אוד. ד

לא עוצרים בירוק – רוהאן שניר. ד
ד התחדשו סיורי קבוצות הורים וילדים בטבע בלווית מדריכים 

לגילוי מיני הצומח והחי בסביבה העירונית.

קרינה

קריית אונו היא הרשות המקומית הראשונה המנטרת באופן רציף 
במוסדות חינוך קרינה אשר נגרמת ע“י אנטנות סלולריות ומתקני 

חשמל. 
בנוסף, העיר החלה פיילוט של גלאי Wi-Fi חדשניים לניטור עוצמת 

הקרינה בכיתות בבתי הספר העל יסודיים מתוך עקרון הזהירות 
המונעת.

עיקור חתולים

במסגרת פעילות לצמצום התרבות חתולי רחוב בתחום העיר, עוקרו 
וסורסו כ-600 חתולים בתחום הרשות (כולל חיסון נגד כלבת), 

באופן יזום ולפי קריאות תושבים.

פתיחה חגיגית של תערוכת הכרזות של ילדי העיר בנושא עידוד הפרדת פסולת 
בלשכת ראש העיר.

תמונה קבוצתית של פעילי הגינה הקהילתית ויער מאכל, במסגרת קורס ההכשרה 
ביער מאכל קדרון.

חינוך סביבתי. תלמידים בשטחי טבע בעיר מאתרים, מזהים ומתעדים מגוון 
המינים המקומי



קריית אונוקריית אונו /  חינוך מוסיקלי /  חינוך מוסיקלי
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חינוך מוסיקלי 
הקונסרבטוריון ע"ש אהרון אלקלעי נמצא בראש הפירמידה 
של העמותה לחינוך מוסיקלי בקריית אונו, תחתיו נחשפים 

ילדי העיר ללימודי נגינה כבר בבתי הספר במסגרת מודל 
ישובי - "בית ספר המנגן", כאשר המעוניינים והמתאימים 

יכולים להמשיך את דרכם המוסיקלית באופן מקצועי ובשיעור 
יחידני בקונסרבטוריון.

מורי הקונסרבטוריון הינם מטובי המוסיקאים בארץ, רבים מהם 
מנגנים בתזמורות מקצועיות ומופיעים כסולנים על בימות הארץ 

והעולם. השנה החל מסלול מיוחד ללימודי נגינה בכלי נשיפה 
בשיתוף בית הספר לאומנות ע"ש תלמה ילין.      

בקונסרבטוריון פועלים מגוון הרכבי נגינה: הרכב גיטרות, הרכב 
חליליות, מקהלה, פסנתר 4 ידיים, ביג בנד, הרכבי כלי נשיפה 
וכמובן תזמורת הנוער הייצוגית. במהלך שנת תשע“ו חל גידול 

משמעותי במספר התלמידים הלומדים בקונסרבטוריון.

האירועים שהתקיימו השנה:
ב הקונסרבטוריון ממשיך ומפעיל את בית הספר המנגן בו לומדים 

ילדי העיר נגינה בכלים תזמורתיים בהתאמה לתוכנית המודל 
היישובי של משרד החינוך.

ב תלמידת הפסנתר נעמה שמש מכיתתה של רות צרי ותלמיד 
הקלרינט שריג הזנפלד מכיתתו של גלעד הראל זכו במלגת קרן שרת 

היוקרתית.
ב בחודש פברואר נערך הקונצרט החצי שנתי המסורתי ובו חולקו 

מלגות ל-3 תלמידים מצטיינים.
ב בחופשת הפסח הופיעה התזמורת בגני הנדיב שבזיכרון יעקב 

וזכתה לשבחים רבים.
ב תזמורת כלי הקשת ותזמורת כלי הנשיפה השתתפו בכנסים של 

משרד החינוך.
ב חמישה תלמידי י״ב נגשו לרסיטל בגרות בנגינה בהיקף של חמש 

יחידות.

הנדסה ותשתיות
השלמת פיתוח חצר בית ספר  דפיתוח חצר בית ספר עלומים דפיתוח חצר בית ספר עלומים ד ד

מדרכה ברחוב  דהשלמת פיתוח רחוב אמיל זולה דהשלמת פיתוח רחוב אמיל זולה ד דרימונים דרימונים ד
שינוי בהסדרי בטחון  דפסי האטה ברחבי העיר דפסי האטה ברחבי העיר ד דגדוד העברי דגדוד העברי ד
שביל  דהשלמת מדרכה ברחוב נחל גמלא דהשלמת מדרכה ברחוב נחל גמלא ד דבבית ספר שז"ר דבבית ספר שז"ר ד
שביל  דפיתוח חצר בית ספר שרת דפיתוח חצר בית ספר שרת ד דכניסה למחלקת הפקוח דכניסה למחלקת הפקוח ד

הסדרת חניה זמנית ליד בית ספר  דגישה למגרש ספורט צ'יינין דגישה למגרש ספורט צ'יינין ד
תיקונים רבים במדרכות  דתיקוני אספלט ברחבי העיר דתיקוני אספלט ברחבי העיר ד דניר דניר ד

ברחבי העיר

חנוכת המגרש המקורה בבי�ס שרת

שידרוג מגרש הספורט בבי�ס עלומים

בינוי וחשמל
הוספת כיתה בחטיבת  ד כיתות בבי"ס הדמוקרטי ד כיתות בבי"ס הדמוקרטי ד 4הוספת 4הוספת 4 ד

חידוש מגרש  דחידוש מגרש כדורסל בבי"ס ניר דחידוש מגרש כדורסל בבי"ס ניר ד דהביניים שז"ר דהביניים שז"ר ד
שיפוץ בית  דשיפוץ כיתות בבי"ס ניר דשיפוץ כיתות בבי"ס ניר ד דטניס בבי"ס עלומים דטניס בבי"ס עלומים ד
חידוש  דהצללה בחצר בי"ס שרת דהצללה בחצר בי"ס שרת ד דאמנויות בבי"ס רימונים דאמנויות בבי"ס רימונים ד

חידוש מתקני משחקים בגני הילדים דמזגנים במוסדות החינוך דמזגנים במוסדות החינוך ד
שיפוץ שירותים  דבניית גן חדש – גן אגוז – בבי"ס שילה דבניית גן חדש – גן אגוז – בבי"ס שילה ד ד

נגישות - מעליות חדשות בתיכון בן צבי,  דבמוסדות החינוך דבמוסדות החינוך ד
שיפוצי קיץ במוסדות החינוך דחט"ב שז"ר ובי"ס אביגדור ורשה דחט"ב שז"ר ובי"ס אביגדור ורשה ד
בניית 3 מרחבים מוגנים בגני הילדים  דמיגון המוקד העירוני דמיגון המוקד העירוני ד ד

הנגשת כיתות ללקויי  ד(כל גני הילדים בעיר ממוגנים כעת) ד(כל גני הילדים בעיר ממוגנים כעת) ד
שמיעה בבתי הספר ובגני הילדים 

חשמל / מיזוג
אחזקה שוטפת בתקלות חשמל בגני הילדים ובמוסדות החינוך ד

שדרוג כ-750 פנסי רחוב לפנסי לד על מנת להביא לחסכון  ד
אחזקת בקרי חסכון במרכזיות חשמל תאורת רחוב דבחשמל דבחשמל ד

התקנת מזגנים חדשים במוסדות ציבור, בתי הספר וגני ד
אחזקה שוטפת של מזגנים במוסדות ציבור, בתי הספר  דהילדים דהילדים ד

וגני הילדים 



קריית אונוקריית אונו
תחבורה ובטיחות בדרכים תחבורה ובטיחות בדרכים 

השתלמות למתנדבים המסייעים במעברי חצייה ע“י המשטרה

המפגש הראשון בתהליך שיתוף הציבור בנושא התחבורה

תחבורה ובטיחות 
בדרכים

ייעודו של המטה העירוני לבטיחות בדרכים הוא ליזום ולהפעיל 
היערכות קהילתית אפקטיבית שתיצור אקלים אופטימלי למיגור 

תאונות דרכים.
פעילויות המטה מבוצעות על ידי הטמעת שינויים התנהגותיים 

בקרב הקהילה והציבור הרחב באמצעות הסברה, בקרב כל 
משתמשי הדרך – הולכי רגל ונהגים, ארגון אירועים ועוד. כמו 

כן אחראי המטה על תחומי התנועה, התחבורה הציבורית 
והנגישות. המטה יוזם פעילויות הסברה נרחבות, פעילויות 

אכיפה עם המשטרה ומקדם את שיפור התשתיות בעיר.

אירוע קיץ בבטיחות בדרכים  - "חוצים את הקיץ בשלום"  ד
בקניון

באירוע נערכו מגוון פעילויות הסברה, הועברו מסרים חשובים לכל 
הגילאים בהתמקדות בחצייה נכונה ובטוחה במעבר חצייה, חשיבות 

חגורת הבטיחות, חידון בטיחות בדרכים נושא פרסים, הצגה ״הולכים 
על בטוח״ ועוד. 

מבצעי הסברה ואכיפה לכלי רכב ולאופנועים ד
נערכו מבצעי אכיפה והסברה לבדיקת תקינות כלי רכב ואופנועים 

בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 
והשיטור העירוני. במסגרת המבצעים נבדקו כלי רכב ואופנועים ע"י 

ניידת של משרד התחבורה. במקביל חולקו לנהגים חומרי הסברה על 
נהיגה נכונה.
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מיזם ייחודי בשיתוף השיטור המשולב ותלמידי חט“ב ד
מפגש ייחודי בשיתוף חברי צוות השיטור המשולב, המטה העירוני 
לבטיחות בדרכים ותלמידים מחטיבות הבינים שז“ר. מטרת המיזם 

הייתה להציג לתלמידים את עבודתם של סיירי ושוטרי השיטור 
המשולב, במיוחד בהמחשת נושאים שונים בבטיחות בדרכים, כגון: 

רכיבה על אופניים חשמליים, הליכה וחצייה בטוחה ונכונה של 
הולכי רגל, אלימות בכבישים ועוד. 

מיזם של תלמידי מגמת האדריכלות של תיכון בן צבי -  ד
"ללכת על בטוח"

תלמידי שכבת יא' במגמת האדריכלות בתיכון בן צבי בנו דגמים 
תלת מימדיים הממחישים את הדרך הבטוחה להגעה לבתי הספר 
היסודיים, בעיר במיזם ייחודי "ללכת על בטוח". במסגרת המיזם 

הדריכו תלמידי המגמה את תלמידי שכבות ג' בבתי הספר היסודיים 
איך להגיע בבטחה מבתיהם לפי הדגמים הבנויים. הדגמים הוצבו 

בספרייה במסגרת תערוכה פתוחה לקהל הרחב.
בתערוכה ביקרו ישראל גל, ראש העיר, צביקה דן, סמנכ"ל הרשות 

הלאומית לבטיחות בדרכים, עינת שרייבן, מפקחת אדריכלות 
במשרד החינוך, נירה פרידמן, מנהלת אגף החינוך, ציפי רוזנבויים, 

מנהלת תיכון בן צבי ואפרת מועלם, מנהלת בטיחות בדרכים  
והעניקו לתלמידים שהשתתפו בפרוייקט תעודות ופנסים להולכי 

רגל כהוקרה. בסיום התערוכה הועברו הדגמים לבתי הספר 
היסודיים לתצוגה.

השתלמות למסייעים במעברי חצייה ע"י המשטרה ד
המשטרה העבירה הדרכה מעשית ותיאורטית למסייעים במעברי 

החצייה אשר עוזרים מדי יום לתלמידי בתי הספר לחצות את מעברי 
החצייה הסמוכים לבית ספרם בבטחה.

פתיחת דרך רפאל איתן ד
השנה נפתחה דרך רפאל איתן המחברת בין קריית אונו לגני תקווה.

הצבת עיני חתול חשמליים במעגלי תנועה  ד
השנה הוצבו במעגלי תנועה בעיר עיני חתול חשמליים על מנת 

להגביר את הנראות שלהם למשתמשי הדרך.

�עיני חתול� חשמליים במעגל תנועה 



אגף חירום וביטחון

קריית אונוקריית אונו
אגף חירום וביטחון / הפיקוח העירוניאגף חירום וביטחון / הפיקוח העירוני

אימון מכלולי העירייה לשעת חירום - במהלך השנה ובהתאם  ד
לתוכנית העבודה הרב השנתית של רשות החרום הלאומית בוצעו 

אימונים לכל מכלולי העירייה בהם תורגלו הצוותים בתרחישים  
לשעת חרום.

במהלך השנה השלים האגף לחירום וביטחון את מעברו למשרדיו  ד
החדשים ברחוב רש״י 2. המשרדים חוברו בסיב אופטי למוקד 

העירוני ומשמשים כמוקד צופה נוסף שמחובר למצלמות האבטחה 
בעיר.

השנה נערכה ביקורת מקיפה של פיקוד העורף במקלטים  ד
הציבורים בעיר ונמצא שכל המקלטים ערוכים ומוכנים לשעת חירום.

כחלק מלקחי מבצע צוק איתן ודרישות פיקוד העורף הוחלט  ד
בעירייה על מיגון המוקד העירוני והפיכתו למוקד ממוגן ומבצעי גם 
לשעת חירום. במהלך השנה בוצעו עבודת מיגון, אשר כללו בניית 

קיר בטון מזויין והתקנת דלת פלדה וכיום המוקד עומד בתקן מאושר 
של מוקד מבצעי לשעת חירום.  

לראשונה בתולדות העיר נערך השנה ערב הוקרה למאבטחי  ד
מוסדות החינוך, שכלל גם הענקת תעודות הצטיינות למאבטחים 

המצטיינים. 

כחלק מהתכנית למניעת עבירות רכוש וגניבות רכבים ובתאום  ד
עם ועד שכונת עבר הירדן הושלמה במהלך השנה התקנת מערכת 

מצלמות אבטחה בכל הכניסות והיציאות לשכונה.

כחלק ממדיניות העירייה לשפר את רווחת המאבטחים במוסדות  ד
החינוך בעיר, הושלמה במהלך הקיץ התקנת מזגנים בכל ביתני 

השמירה שבמוסדות החינוך.
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ראש העיר במהלך אימון באולפן פיקוד העורף

כחלק מהיערכות לשע"ח של העירייה עם תאגיד "מי אונו" בוצע  ד
ריענון לכל מיכלי האחסנה לשעת חירום שכלל סילוק בלאי והשלמת 
חוסרים וכן העברתם ממחסני העירייה למחסני החירום של התאגיד.

במהלך שנת 2016 פינה צה"ל מהעיר מחסן ששימש אותו  ד
לאיחסון ערכות אב"כ. המחסן הועבר לאחריות האגף ובמהלך 

שנת 2017 מתוכנן להכשיר אותו כמחסן חירום ייעודי נוסף לטובת 
העירייה.

שיפוץ אנדרטת הנופלים - במהלך שנת 2016 פעל האגף,  ד
שהנושא נמצא באחריותו, לשיפוץ אנדרטת ההנצחה לנופלים 

שמוצבת בגן הגיבורים. לוחות ההנצחה עם שמות החללים הוחלפו 
בלוחות חדשים ובאתר הותקנה תאורה חדשה.

הפיקוח העירוני
מחלקת הפיקוח העירוני פעלה

ברחבי העיר בנושאים:

אכיפה ומיגור תופעת תליית שלטי פרסום פיראטיים ברחבי העיר

סיורי שיטור משולב  ד בניית מערך בין עירוני בתחומי האכיפה ד
טיפול בעבירות פליליות ופעילות מנע  ד לאכיפת הסדר הציבורי

פינוי רכבים  ד טיפול בוונדליזם בגנים הציבוריים ד בתחום הפלילי

ד צמחיה וגזם במקום ציבורי ד מניעת השלכת אשפה ד נטושים

הסדרת נושאי מודעות  ד טיפול בכלי רכב החונים במקום אסור

טיפול בכלבים משוטטים  ד מניעת רוכלות בלתי חוקית ד ושילוט

אכיפת תנאי רישיון בתי  ד הפרעות מנוחה ורעש ד וגללי כלבים

הכוונת תנועה לפי הצורך ולכידת סוסים משוטטים. ד עסק

הענקת תעודות הוקרה לסיירי השיטור העירוני



פעילות קשרי חוץ
ב יו״ר הוועדה לקשרי חוץ עו״ד דורון קרפ

קריית אונו / קשרי חוץ / קשרי חוץ

ב קשרים עם קרייס אופנבך (גרמניה)
מרץ 2016. ביקור קבוצת תלמידים מחט"ב בן צבי בביה"ס ע"ש  ד

Heinrich Heine בעיר Dreieich שבמחוז קרייס אופנבך.
Heinrich מאי 2016. ביקור קבוצת תלמידי ביה"ס ע"ש ד

Heine מהעיר Dreieich בחטיבת בן צבי בקריית אונו.
ספטמבר 2016. אירוע לציון 20 שנה לחתימה על ברית ידידות  ד

בין קריית אונו וקרייס אופנבך. לאירוע הגיעה משלחת רשמית 
בראשות ראש המחוז קרייס אופנבך וחברי מועצת קרייס אופנבך.

ספטמבר 2016. ביקור קבוצת תושבים מקרייס אופנבך  ד
(Citizen tour) בקריית אונו. הביקור התקיים במסגרת סיור פרטי 

בישראל ועל חשבון המשתתפים, כאשר אחד מימי הסיור הוקדש 
לביקור בקריית אונו.

ב קשרים עם Songyuan (סין)
Songyuan מאי 2016. ביקור משלחת בראשות ראש העיר ד

וחתימה על מכתב כוונות להקמת קשרי ידידות בין הערים.

ב קשרים עם דורמגן (גרמניה)
BETTINA ביקור קבוצת תלמידי ביה"ס ע"ש .BETTINA ביקור קבוצת תלמידי ביה"ס ע"ש .BETTINA נובמבר 2016 ד

VAN ARNIM בדורמגן, בתיכון בן צבי בקריית אונו.

נובמבר 2016. ביקור ראש העיר דורמגן בקריית אונו. ד
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משלחת תלמידים מהעיר דורמגן בגרמניה בראשות ראש העיר אריק לירנפלד, 
מתארחת בתיכון בן צבי 

חתימה על מסמך כוונות להקמת קשרי ידידות עם משלחת
Songyuan בראשות ראש העירSongyuan בראשות ראש העירSongyuan
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עיריית קריית אונו
תמיד לשירותך

03-5311101

03-5311105

03-5311159

03-5311110

03-5311140

03-5311140

03-5311119

03-5311107

03-5311200

03-5311166

03-5311125

03-5311130

03-5311145

03-5311144

03-5311120

03-5311163

03-5311238

03-5311238/218

03-5311120/161

לשכת ראש העיר

לשכת מ״מ ראש העיר,
סגן ראש העיר

ומשנה ראש העיר

פניות הציבור

לשכת מנכ״ל

לשכת היועץ המשפטי

לשכת המבקר

דובר העירייה

אגף הגזברות

אגף הגביה

הוועדה לתכנון ובניה

הנדסה, בינוי ותשתיות

אגף לשיפור פני העיר

אגף משאבי אנוש

מחלקת הספורט

נציגות משרד הפנים

מחלקת רישוי עסקים ושילוט

יועצת ראש העיר
לקידום מעמד האישה

היחידה למניעת אלימות,
סמים ואלכוהול

המטה העירוני
לבטיחות בדרכים

אגף החינוך
רח׳ יצחק רבין 2

האגף לשירותים חברתיים
רח׳ הנשיא 54

אגף חירום וביטחון
רח׳ רש״י 2 א׳

מחלקת הפיקוח
רח׳ ש״י עגנון 17

המחלקה לנוער וצעירים
רח׳ הגפן 13

משרדי העירייה באתרים נוספים

03-5300600

03-5311169

03-5311175

03-7362376

03-5300650

המתנ״ס קריית אונו
רח׳ פנקס 10

www.hamatnas.org.il

המרכז לגיל הרך והמשפחה
רח׳ הדרור 1

הספרייה העירונית
רח׳ המייסדים 5

המרכז לאמנויות
רח׳ ירמיהו 4

תפוח פיס - מרכז חוגים
רח׳ לוין פינת הזמיר

המתנ״ס קריית אונו

03-5396000

03-5352411

03-5343603

03-5347659

03-6356142

החברה לפיתוח קריית אונו
רח׳ תנועת המרי 3

המועצה הדתית
רח׳ הנשיא 54

תאגיד המים
קניון קריית אונו, ירושלים 39

העמותה לחינוך מוזיקלי
רח׳ יהודה המכבי 2

מרכז הספורט - בריכת השחייה 
רח׳ קק״ל 4

03-5347030

03-5348820

1-800-50-30-80

03-6353328

03-6359616

עיריית קריית אונועיריית קריית אונו
רח׳ יצחק רבין 41

03-531111103-5311111
www.kono.org.il
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