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העשייה העירונית

תושבים יקרים,

שנת 2015 התאפיינה בהמשך המאמצים להוביל את העיר להישגים 
בחינוך ולעצמאות כלכלית. ובגלל שהחינוך תמיד נמצא אצלי במקום 

הראשון, אתחיל דווקא בנושא זה: פרויקט השאלת ספרי הלימוד 
יצא לדרך השנה, ולאחרונה הקמנו מרכזי למידה, הפעילים בשעות 
אחה“צ ומעניקים סיוע לשיפור ההישגים בחינוך. זהו מיזם ראשון 

מסוגו ובו קבוצות קטנות של 8-5 ילדים ועלותו מסובסדת. הפרויקט 
פועל בשלב זה כפיילוט בארבעה בתי ספר. שני המיזמים הללו 

מביאים לחיסכון כספי רב להורים.

המשכנו להשקיע משאבים רבים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. 
בנינו 5 גני ילדים חדשים והוספנו 7 ממ“דים בגני ילדים נוספים. 
סיימנו את בניית המרכז החדש לאמנויות בתיכון בן צבי, הקמנו 

ושדרגנו מתקני כושר, החזרנו את אולם הספורט בבית ספר שרת 
לשימוש תלמידי בית הספר. והכי חשוב - התמלאנו שוב ושוב 

בגאווה לאור ההישגים של ילדי העיר שלנו בחינוך ובענפי הספורט 
השונים.

סיימנו גם את מלאכת התקנת עמדות עגינה לאופניים במוסדות 
החינוך השונים ואני שמח לראות כי תלמידים רבים עושים בהם 
שימוש. יחד עם זאת, אני שב ומזכיר כי האחריות לרכיבה נכונה 

ובטוחה בהתאם לחוקי התנועה הינה עלינו ההורים.

השנה גם עשינו רבות בדרך להפיכת העיר שלנו לעצמאית כלכלית 
בכל הקשור להכנסות מארנונה מסחרית ועסקית, להן קריית אונו 

זקוקה כל כך. מחובתנו לנצל את המיקום המצוין של העיר שלנו כדי 
למשוך לכאן חברות וארגונים כדי שגם כאן ניתן יהיה להגיע לעבודה 

בקלות, באופניים וברגל, כאשר בערב יהיו אפשרויות רבות לבילוי 
וקניות. על הנייר יש לנו לא מעט אופציות אטרקטיביות למקורות 
הכנסה מארנונה ותפקידנו להבטיח את מימוש מלוא הפוטנציאל. 
זה כולל סיוע אישי שלי בהסרת חסמים וזירוז הליכי בירוקרטיה 

ואישורים.

לסיום, אני מבקש להודות אישית לכל האנשים הרבים שעמלו 
ועזרו בכל העשייה הרבה שהיתה לנו במהלך השנה, בראשם עובדי 

העירייה ונבחריה, עובדי המתנ״ס ועוד. תודה מיוחדת לציבור 
המתנדבים הגדול הקיים בעיר שלנו, אשר עושים למען הקהילה 

באהבה. בלעדיהם, הרבה ממה שאתם מכירים ורואים, לא היה יכול 
לקרות.

שתהיה לנו שנה נפלאה, מלאה בעשייה.

ישראל גל
ראש העיר

ב גמר בניית המרכז החדש לאמנויות בתיכון בן צבי.
ב הגעה להסכמה עם עיריית אור יהודה על חלוקת 

שטחי המחנה הצבאי תל השומר, שיאפשר לנו לבנות 
ב-70% מהשטח מבני תעסוקה ומסחר להגדלת 

ההכנסה העירונית מארנונה עסקית.

ב קבלת ניידת משטרה נוספת לשיטור העירוני.
ב חנוכת בית הדיור המוגן המחודש של 'עמיגור' 

במסגרת תמ"א 38 המאפשר דיור מוגן במחיר סמלי 
לכל זכאי העיר.

ב חנוכת המשרדים החדשים של אגף החינוך למען 
שיפור השירות לתושבי העיר.

ב התקנת עמדות עגינה לאופניים ליד בתי הספר 
ומוסדות הציבור בכל רחבי העיר.

ב סלילת נתיב בטיחותי ל"חבק וסע" בבית הספר 
יעקב כהן.

ב פינוי המשתלה בכניסה הצפונית לעיר לשם 
הרחבת הספורטק העירוני ובניית מגרשי טניס.

ב השקת האפליקציה העירונית המנגישה את שירותי 
העירייה לטלפון החכם.

ב "לא יהיה קניון בשכונת רייספלד" - הגעה 
להסכמות עם תושבי השכונה.

ב הגדלת שטחי החנייה ליד הספרייה העירונית.
 .Street Workout ב הקמת מתקן הכושר

ב הקמה ושדרוג גינות הכלבים. 
ב השלמת ממ"דים ב–7 גני ילדים ובניית 5 גנים 

חדשים.

ב השקת מרכז ההדרכה החדש לנוער וצעירים.
ב פרויקט השאלת ספרי לימוד בבתי הספר יצא 

לדרך. 
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קריית אונו 2015 / פעילות, הישגים, אירועים

טקס הזיכרון לחללי מערכות ישראל ב�גן הגיבורים�

חגיגת שבועות תחת כיפת הקונכיה

יום המעשים הטובים

תפילת יום כיפור בחצר בית ספר יעקב כהן

פעילות ביה�ס הדמוקרטי עם תלמידי ביה�ס סנט ג�וזף מנצרת

אירוע סופשנה של חבורת הזמר

הדלקת נר בעצרת הזיכרון לשואה ולגבורה

מתוך מופעי סיום השנה של להקות המחול



ד בקריית אונו לומדים בשנת הלימודים תשע"ו 9340 תלמידים: 
בגני הילדים 2080 תלמידים ובבתי הספר 7100 תלמידים.

ד אחוז הזכאים לתעודת בגרות עומד על 91%.
ד 70 גני ילדים נפתחו השנה, מתוכם גן שפתי נוסף.

ד הסתיים התהליך השיתופי של עדכון החזון.

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 התקיים תהליך משתף לתכנון של מערכת החינוך העל-יסודית 
בעיר, כמענה לגידול באוכלוסיית התלמידים בעיר. התהליך כלל 

איבחון ומיפוי ארגוני של מבנה החינוך הממלכתי העל-יסודי בעיר. 
הוכנו ונותחו חלופות אפשריות והשפעותיהן על החינוך היסודי 

והעל-יסודי בקריית אונו.
בסופו של התהליך סוכם עם משרד החינוך כי יישאר המודל הקיים 

בעיר של חטיבות ביניים וחטיבה עליונה עצמאיות.

ד בעקבות מאמץ עיקש של מנהיגי העיר, הוחזר לנו מבנה ביה"ס 
"עלומים" הישן, ששימש בשנים האחרונות כמרב"ד של משרד 
החינוך. המבנה יותאם לחטיבת ביניים שתפתח בספטמבר 

.2017

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

ד תזונה בריאה ונכונה – ארוחות בוקר המכילות את כל אבות המזון 
ומוגשת במזנון חופשי.

ד תכניות מוזיקליות. 
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קריית אונו / אגף החינוך

חינוך
בעפמחזיק תיק החינוך ומ“מ ראש העיר רון מלכה

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

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

ד ימי עיון לצוות החינוכי (גננות וסייעות) הכוללים תקשורת מיטבית, 
שפה ואוריינות, תמיכה ולווי לגננות חדשות.

ד קורסי עזרה ראשונה והעצמה מקצועית לסייעות בגנים. 

ד הצגה לכל ילדי הגנים במרכז הבמה בגני-תקווה. 

ד סדנא לחינוך סביבתי בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.

ד סדנאות פסיכודרמה ו"לשחק סיפור" הועברו לסייעות הגנים.

בעפחדש בבתי הספר 
ד פרוייקט השאלת ספרים – אליו הצטרפו השנה בפעם הראשונה 
כל בתי הספר היסודיים ושתי חטיבות הביניים בעיר. היתה שביעות 

רצון רבה מצד ההורים ומצד צוותי החינוך.
ד זכינו במצויינות ארצית בהטמעת התקשוב בבתיה"ס – מקום 

ראשון במחוז, מקום שלישי בארץ.
ד ביה"ס האנתרופוסופי קיבל מעמד של מוכר שאינו רשמי במשרד 

החינוך.
ד בתים פתוחים לחדשנות פדגוגית – קידום יוזמות ותהליכי למידה, 

הוראה והערכה בבתי הספר - התקיימו בכל בתי הספר בעיר.
ד פיילוט של פרויקט מרכזי למידה יצא לדרך בבתי ספר יסודיים 

ובחטיבות הביניים.



בעפפיתוח ובינוי במוסדות החינוך
ד נבנה מרכז אמנויות חדש בתיכון.

ד במהלך הקיץ נערכו שיפוצים בכל בתי הספר.
ד נבנו 7 מבני גן חדשים בעיר.

ד התקיים תהליך של כינוס אזורי רישום לתוך השכונות, כך שכולם 
נמצאים באזור הרישום שלהם.

ד הושלם המיפוי בהתאם לאזורי המגורים.
ד בגני ילדים קיימים – נעשו שיפוצים, שוקמו חצרות, הוכנסו 

מתקני משחק והותקנו הצללות.

בעפאירועים בחינוך
ד ערב מצטיינים / למצטייני מערכת החינוך.

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

אתגרים, ציפיות ותכנית עבודה שנתית.
ד כל ילדי הגנים צפו בהצגה "זהבה ושלושת הדובים" של תאטרון 

"אורנה פורת" במרכז הבמה.
ד "קריית-אונו עירי" / ניווט עירוני מקוון לשכבה ד', בכל בתי 

הספר בעיר.
ד אולימפידע מתוקשבת במתמטיקה לשכבות ה'-ו'.

ד יום למידה מקוון / במסגרת תכנית התקשוב בעיר.
ד טיול וטקס עירוני לבוגרי כיתות ו'.

ד תפוח פיס ארח את כל בתי הספר היסודיים בעיר לפעילויות 
בנושאים: אסטרונומיה, חשמל, אנרגיה, אור וצבע.

ד במסגרת שבוע המוח הבינלאומי שנערך בחודש מרץ, תלמידים 
מחטיבות הביניים ומהתיכון נפגשנו עם חוקרים מהאקדמיה, 

מהמובילים בתחום, ושמעו על פרוייקטים ומחקרים פורצי דרך.
ד יריד חקר מדעי עירוני של כל בתי הספר בעיר נערך בתפוח פיס. 

עבודות מצטיינות הגיעו להישגים ביריד המחוזי והארצי.

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

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

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

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

ד בי"ס יהל״ם - בית ספר אזורי לתלמידים מחוננים.
ד בי“ס אנתרופוסופי – ”לקבל את הילד באהבה, לגדלו ביראה 

ולשחררו בחרות“.
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 

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

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

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

ד בי"ס יעקב כהן – "ממגלה אדם – למגלה עולם". 
ד בי"ס אביגדור ורשה - מדעים, חקר ויזמות.
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קריית אונו / אגף החינוך

פרוייקט השאלת ספרי לימוד בחטיבת הביניים בן צבי

השנה התבשרנו כי בני קריית אונו נמצאים במקום הראשון בשיעור הגיוס 
לצה“ל. גאווה וכבוד!

שקועות ביצירה במגמת האמנות הפלסטית בתיכון בן צבי 



המחלקה לחינוך מיוחד ולטיפול בפרט
ב-2015-2014

פעילות בתחום החינוך המיוחד
ד קיומן של ועדות השמה לילדים מהעיר בעלי צרכים מיוחדים.
ד מציאת מסגרות מתאימות ושיבוץ תלמידים הזכאים לשירותי 

החינוך המיוחד.
ד מעקב אחר השתלבות תלמידים.

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 ובמסגרות משלבות אחרות ברחבי הארץ.

פעילות במרכז מטי"ב 
מרכז טיפולי יישובי הנותן מענה מקצועי בתחום האבחון והטיפול 

בפרט. במרכז ניתנים שירותים שאינם ניתנים במסגרת סל 
השירותים הבסיסי:

ד הוראה מתקנת
ד אבחון דידקטי 

ד אבחון פסיכודידקטי 
השרות הפסיכולוגי

השרות הפסיכולוגי החינוכי נותן מענה פסיכולוגי מערכתי למסגרות 
של גני הילדים, בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים, התיכון 

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

הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך בעיר.

השירות מונה פסיכולוגים המתמחים בפסיכולוגיה חינוכית 
והתפתחותית. המבנה הארגוני כולל חלוקה לכל שכבות הגיל 

ותחומי התמקצעות, כולל ייעוץ והדרכה לצוותי החינוך, הורים, 
התערבויות וטיפולים במידת הצורך.
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קריית אונו / אגף החינוך

מועדוניות
בקריית אונו פועלות שלוש מועדוניות הנותנות מענה לילדים בסיכון 

בגילאי א‘-ט‘.
בכל מועדונית כ-15 ילדים ו-4 אנשי צוות. הפעילות מתקיימת בימים 

א‘-ה‘ ביו השעות 18:00-13:00 ובחופשות כקייטנה בשעות הבוקר.
במועדוניות מקבלים ארוחה חמה, מכינים שיעורי בית, מקיימים 

פעילויות העשרה קבוצתיות ופרטניות.
פרויקטים ייחודים שהתקיימו בשנת תשע“ה: רכיבה על סוסים, 

תרפיות באמנות, ”הגשמת חלומות“ לילדים ביום הולדתם, אילוף 
כלבים, סדנת בצק סוכר, סדנת שיאצו משותפת להורים ולילדים, יום 

המעשים הטובים. כמו כן, יציאות ייחודיות מחוץ למועדונית, כמו: 
לבאולינג, לסרטים, למוזיאון ועוד.

קבלת הילדים נעשית בהמלצת יועצת בית הספר, עובדת סוציאלית 
וקצינת ביקור סדיר ומותנית באישור ועדת קבלה. המועדוניות 

משותפות לאגף לשירותים חברתיים, לאגף החינוך ולמשרד החינוך 
והן מסייעות למניעת נשירה.

המחלקה לקידום נוער
המחלקה לקידום נוער מעניקה מגוון של מענים ייחודים לבני נוער 

מתבגרים ולהוריהם בהתמודדות עם קשיים רגשיים, חברתיים, 
לימודיים ומשפחתיים.

העבודה הטיפולית מתמקדת בעיקר בהתמודדות עם משברים ומצוקות 
הנפוצים בגיל ההתבגרות ועם מצבי סיכון על פני כל הרצף, כולל 

התערבות טיפולית במישור הפרטני, הקבוצתי והקהילתי.
במסגרת המחלקה פועל גם מרכז השכלה היל"ה – הנותן מענה 
השכלתי מיטבי לנערים ונערות המתקשים להשתייך למסגרות 

הפורמליות, במסלולי לימוד כמו: לקראת קבלת תעודה של 9, 10, 11, 
12 שנות לימוד, מסלול העשרה ומסלול בגרותי.

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

תרומה לקהילה, הכנה ללשכת גיוס והכנה לשרות משמעותי בצה"ל 
ו״כן לספורט ולא לאלימות".

ועדת מלגות לסטודנטים בני העיר

בעפיו“ר הוועדה, מ“מ ראש העיר רון מלכה
מדי שנה מחלקת העירייה בשיתוף הקריה האקדמית אונו מלגות 

לסטודנטים הלומדים במכללות ובאוניברסיטאות ברחבי הארץ. בשנת 
2015 חילקה הוועדה מלגות ל–48 סטודנטיות וסטודנטים. כל הבקשות 

שהוגשו נענו בחיוב והסטודנטים התחייבו לשעות התנדבות בקהילה 
בהיקף הנגזר מגובה המלגה שקבלו.

מ“מ ראש העיר ומחזיק תיק החינוך רון מלכה בהפסקה פעילה בבית הספר שרת
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קריית אונו / נוער וצעירים

OPEN MIND בע
רבים הם בני הנוער שתמיד רצו ללמוד משהו חדש, להתנסות 

במשהו שתמיד עניין אותם, אבל לא היה להם איפה. לא חסרים גם 
נערים שיצא להם לחשוב שיש להם משהו לתת, ללמד - אבל לא 

.Open Mind היה להם איך. בשביל זה הקמנו את
מדובר בפלטפורמה ייחודית שלא בוצעה מעולם, שבה תיכוניסטים 

עם ידע רב ותשוקה לתחומים רבים, מרצים לבני נוער על מה 
שתמיד עניין אותם, אבל לא מצאו הזדמנות אמיתית ללמוד.
בכל כנס של Open Mind, מתקיימות הרצאות קצרות של 

תיכוניסטים, לתיכוניסטים כמותם. במידה והקהל מתעניין באחת 
ההרצאות יש לו את האופציה לקחת חלק בסדנת המשך או בהרצאה 

מלאה יותר של אותו המרצה.
לכל כנס מגיע גם מרצה אורח, שמספר את סיפור חייו בצורה שונה 

וייחודית. דרך המפגשים, הקהל מכיר בני נוער עם תחומי עניין 
משותפים, ועל ידי כך מכירים חברים חדשים, ושותפים ללמידה 

ולעשיה משמעותית וערכית יחדיו.
המיזם מתקיים באולמות הרצאות חדשניים על מנת ליצור מרחב 

למידה שונה וכדי לצאת מהמסגרת הפורמלית של בית הספר.
אפשר למצוא אותנו בדף הפייסבוק:

www.facebook.com/openmind.il
open-mind.org :או באתר

Street Workout בע
פארק ה"סטריט וורקאווט" (Street Workout) הוא פרויקט 

חדש שהוצע על ידי 4 בני נוער בכיתה יא' והוקם באמצעות עיריית 
קריית אונו. הפארק מכיל את מיטב מתקני הכושר המאפשרים 

אימון רחוב לכל אדם. בכל יום מגיעים בני נוער למתקני הכושר של 
מתחם הסטריט וורקאוט ומקיימים אימונים קבוצתיים, לומדים ביחד 

תרגילים חדשים ומשפרים את יכולותיהם הספורטיביות.

בע אירועי הקיץ
במהלך חופשת הקיץ התקיימו עשרות אירועים לבני הנוער בעיר. 

אלפי בני נוער לקחו חלק בפעילות הקיץ שלנו בתנועות, במועדונים 
ובמרכזי הנוער השונים. פתחנו את ה-Summer School של 

הצוללת האדומה, קורס דיבוב, ובנוסף קיימנו סדנאות ומסיבות 
בנושאים שונים: מסיבת קצף עם עידו בי וצוקי, ספיישל יום הנערה, 

מדרחוב יוצר, סטנד אפ של חן מזרחי, המירוץ למיליון, סדנת 
גרפיטי, מסיבות אוזניות, סיור משותף עם מועצת הנוער בשפרעם, 

סיור בחצר האחורית של תל אביב ועוד.

חנוכת מרכז ההדרכה לנוער וצעירים

Open Mind. מיזם חדש: תיכוניסטים עם ידע רב, מרצים לבני נוער

המחלקה לנוער וצעירים
בעפמחזיק התיק חבר מועצת העיר ירון יעקבי

במסגרת מחלקת הנוער והצעירים פועלות תנועות הנוער 
ומרכזי הנוער השונים המקיימים מגוון רחב של פעילויות, 

קורסים, סדנאות ואירועי פנאי לנוער. מחלקת הנוער הרחיבה 
את פעילותה למגוון רחב של פעילויות בתחומי עניין שונים: 
מרכז מוזיקה, מועדון יאנוש, קורסים, סדנאות, קבוצת רדיו, 

קבוצת הפקת כתבות רדיו, ועוד.

בנוסף, השנה קיימנו התנדבויות רבות בעיר וברחבי הארץ: סידור 
הביגודית, איסוף מזון בחגים למשפחות נזקקות, קטיף בלקט 

ישראל, צביעת מועדוניות, הקמת חדר מתנות בבית החולים תל 
השומר, ביקור במחלקות ילדים בבתי חולים ועוד.

בעפהשקת מרכז ההדרכה לנוער וצעירים
משרדינו החדשים נפתחו ומתפקדים כבית לרכזי ומדריכי הנוער 

בעיר. מרכז ההדרכה מסייע לכל המדריכים הצעירים ורכזי תנועות 
הנוער בבניית פעילות עשירה, מגוונת ומשמעותית לחניכי ומדריכי 

התנועות. בנוסף מתקיימים במשרדים ערבי הכשרות ומפגשים 
בנושאים שונים לבני הנוער.



מועדון יאנוש
מועדון הנוער יאנוש משמש כבית לבני הנוער בעיר והוא משלב 
פעילויות שונות בתחומי עניין מגוונים. ביאנוש פועלות קבוצות 

מנהיגות נוער שונות החל ממועצת הנוער העירונית, צוות יאנוש, 
צוותי הפקה, קבוצת הפריסקופ, תחנת הרדיו האינטרנטית 

"המשדר", נוער לתת, מועדון מוד"ל אום, קבוצת תאטרון בהנחיית 
"ציפורלה" ועוד.

בקיץ פעלו ביאנוש סדנאות כגון: סושי, ספרייפיינטינג, שוקולד, 
אמנות ועוד.

אירועים נוספים ביאנוש: מסיבות, לילות לבנים, ערבים משותפים 
של תנועות הנוער וערבי נושא ייחודיים בהפקה של צוות יאנוש.

המשדר
״המשדר" היא קבוצת בני נוער הפועלת בקריית אונו ומייצרת 

תוכניות רדיו איכותיות ומקצועיות הדוגלות בחופש הביטוי ומספקות 
במה פתוחה לנוער. צוות התחנה משדר מדי שבוע מגוון תוכניות 

מקוריות המשודרות בעמוד הפייסבוק של המשדר. בנוסף צוות 
המשדר מקיים שידורי חוץ בבתי הספר, מסיבות עירוניות, "מעירים 

את העיר" וכו׳.

הפריסקופ
״הפריסקופ״ הינה קבוצת בני נוער המפיקה כתבות וידאו בנושאי 
העיר והפנאי. במהלך השנה החולפת למדו חברי הקבוצה לצלם, 

לכתוב תסריט, לערוך ועוד. צוות הפריסקופ יצא לסקר את 
האירועים השונים בעיר, טקסים, ארועי הקיץ לנוער וכן הכינו 

כתבות בנושאי פנאי לנוער. 
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קריית אונו / נוער וצעירים

מועצת הנוער העירונית
מועצת הנוער העירונית של קריית אונו הינה אחת מהמועצות 

המובילות והגדולות במחוז. במהלך השנה מועצת הנוער לקחה חלק 
בוועדת ההקמה של קו 15 העובר בתנועות ומרכזי הנוער בעיר. 

נציגי מועצת הנוער לוקחים 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, הקמת חדר מתנות בבית 

החולים תל השומר, איסוף מזון, סידור הביגודית בעיר ושבוע 
המעשים הטובים. בכל שנה המועצה מקיימת את שבוע הנוער. 
השנה המועצה התמקדה בנושא תרבות הנוער וקיימה אירועים 

רבים ומגוונים וביניהם אירוע הצדעה לבני נוער מצטיינים בקהילה, 
יום מנהיגות למועצות התלמידים של חטיבות הביניים, יום חילופי 

שלטון, מסיבת בריכה, וערב הצדעה לבני נוער מתנדבים.

הצוללת האדומה
מועדון המוסיקה לנוער הרחיב השנה את פעילותו וקיים אירועים 
מוסיקליים שונים, הופעות ומחזות זמר בבימוי ובהפקת צוות בני 

הנוער הפעילים בצוללת. 
גם השנה התקיימו ערבי במה פתוחה, כיתות אמן עם זמרים, ערב 

להקות וקורסים בנושאי הגברה ויצירה.
אולפן ההקלטות בצוללת האדומה שימש את מוסדות החינוך 

ותנועות הנוער בעיר.
השנה נפתחה חנות אביזרים וכלי נגינה! 

www.red-sub.co.il :אתר הצוללת האדומה

במסגרת פעילות של מועצת הנוער: הקמת חדר מתנות בבית החולים תל השומר
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קריית אונו / נוער וצעירים

תנועות הנוער
במהלך השנה האחרונה בוצעו שיפוצים בכל המבנים של תנועות 

הנוער בעיר לרווחת כלל החברים. 
פרויקטים למען הקהילה בשיתוף תנועות וגופי הנוער: שבוע 

המעשים הטובים, איסוף תרומות, יצירת ספרי מתכונים של קשישי 
העיר ושיעורי חברה בבתי הספר היסודיים.

ב צב"ר / תנועת צב"ר, היא תנועת מד"צים עירונית. התנועה 
מקיימת אירועים ופעילויות לתלמידי כיתות ב'-ג' בעיר במטרה 

לעודד מעבר לתנועות הנוער השונות בעיר 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.

פתחנו גם קבוצה לשכבת ח' שמתמקדת בפעילות קהילתית ובבניית 
אירועים בקהילה ובתנועה.

ב צופים / תנועת הצופים מעודדת את ההתנדבות והמעורבות 
הקהילתית והחברתית של חבריה ואת העזרה לזולת. במהלך השנה, 

השבט קיים מבצע איסוף מוצרים לחיילים ושוטרים ושליחתם 
לבסיסים ולתחנות. כמו כן, עקב מחסור כבד במנות דם בארץ יזם 

השבט מבצע התרמת דם.  

ב בני עקיבא / תנועת בני עקיבא דוגלת בשילוב של תורה 
ועבודה. השנה התקיימו לימודי תורה קבועים בסניף, ערב ט"ו 

בשבט ופעילות בשישי בערב לכל תנועות הנוער - כדי לקרב לבבות. 
המדריכים התנדבו אחת לחודש בעמותת "שישי שמח" (פעילות 

התנדבותית בבית החולים תל השומר), עסקו באיסוף תרומות 
והשתתפו בפרויקט של משלוחי מנות לקשישים וניצולי שואה.

ב כנפיים של קרמבו / כנפיים של קרמבו הינה תנועת נוער 
יחידה מסוגה בעולם לילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים. תנועת 

כנפיים של קרמבו פתחה שנה בסניף חדש עם המון חונכים וחניכים 
חדשים. בנוסף לפעולות הקבועות בימי שלישי יצאו השנה חברי 

התנועה לטיול פסח, מסדר כנפיים ומחנה קיץ. קיימנו איסוף מזון 
במרכולים לקראת החגים וכנסי הכשרות חונכים.

ב הנוער העובד והלומד /  תנועת הנוער העובד והלומד 
הרחיבה השנה את פעילותה בפעילות 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 בעלי צרכים מיוחדים ופרויקט "עושים שינוי" 

לשכבות ט' המעודדים עשייה חברתית בקהילה ובעיר. 
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המתנ"ס
קריית אונו

}
מתנ“ס קריית אונו שואף לבנות קהילה 

מקומית חזקה בה כל תושב מרגיש 
משמעותי ושייך, דרך פיתוח תכניות 

בתחום המעורבות, ההתנדבות, קבלת 
האחר וזהות בחברה הישראלית

חזון המתנ״ס
}

בעפיו״ר הנהלת המתנ״ס, חבר מועצת העיר
עו״ד גיל מיכלס

תרבות ואירועים 
תחום התרבות בעיר מהווה פלטפורמה לחיבור הקהילה דרך אירועים 
עירוניים, טקסים ממלכתיים, אירועי תרבות ועוד. במסגרת המתנ“ס 

פועלות הלהקות הייצוגיות של העיר בתחום המחול, השירה, 
והתיאטרון. המתנ“ס מסייע ונותן תמיכה מקצועית לגופים הפועלים 

בעיר באירועים המופקים על ידם.

האירועים העירוניים המרכזיים שהתקיימו השנה:
ב ”תפילות לכולם“ / בראש השנה וביום כיפור בשיתוף מעיינות, 

חב“ד וברית עולם. בהתאם לצרכי הציבור נפתחו בחגי תשרי מקומות 
תפילה נוספים: באולם הספורט צ‘יינין ובבי“ס יעקב כהן.  

ב סוכות / בעיר נבנו שתי סוכות קהילתיות לקיום תפילות החג, 
הפעלות ויצירה לקטנטנים: ”סוכת שלום“ בגן הגיבורים, ”סוכת 

רעות“ ברחבת הספרייה העירונית.

ב טקס זיכרון ליצחק רבין בשיתוף עם יחידת הנוער ותנועות 
הנוער.

ב הפנינג פורים חגיגי ברחבת הספורטק. הפעלות ואטרקציות 
לילדים ולנוער, מופעי הלהקות הייצוגיות, תחרות תחפושות והופעה 

של אמן אורח: סבא טוביה.

ב עצרת הזיכרון לשואה ולגבורה / טקס ממלכתי בו סופר סיפור 
חייה המרגש של תושבת העיר מלכה בן הדור. 

ב טקס הזיכרון לחללי מערכות ישראל / טקס מסורתי המתקיים 
ב“גן הגיבורים“ בהשתתפות להקת השירה הייצוגית וההרכב המוסיקלי 

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 חנן 
יובל והוקדש לזכרו של בן קריית אונו, גילעד יעקובי ז“ל שנהרג במבצע 

צוק איתן.  

ב ערב יום העצמאות / את הערב פתח כמסורת המקובלת עלינו 
מחזמר קהילתי ”יוצאים מהכוורת“ בהשתתפות 600 משתתפי הלהקות 
הייצוגיות של המתנ“ס: ילדים, נוער ומבוגרים, מתחום השירה, המחול 

והתיאטרון. את המחזמר הנחה כוכב הילדים קובי מחט.
בהמשך הערב הופיע צביקה פיק במיטב להיטיו ובבימת הנוער כיכב 
הזמר לירן דנינו ואחריו הלהיבו את הקהל להקות הצוללת האדומה.
ברחבת הספרייה, סחפה שרהל‘ה שרון את המבוגרים בשירי ארץ 

ישראל היפה.

ב שבוע הספר העברי בספרייה העירונית, קיץ של מוזיקה ויצירה 
בספריה. מפגשים עם סופרים ומשוררים והופעות לילדים. 

ב שבועות / טקס הבאת ביכורים בשילוב קונצרט הקונכייה של 
תזמורת הבוגרים בקונסרבטוריון. 

ב שני אירועי קיץ גדולים התקיימו השנה, ולצידם אירועים שכונתיים 
במסגרת ”מעירים את העיר“.

בספורטק התקיימה הרקדה אחת לשבוע עם יענקלה זיו.



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.

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 והעשרה לילדים, נוער 
ומבוגרים.

להקות השירה
ד כולל בתוכו פעילויות וסדנאות לילדים, נוער, מבוגרים וקשישים - 
”ההרכב המוסיקלי“ של המבוגרים, ומקהלת ”קול הזהב“ בהנחיית 

אורי דרזי.
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קריית אונו / המתנ״ס

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“ / תגבורת משמעותית קיבל תחום השירה 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 25 שנות 
ידידות עם העיר התאומה שלנו דורמגן שבגרמניה.

תיאטרון קהילתי
קבוצות תיאטרון קהילתי מפצפונים גילאי 5 ועד בני 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.



מרכז אמנויות
מרכז אמנויות מפגיש תחת קורת גג אחת, אמנים, 

יוצרים, מבוגרים, נוער וילדים אשר חולקים את 
האהבה לעולם האמנות והיצירה ומתוך צורך 

בסיסי לביטוי עצמי מקורי וייחודי.

במרכז מגוון גדול של 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 וחדר עבודות עץ.

מרכז האמנויות הקים את פורום האמנים שמהווה כתובת לכל אמן 
ויוצר בבקעת אונו ומאפשר מפגשים בין יוצרים מתחילים לבין 
אמנים ותיקים. פורום האמנים מספק מסגרת פורמאלית עבור 

האמנים בקהילה ורשת תקשורת בינם לבין עצמם. הפורום מפעיל 
גם פייסבוק בו רשאי כל אמן 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. 

ד תערוכות: תערוכות מתחלפות בגלריה בבית התרבות העירונית 
"כות פיס" בהן מציגים אמנים מקומיים את יצירותיהם.

ד סוף שבוע של אמנות: מידי שנתיים נערכת תערוכה "אמני 
הבקעה" בכותר פיס ומושכת אליה אמנים מכל הסביב. כ-50 

אומנים פותחים את בתיהם בשישי-שבת ומציגים את עבודותיהם 
תוך כדי שיחה והסברים עם המבקרים.

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

ונוער.

ד פרויקט "אלף פרחים לפתע יפרחו" יצא לדרך ביוזמת 
האמנית עינת גבע, בשיתוף המרכז לאמנויות של המתנ"ס, עמותת 

על"ה ואגף הרווחה. מאות מקשישי העיר ונכדיהם יצרו פרחי 
קרמיקה איתם יקשטו את העיר.
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קריית אונו / המתנ״ס

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. 

בספרייה נמצא אוסף של קרוב ל-60,000 כותרים 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!                       

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

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

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

הספר לצורך קידום עבודות מחקר.
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קריית אונו / המתנ״ס

ד הפרלמנט של אונו: פורמט חדש שנערך אחת לחודש בספריה. 
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.

ד סדרת "בית לתרבות יוצרת" מארחת זמרים, מוזיקאים, 
סופרים ואנשי רוח מובילים בחברה הישראלית למפגשים אינטימיים 
איכותיים. השנה, בין השאר, התארחו בספרייה הסופרים: ישי שריד 

וצרויה שלו והמוזיקאים: גבע אלון, חמי רודנר, מאור כהן וירמי 
קפלן.

ד פעילויות שונות לילדים: בובטרון לגילאי 4-2, שעת סיפור 
לגילאי 5-3, מפגשים עם סופרי ילדים ע"פ בקשה, שיעורי עזר 

לילדים.

ד סדנת קומיקס עם אורי פינק יוצר "זבנג", חוג "איור-סיפור"                                                                                                                          
סדנת כתיבה לבני נוער, תערוכות אמנות לתלמידי ביה"ס והגנים 

ומיזמים קהילתיים וחינוכיים שונים.

פרויקטים קהילתיים: 
ד קפה על הפ(א)רק: בית קפה קהילתי שהוקם השנה בשיתוף 

המחלקה לקידום נוער. בית הקפה פתוח בשעות אחה״צ ובאירועים 
בערבים.

ד מדריכי אושר: פעילות להגברת הלכידות הקהילתית המופעל 
על טהרת מתנדבים תושבי העיר: פעילויות לילדים, נוער ומבוגרים 

שנועדו לשמח: האזנה לסיפורים ממספרי סיפורים, יצירה עם 
הילדים, סדנאות יוגה, מדיטציה, ריקוד לצחוק עם ליצנים, לשמוע 
בני נוער כישרוניים ובמקביל ליהנות מפעילות עבורכם. הכל תחת 

קורת גג אחד.

ד פרויקט ”ספר עד הבית“: תיכוניסטים במסגרת מחוייבות 
אישית מגיעים עם ספרים לבתי תושבים שאינם יכולים להגיע אלינו.

האסכולה האקדמית
קתדרה ללימודי מבוגרים המשלבת לימודי 

העשרה מקצועיים עם פנאי איכותי 
וחברה ליד הבית. משנה לשנה האסכולה 

האקדמית מעשירה את תחומי הלימוד בה 
ואת מגוון המרצים. 

אצלנו כל אחד מוצא תחום עניין הקרוב לליבו: תרבויות מהעולם, 
גילויים במחקר ובמדע, אמנות, חוויות ספרותיות, הכרת הרקע 
ההיסטורי של נכסי תרבות ושל גלגוליהם מן העבר ועד ימינו - 

יוצרת עבור בני הגיל השלישי חוויה תרבותית אחרת.
האסכולה האקדמית פועלת בחסות המשרד לגמלאים ומאפשרת

לכל המעוניינים אפשרות להשתלב במערך התוכניות, הכולל מגוון 
רחב ומרתק של פעילויות העשרה, השכלה, טיולים וחברה, לכל 

תושבי העיר והסביבה. 
האסכולה האקדמית עברה השנה לאולמות הקולנוע בקניון קריית 

אונו. 
ד תכניות מקוריות וייחודיות - מפגשים עם מיטב המרצים שחולקים 

עם קהל הסטודנטים את פרי מחקריהם.
ד סדרות חדשות של סיורים עיוניים מרחיבי דעת - מבט חדש על 

מקומות ברחבי הארץ ומגוון רחב בתחומי דעת ויצירה, מחשבה 
ועניין.

ד קורסים מיועדים לשוחרי דעת - מיועד למתעניינים בתחומים 
הקרובים לליבם, ללא הבדל גיל, השכלה ועיסוק.

קורסים חדשים בתחומי עניין "חמים":

ד גלובליזציה עם נדב אייל, עורך חדשות החוץ בערוץ 10. 
ד האימפריה הרוסית עם נינו אבסדזה, ח"כ לשעבר, עיתונאית 

ופרשנית בחדשות הלילה בערוץ 2. 
ד קורס איכותי בנושא רפואה / חידושים מובילים ופריצות דרך 

ברפואה, בהשתתפות  מיטב המרצים והרופאים. 
ד קורס בנושא כלכלה / בין כלכלת המדינה לכיס שלנו עם מתן 

חודרוב, כתב בכיר לעניני כלכלה בחדשות ערוץ 10.
ד קורס מסעות ייחודיים בעולם.

מאות משתתפים בקורסים בנושאים מגוונים: אופרה, נצרות, 
אקטואליה, אמנות, מנהיגות, היסטוריה, שירה עברית, מוסיקה, 

ספרות ועוד, קורסי קולנוע - הרצאות וסרטים באורך מלא. 

אצלנו כל אחד מוצא תחום עניין הקרוב לליבו: תרבויות מהעולם, 
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קריית אונו / המתנ״ס

טלוויזיה קהילתית  
הטלוויזיה הקהילתית יוצרת, מתעדת, משדרת ברשת 
האינטרנט  ובטלוויזיה את המגזין הקהילתי של קריית 

אונו – "העץ הבודד".
מתנדבי הטלוויזיה הקהילתית המסורים נמצאים 

כמעט בכל מקום ובכל אירוע שמתרחש בעיר בתחומי 
הספורט, התרבות, החינוך, מתנדבים, אירועים בבתי 

הספר ועוד.
במגזין הקהילתי וכתבות "העץ הבודד" ניתן לצפות 
באתר המתנ"ס ביוטיוב ובדף הפייסבוק של העץ הבודד. המגזין 

משודר גם בערוץ 98 בימי א' בשעה 15:30 ובימי ד' בשעה 12:00.  

”יום המעשים הטובים“ - מחזירים אהבה למתנדבים ע“ש 
אברהם גדש. השנה נפרדנו ממר טלוויזיה קהילתית, אברהם גדש 

ז“ל. ערב ההוקרה למתנדבי המתנ“ס נקרא מעתה על שמו.

הטלוויזיה הקהילתית הפיקה השנה את הסרטים: "משל האווזים" 
המספר על ההתמודדות עם מניה דיפרסיה. הסרט הוקרן במקומות 

שונים ברחבי הארץ.
בנוסף, הפיקה הטלוויזיה הקהילתית סרט על האמנית עופרה 

צ'ימבליסטה ז"ל, תושבת קריית אונו במלאות שנה למותה. 
בשיתוף המחלקה לאיכות הסביבה הפקנו סרטונים להעלאת 

המודעות למחזור והפרדה. 
הארכיון הדיגיטלי של הטלוויזיה הקהילתית תרם רבות לעשיית סרט 

לרגל 20 שנים לפרויקט ספורטאי הזהב. סרט התדמית של העיר 
זכה לתגובות חמות מהתושבים. לאורך השנה, באירועים עירוניים 

שונים, הוצגו סרטונים בהפקת מתנדבי הטל"ק ותרמו רבות להצלחת 
האירועים. 

תפוח פיס
מרכז חוגי העשרה 

למעלה מ-800 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 350 משתתפים בחוגי שחמט.

ד מעל ל-1000 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 מקום 1 / באליפות הארץ לקבוצות עד גיל 12
ד מקום 2 / באליפות הארץ לקבוצות עד גיל 8

ד מקום 3 / באליפות הארץ לקבוצות עד גיל 10
ד מקום 1 / באליפות הארץ לביה״ס יסודיים עד כיתה ג‘ (עלומים)

ד מקום 4 / באליפות הארץ לביה״ס יסודיים עד כיתה ג‘ (יעקב כהן)
ד מקום 5 / באליפות הארץ לביה״ס יסודיים עד כיתה ג‘ (ניר)

ד מקום 5 / באליפות הארץ לביה״ס יסודיים עד כיתה ו‘ (עלומים)
ד מקום 1 / בתחרות הכוללת עד כיתה ג‘ ועד כיתה ו‘ (עלומים) 

ד מקום 1 / באליפות הארץ לחטיבות ביניים עד כיתה ט‘ (בן צבי)

ד מקום 3 / בליגה ארצית לבוגרים
ד מקום 2 / בליגה עילית לנוער

ד מקום 1 / בליגה ב‘ לבוגרים והעפלה לליגה א‘
ד מקום 1 / בליגה ג‘ לבוגרים והעפלה לליגה ב‘

ד מקום 21 / באליפות אירופה עד גיל 8 - עידו מזרחי
ד מקום 3 משותף / בגמר אליפות הארץ עד גיל 12 - ינאי בן ארי
ד תואר אמן בינלאומי ומקום 2 כחלק מנבחרת ישראל באליפות

אירופה לנוער - עומר רשף
ד ועוד עשרות זכיות בתחרויות אזוריות...

תודה ל-350 תלמידי המועדון ולצוות המורים: אירנה לן, מאיר פז, 
עודד רוס, טל חיימוביץ, אסי פילוסוף, אריאל הדרי
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קריית אונו / המתנ״ס

מעונות יום קהילתיים
רשת מעונות "התחלה חכמה" - מעון "הפרדס" ומעון 

"הפסגה"

מעונות היום הקהילתיים ייחודים לקריית אונו. המעונות הם חלק 
ממערך השירותים של המרכז לגיל הרך ולמשפחה שהמתנ“ס מספק 

לקהילה. התפיסה החינוכית מושתתת על אינטגרציה של גישות 
חינוכיות: הגישה האקולוגית, הגישה ההתפתחותית ופדגוגיה של 

היחסים (רג‘יו אמיליה). השילוב בין הגישות והתאמתן לילדים במעון 
הקהילתי הם המאפיינים הייחודיים במעון. 

הסביבה החינוכית בתפיסתה החדשה, מאפשרת את מיצוי 
הפוטנציאל הגלום בילד ומעודדת אותו לעצמאות המתאימה לקצב 

התפתחותו. אנו מאמינים ביכולתו של הילד ללמוד ולשכלל את 
מיומנויותיו תוך כדי חקירת הסביבה, התנסויות ולמידה.

בי"ס צהריים
מלמדים מתוך בחירה! העשרת עולם הידע, הקניית וטיפוח 

תחושת מסוגלות.

בי"ס צהריים נולד השנה בקריית אונו בעקבות פניית הורים בתחושה 
ש"הילד גדול מדי לצהרון הרגיל, אך קטן 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.  

המרכז לגיל הרך 
ולמשפחה

המרכז לגיל הרך ולמשפחה בקריית אונו שם לו 
למטרה, להוביל ולפתח מסגרות חינוכיות, לילדי העיר 

בגילאי לידה עד תשע והוריהם. המרכז פועל בראייה 
אינטגרטיבית ושותפות בין כל אנשי המקצוע  המטפלים 

בילדים מתחומי הרווחה, הבריאות, החינוך והחינוך 
הבלתי פורמאלי.

המרכז נותן שירות זמין ונגיש בקהילה, ומציעים להורים 
ולילדים פעילויות מגוונות ועשירות, מליווי התפתחותי 

לתינוקות, טיפול פרארפואי, רגשי, פסיכולוגי, הדרכת הורים ועד ליווי 
וייעוץ חינוכי לגיל הרך. מטרת מערכת החינוך בגיל הרך היא להעניק 

לילד המתחנך בה את מרב האפשרויות ומיטב הכלים להתפתחותו 
האישית והחברתית.

היחידה הקהילתית להתפתחות הילד
תחומי העיסוק שלנו ביחידה להתפתחות הילד: ריפוי בעיסוק, 

תקשורת ושפה, פיזיותרפיה, פסיכולוגיה התפתחותי ונוירו-שיקומית, 
טיפול בהבעה ויצירה: אמנות, תנועה ופסיכודרמה, ייעוץ זוגי 

ומשפחתי, ייעוץ חינוכי, איתור התפתחותי לגילאי לידה עד שלוש 
במעונות היום ובגנים פרטיים, ניהול תיק טיפולי לילדים מורכבים 

(PDD-Case Management) ובספקטרום האוטיסטי

למי מיועדים שירותי היחידה?
ילדים מגיל לידה ועד 14 שנה, הלומדים במסגרות רגילות או מיוחדות 
ולהם מגוון לקויות: בעיות קשב וריכוז, PDD, ליקויי למידה, קשיים 

בכתיבה, לקויות ונכויות התפתחותיות קלות עד מורכבות ועוד.

ייעוץ פרטני ביחידה להתפתחות
הכוונה לאיתור קשיים התפתחותיים והתערבות מקצועית בשלב 

התפתחותי מוקדם. הייעוץ ניתן בכל תחומי המקצוע: פסיכולוגיה, 
ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, תקשורת ושפה, טיפול זוגי ומשפחתי, 

ייעוץ חינוכי וטיפול באמנויות.

תכניות קבוצתיות לילדים
ד קבוצת מיומנויות חברתיות בהנחיית תרפיסטיות באמנות.

ד קבוצת מוכנות לכיתה א’ - בהנחיית מרפאה בעיסוק וקלינאית 
תקשורת.

ד קבוצות מיומנויות רגשיות וחברתיות - בהנחיית תרפיסטיות 
בהבעה ויצירה.

ד חיזוק השליטה העצמית והדימוי העצמי - בהנחיית תרפיסטית 
בדרמה.

ד קבוצות להורים לילדים עם הפרעת קשב וריכוז. השרות מיועד 
לילדים בני 14-1 שנה, הלומדים במסגרות רגילות או מיוחדות 

ולהם מגוון לקויות: בעיות קשב וריכוז, PDD, ליקויי למידה, קשיים 
בכתיבה, לקויות התפתחותיות קלות עד מורכבות ועוד.

אבחונים ביחידה להתפתחות הילד
ד אבחון פסיכו דידקטי – אבחון מקיף ומשולב הבודק את יכולת 

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

ההתפתחותיות ובשלות רגשית של הילד.
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קריית אונו / המתנ״ס

רשת צהרוני ”חוויטף“
רשת צהרוני ״חוויטף״ מעניקה לילדים צהריים של כייף בסביבה 

בטוחה וברצף ליום הלימודים.
הרשת הינה חלק מהמרכז לגיל הרך ולמשפחה בקריית אונו ונהנית 

מחיבור שוטף למערך הגיל הרך והיחידה להתפתחות הילד. 
הצוות החם של ״חוויטף״ מקבל את הילדים בתום יום הלימודים והגן 
עם ארוחה חמה ומסגרת חינוכית ומקצועית, עשירה ומגוונת. הילדים 

ממשיכים להיות חלק ממשפחת המתנ“ס גם בשעות הצהריים: 
ד עזרה בהכנת שיעורי בית 
ד הקפדה על סדר יום קבוע 

ד הדרכה קבועה של יועצת חינוכית מוסמכת המלווה את צוותי 
הצהרון

ד מערכי שיעור ותוכניות פדגוגיות המקדמות את תחומי ההתפתחות 
של הילד מעולמות תוכן שונים ומגוונים

ד תזונה - בצהרון מוגשת ארוחת צהריים מזינה ומבוקרת ע״י מעבדה 
חיצונית

ד חוגים - הילדים נהנים משילוב של 3 חוגים בתחומים שונים: העולם 
של המבוגרים בחוג מדע, פעילות תנועה ושירה בחוג ריקודי עם וחוג  

של מסעות בעולם בכדור פורח דמיוני

המדרשה להורות – שלוחת מכון אדלר
קבוצות הדרכה להורים

אנו כאן עבורכם להאיר ולסייע ולתת לכם ההורים את הכלים 
המתאימים לגידול ילדים.

ד קבוצת הגיל הרך: הורים לילדים צעירים - שנה עד 9
נושאי הלמידה בקבוצה: מורכבות התפקיד ההורי, הבנה והתייחסויות 

להתנהגויות מפריעות ודרכים לשנות אותם, חוקים וגבולות - איך 
עושים את זה?

ד קבוצת מתבגרים: הורים למתבגרים - מגיל 9
נושאי הלמידה בקבוצה: הבנת אפיוני גיל ההתבגרות, דיאלוג עם 

מתבגרים, חוצפה, הסתגרות, ביקורת.

ד ייעוץ זוגי ומשפחתי
לצמוח ולהתחזק מתוך המשבר הזוגי.

נלמד לזהות את המכשולים בקשר הזוגי, נלמד להכיר ולפתור את 
הבעיה ונרכוש מיומנויות של ניהול הקשר הזוגי באור חיובי.

 

קנגורו – חוגי העשרה במרכז לגיל הרך
ד חוגי העשרה: תנועה ומוסיקה, הכנה לכתה א', תנועה יצירתית, 

תנועה בספורט, פעילויות בוקר, תנועה ומוסיקה לגילאי חצי 
שנה–שנה.

ד ייעוץ וליווי התפתחותי: גיל לידה עד שלוש לפי קבוצות גיל.

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

מדעים, מחול, תיאטרון, ושחמט. 

משלחות ומיזמים קהילתיים
ב משלחת JLGB אנגליה / משלחת ראשונה המחברת בני נוער 
יהודי מהארץ ומהעולם במחנה קיץ בלונדון. קבוצת הצעירים אשר 
נבחרו לצאת למחנה עברו תהליכי מנהיגות לאורך השנה, בסופה 

נסעו יחד עם קרוב ל-100 בני נוער מהארץ למחנה באנגליה, לחיזוק 
הזהות היהודית. 

ב תכנית Start-Up Now /  מטרת התכנית היא להעניק לבני 
הנוער ידע מקצועי והתנסות מעמיקה בתהליך היזמות העסקית. 

התכנית היא חד-שנתית וכוללת מפגש שבועי ואירועי שיא לאורך 
השנה. בני הנוער לומדים על מושגים מעולם העסקים, כלכלה ויזמות, 

ומקימים תחת ״עמותת יוניסטרים״ חברת סטרטאפ ומפתחים מיזם 
עסקי אמיתי. החניכים מתנסים הלכה למעשה בתהליך היזמות החל 

משלב הרעיון ועד ליצורו ומכירתו. התהליך מלווה על ידי עשרות 
אנשי עסקים בכירים מתחומים שונים אשר מסייעים לחניכים בפיתוח 

המיזם העסקי.  
קהל היעד הוא בני נוער בכיתות ז‘-י״ב. כ-20 בני נוער בכל קבוצה.   

עמותת יוניסטרים אשר נוסדה על ידי היזם רוני צארום, עושה 
שימוש בפלטפורמה של חינוך ויזמות על מנת ליצור מוביליות 

חברתית כלכלית ומעצבת מחדש את עתידם של מאות בני נוער מאז 
הקמתה 2001. העיקרון המנחה של העמותה הינו – הקניית כלים 
יזמיים ועסקיים לבני הנוער, ואשר מעניקה להם מיומנויות ברות 

מינוף לסלילת הדרך מהשוליים אל מרכז החברה כאזרחים תורמים, 
ממומשים ומצליחים.

תרבות תורנית
תרבות תורנית מציעה 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.
בבתי הכנסת מתקיימת פעילות שוטפת יומיומית של 

שיעורי תורה.
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אוכלוסיות מיוחדות 
מחלקת אוכלוסיות מיוחדות במתנ"ס קריית אונו יוזמת 

ומארגנת:

ד חוגים, פעילויות ומועדונים עבור ילדים, נוער ומבוגרים בעלי 
צרכים מיוחדים.

ד חוגים ופעילויות ייחודיים ומשולבים לילדים, נוער ומבוגרים עם 
מוגבלויות שונות.

ד 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...

פעילויות ממשיכות וחדשות:
ד כנפיים של קרמבו: תנועת נוער לילדים ונוער עם מוגבלויות: 
פיגור שכלי, שיתוק מוחין, אוטיזם ותסמונות למיניהן. המקיימת 

פעילות חברתית חווייתית ומעשירה. הפעילות מתקיימת 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 מועדונית חברתית לילדים בגילאי 6-10 על הרצף האוטיסטי 
בשיתוף אגף הרווחה והחברה למתנ״סים.

השנה נפתחה במתנ“ס קריית אונו מועדונית חברתית חדשה לילדים 
בני 10-6 מהעיר ומהסביבה שמאובחנים על הרצף האוטיסטי 

ובתפקוד גבוה. המועדונית מופעלת על ידי תכנית "רעים" של 
החברה למתנ"סים בשיתוף עם אגף הרווחה העירוני. "רעים" נותנת 

מענה לילדים, בני נוער ובוגרים המתמודדים עם קשיים במישור 
החברתי, על רקע קשיי תקשורת. 

ד קבוצות ״רעים״: תכנית חברתית לילדים, נוער ומבוגרים 
המתקשים ביצירת קשרים חברתיים. 

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

"מפעלות חינוך וחברה", הפועל תל אביב.

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

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. 

ד מועדון גלבוע: חוגים המיועדים לבעלי מוגבלויות שכליות. 
לפרטים - ורד: 03-5340424.

ד מועדון אנוש: חוגי אמנות ופעילויות נוספות המיועדות לצעירים 
ומבוגרים המתמודדים עם מוגבלויות נפשיות. לפרטים:

 03-5353431

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 וכן בהסברה לקהילה. 
בשנה האחרונה המשתתפים לקחו חלק בסדנאות הסברה, תערוכות 

וימי עיון. 
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קריית אונו / המתנ״ס

מרכז הגישור
בית המתנדב

המרכז פועל בשיתוף עם המתנ"ס ועיריית קריית 
אונו, האגף לשירותים חברתיים והקריה האקדמית 

אונו. צוות המרכז מאמין כי השימוש בגישור 
וביישוב סכסוכים בהסכמה, יתרום לקידום ערכי 

סובלנות, פתיחות וכבוד הדדי בקהילה. צוות המרכז 
שואף לכך שפרטים, ארגונים ומוסדות בעיר יכירו במנגנונים ליישוב 

סכסוכים בהסכמה, בדיאלוג ובעיקר שיכירו את תהליך הגישור, 
יבחנו את המנגנונים הללו כמקור ראשון ליישוב סכסוכים ויבחרו 

להשתמש בהם במקרים הולמים כחלופה להליך המשפטי.

ד תחומי עבודה: טיפול בסכסוכי שכנים, בניית הסכמות בבתים 
משותפים, גישורים רב צדדים, תיקי תביעות קטנות מהנהלת בתי 
המשפט. גישור ביחסי עבודה, גישור בצרכנות, גישור במשפחה: 

גישור בין הורים לילדים, גישור בין אחים. גישור לגירושין - גישור 
בין בני זוג. עובדים בשיתוף פעולה עם מגוון גופים בעיר ביניהם: 

ש.י.ל, האגף לשירותים חברתיים, השיטור הקהילתי, תרבות הדיור, 
המחלקה לתכנון ובניה ועוד. 

ד תכניות דגל המופעלות במרכז - פורום אתיקה וקוד אתי 
למגשרים בקהילה: במסגרת עבודת פורום האתיקה, שקדו חבריו 

על כתיבת קוד אתי, נהלים והנחיות עבודה להתנהלות במרכז 
הגישור ובניהול הליכי גישור לגירושין במשפחה וגישור בין דורי, 

תכנון ובנייה.

שפות בהן ניתן השירות: עברית, אנגלית, רוסית.



קריית אונו /  האגף לשירותים חברתיים

35

20
15

ב 
ש

תו
 ל

וח
 ד

ו /
ונ

 א
ת

ריי
 ק

ת
ריי

עי

20
15

ב 
ש

תו
 ל

וח
 ד

ו /
ונ

 א
ת

ריי
 ק

ת
ריי

עי

34

האגף לשירותים 
חברתיים

”קידמה עם נשמה“

בעפמחזיק תיק הרווחה - סגן ראש העיר נפתלי כהן

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: 
ד עובדי האגף מחוייבים למתן שירותים תוך הקפדה על כבוד 

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

התושבים.
ד עובדי האגף מחוייבים בשמירה על כללי הסודיות והאתיקה 

המקצועית המחוייבת על פי חוק העובדים הסוציאליים.

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.

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.

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 
ובסוף התהליך הוצג מופע לקהל הרחב.

בעפמחשב לכל ילד 
השנה חולקו 25 מחשבים לילדים ממשפחות להם לא היה מחשב 
בבית. הילדים קיבלו את המחשב לאחר שעברו קורס מחשבים. 

התכנית הופעלה בשיתוף 'המפעל הלאומי לפיתוח חברתי'.

בעפתכנית מיל"ה 
התכנית נועדה לבני נוער בעלי תיקים פליליים ורקע של מעורבות 

המשטרה בחייהם. הפעילות נועדה להציג לבני הנוער פן נוסף 
בהיכרות עם עבודת המשטרה. הפרויקט איפשר לבני הנוער 

לראות ולחוות את פני המשטרה באמצעות  פעילויות אטרקטיביות 
המחוברות לעולמם. שיתוף הפעולה עם נציגי המשטרה בתוכנית 
הביא לתחושת הזדהות ויתרום לשילובם ומעורבותם של הנערים 

בחברה. בסוף התהליך נמחקו התיקים הפליליים לחלק מבני הנוער.

בעפקליטת עלייה 
השנה נערך טקס רב רושם לציון 25 שנה לעלייה ממדינות חבר 

העמים לשעבר. בטקס ניתנו אותות הוקרה לעולים ממדינות אלו 
על פועלם הייחודי. בנוסף, נערכו במהלך השנה פעילויות ייחודיות 

לעולים מהגיל השלישי העוסקות בהכרת הארץ, ציון חגי ישראל, 
מיצוי זכויות ועוד.

בעפיוזמים עסק
נערך קורס עבור נשים שרוצות להקים עסק קטן משלהן במטרה 

לשפר את מצבן הכלכלי. התכנית כללה: תכנון פיננסי וידע כלכלי, 
העצמה אישית, חשיפה ליזמות עסקית ובדיקת היתכנות, ליווי 
בהקמה וביסוס עסקי, ייעוץ אישי, הכשרה בניהול עסקי, שיווק 

ומכירות, סיורים לימודיים. הקורס התקיים בשיתוף משרד הכלכלה  
ו"מעוף". בקורס השתתפו אמהות עצמאיות. תכנית מיל�ה. הכנות להענקת תעודות סיום לחניכי הפרויקט

ערב הצדעה לציון 25 שנה לעלייה ממדינות חבר העמים
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בעפחילוץ ממעגל העוני
התכנית פועלת במטרה לסייע בחילוץ משפחות ממעגל העוני 

והנזקקות והחזרתן לתפקוד עצמאי בחברה. מדובר על מודל ייחודי 
וחדשני, המציע פתרון הוליסטי ורב ממדי להתמודדות, הנותנת מענה 

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

בעפעבודה עם ילדים חווי אלימות 
במהלך הטיפול ניתנת לילדים הזדמנות לקבל מרחב מוגן ובטוח על 
מנת להתחיל לעבוד על בטחון ודימוי עצמי והעלאת ערכם העצמי.

בעפהיחידה לטיפול בנערה 
היחידה לטיפול בנערה מסייעת לנערות אשר חוות קשיים הקשורים 

לגיל ההתבגרות. בנוסף, מופעל מועדון הפועל בשעות אחר הצהרים. 
במסגרת היחידה ניתן טיפול פרטני, קבוצתי וניתנת הדרכה להורי 

הנערות.

בעפקהילה נגישה
קבוצת העצמה פעילה של בעלי עניין בתחום הצרכים המיוחדים למען 
שיפור חיי בעלי הצרכים המיוחדים בכל התחומים. במסגרת הפעילות 
נערך ערב קהילתי, נערכות הסברות בבתי ספר ופעילות למען קידום 

הנגישות בעיר. הפעילות נעשית בשת״פ המתנ״ס.

בעפמועדון נשות ההדר  
מיועד לאמהות עצמאיות [חד הוריות], המהווה מסגרת תמיכה 

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

בעפשירותים בתחום הנכויות
אוכלוסיית בעלי הצרכים המיוחדים נמצאת בסדר עדיפות גבוה 

בטיפול האגף אשר מפעיל בעיר מספר תכניות מרכזיות:
ד ״מועדוניות דקל״ / מועדונית לילדים על הרצף האוטיסטי בגיל 

חטיבת הביניים לבעלי תפקוד גבוה.
ד מועדונית לילדים בכיתות א׳-ו׳ / המועדונית נותנת 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.

ד ״מועדון גלבוע״ / נותן שירותים ליותר מ-75 חברים הלוקים 
במוגבלות שכלית התפתחותית וחלקם גם בנכות פיזית 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 נערך השנה אירוע רב משתתפים למשפחות 
להם ילד עם צרכים מיוחדים בנושא 'מיוחדים כמו כולם'.

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

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

בעפהתנדבות
קריית אונו הינה עיר שתחום ההתנדבות הינו אבן יסוד בהווי 

העירוני.
ד מיצוי זכויות לניצולי שואה / בקריית אונו גרים כ-600 ניצולי 

שואה. מטרת הפרויקט היא להגיע לכל אחד מניצולי השואה ולסייע 
בבירור הזכויות המגיעות להם עפ"י חוק, אשר במקרים רבים 

הניצולים אינם מודעים לקיומם. בנוסף, נבדקים צרכים נוספים של 
הקשישים ונעשה מאמץ לסייע להם בתחומים נוספים. התכנית 

מופעלת על ידי מתנדבים. הפרויקט מתקיים בשיתוף פעולה של 
משרד האוצר, משרד הרווחה, המשרד לשיוויון חברתי, הרשות 

לניצולי שואה והביטוח הלאומי.
ד הכשרת מתנדבים לשעת חירום / נבנה מערך מתנדבים של 

העירייה אשר יסייע בעיתות משבר וחירום. במסגרת ההיערכות 
התקיימה השתלמות וחולקו תפקידים למתנדבים אשר יסייעו בכל 

מערכי החירום שבעיר.
ד שי"ל / שירות ייעוץ לאזרח מספק יעוץ וסיוע לתושבי העיר על ידי 
צוות מקצועי ואמין בתחומים מגוונים: ביטוח לאומי, הוצאה לפועל, 

דיני ירושה, דיור ציבורי ועוד. השירות ניתן ללא תשלום. השנה ניתן 
שירות ל-1,500 פניות.

ד מרכז לגישור ויישוב סכסוכים בקהילה / הינו מרכז מקצועי רב-
תחומי, אשר נותן שירות בתחום גישור, יישוב סכסוכים ובניית 

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

ד ״מכל הלב״ / מרכז לסיוע חומרי למשפחות במזון וביגוד, המספק 
סיוע במהלך כל השנה ובאופן מתוגבר לפני החגים.

ד ״ידיד 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.

ד חונכות ילדים / סיוע לילדים מתקשים בהיבט הלימודי והחברתי.

בעפעבודה קבוצתית  
האגף דוגל בעבודה קבוצתית כחלק משמעותי מהטיפול בפרט. 

במהלך השנה התקיימו מספר קבוצות:
ד קבוצה לנשים בגיל השלישי

ד קבוצה לבני משפחה המטפלים באדם סיעודי
ד קבוצה לבני משפחה המטפלים בזקן החולה בדמנציה

ד קבוצה להורים מבוגרים להם ילד בעל צרכים מיוחדים המתגורר 
איתם

עובדי חברת ג�נבנד ביום התנדבות בקהילה, מארגנים את הביגודית

מתנדבי העיר לשעת חירום בעת תרגיל �נקודת מפנה�
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קידום מעמד האישה
בעפיו“ר מנהלת נשים עו“ד רויטל שדה-תמם

חזון מנהלת נשים קריית אונו: 
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 לקידום נשים בכל שכבות האוכלוסייה, 

בכל גיל ומעמד סוציו–אקונומי. כל אישה על פי מטרותיה 
ורצונה, כל אישה ועולמה.

מנהלת נשים שואפת להיות בית לנשות קריית אונו, ולהוות 
גורם משפיע בקבלת החלטות ברמה עירונית בכל תחומי החיים. 

בעפסדנאות והרצאות
ד ביה“ס ליזמיות מתחילות / מיזם קהילתי - נשים בעלות עסק 

עצמאי מנחות יזמיות בתחילת דרכן
ד נטוורקינג נשי עסקי

ד מדברים אנגלית - סדנא לשיפור האנגלית
ד קבוצות הליכה

ד ”במה פתוחה“ 
ד יום עיון לצוותים מקצועיים בנושא הטרדות מיניות 

בעפאירועי תרבות 
ד יום האישה הבינלאומי – הצגת ״פאות קדושות״

ד ספיישל יום הנערה – פעילות בשיתוף מחלקת הנוער
ד פסטיבל נשים יוצרות – במה ליצירה הנשית

ד שולחנות עגולים בנושאים: על נשים, עסקים, קריירה והשילוב 
ביניהם

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

ד מפגשי נטוורקינג / בשיתוף קפה זליק
ד במה חברתית נשית / בשיתוף נעמת

ד שישי נשי / בשיתוף המתנ״ס

קריית אונו / קידום מעמד האשה קריית אונו / האגף לשירותים חברתיים

משתתפות בביה�ס ליזמיות מתחילות. מיזם הדגל של מנהלת נשים

ד מרכז יום לקשיש / מרכז היום החל לפעול במשכנו המחודש, 
דבר המאפשר שיפור משמעותי באיכות השירות והגדלת מספר 

החברים בו. מרכז היום מהווה מסגרת טיפולית עבור קשישים אשר 
אינם יכולים להשתלב במועדונים רגילים בשל מגבלה גופנית או 

מנטאלית. המרכז מופעל על ידי עמותת על"ה.

ד קפה אונו / מועדון לניצולי שואה, הפועל מדי שבוע וכיום לוקחים 
בו חלק כ-100 חברים. 

ד קבוצה לאנשים שאיבדו את ראייתם
ד קבוצת תמיכה למתנדבים עם קשישים במסגרת תכנית 'ידיד לקשיש'

ד קבוצת הדרכה להורים צעירים
ד קבוצת הדרכה להורים מתבגרים

ד קבוצה להורים בהליכי פרידה וגירושין
ד סדנת יחסים - הנוגעת ביחסים בין המינים בקרב בני הנוער

ד קבוצה לנשים חוות אלימות
ד קבוצה לגברים אלימים

ד קבוצת NA - נרקומנים אנונימיים
ד קבוצת 12 צעדים בדרך לגמילה

רווחת הגמלאי
המחלקה לרווחת הגמלאי מטפלת באוכלוסיית המבוגרים בעיר 

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

ד היחידה למניעת התעללות בזקן / בישראל, אחד מכל חמישה 
זקנים 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.

ד סל"ב / סיוע לקשישים מרותקי בית ניצולי שואה. התכנית מאפשרת 
פעילויות רבות באופן פרטני לקשיש בביתו בתחומים שונים.

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

בשת״פ עמותת על״ה.

אירוע חנוכת המשכן המחודש של מרכז היום לקשיש
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היחידה למניעת 
אלימות, סמים 

ואלכוהול
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 החמישית.

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 - סדנת תיאטרון למכורים נקיים, 

סדנת הורים לילדים, יוגה לנערות, סדנא לבני משפחות של מכורים.
ד ימי עיון - יום עיון בנושאי אלימות במשפחה, 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. במהלך השנה 
האחרונה הועברו הרצאות וסדנאות רבות להורים לילדים עם לקויות 

קשב וריכוז וכן סדנת "אימהות ובנות".
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 16 
מתנדבים חדשים. הסיירת מונה 130 הורים פעילים.

ד זהב בגן - גמלאים מתנדבים בגני הילדים המגיעים אחת לשבוע 
לגן, מפעילים ושותפים בפעילות. השנה פועלים בתוכנית 36 

מתנדבים.

סיירת הורים עירונית. תדריך לפני יציאה לסיור שישי

האגודה לתרבות 
הדיור 

ד כ-120 דיירים נפגשו במשרדי האגודה בקריית 
אונו עם היועץ המשפטי של האגודה לתרבות 
הדיור, שמתמחה בדיני מקרקעין לשם קבלת 

ייעוץ משפטי והדרכה. האגודה סייעה בהגשת 
10 כתבי תביעה, שהוגשו למפקחת על הבתים 

המשותפים, נגד סרבני תשלום וועד, עם ייצוג משפטי נלווה שמומן 
בחלקו על ידי האגודה לתרבות הדיור.

מספר רב של פניות לייעוץ משפטי ניתנו בשירות "און ליין" לדיירים 
- מענה טלפוני עם תשובה מהירה.

ד האגודה מימנה לכ-30 בניינים משותפים החברים באגודה קבלת 
חוות דעת מקצועיות ממהנדס בניין לגבי תקינות הגג, צנרת וקומת 

עמודים יחד עם הנחיות כיצד לתקן את הטעון תיקון.

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

לגינה ויעוץ בנושא שיטות השקיה הרצויות לחסכון במים.

ד הבניין ברחוב תנועת המרי 6 שופץ בעזרת האגודה והדיירים 
קיבלו שירותי פיקוח הנדסי בעלות מזערית. 

ד במהלך השנה התקיים כנס תושבים בנושא חוק המקרקעין 
בחסות ראש העיר ובהשתתפות מנכ"ל האגודה לתרבות הדיור.

ד דיירים וועדי בתים קיבלו סיוע בכל הנושאים הקשורים לרכוש 
המשותף, מענה לשאילתות בנושאי מטרד של מזגנים, גביית חוב 

מסרבני תשלום ונושאים נוספים.

קריית אונו /  האגודה לתרבות הדיור קריית אונו /  א.ס.א



מחלקת הספורט שמה השנה דגש על הקמה ושדרוג מתקני 
הספורט ופיתוח של תשתיות, כדי לאפשר לתושבי העיר לפתח 

עניין במגוון רחב של פעילות ספורטיבית.
ההישגים השנה מבטאים את העבודה המקצועית, ההתמדה 

והנחישות שהביאו להצלחה בכל ענפי הספורט: כדוריד, 
כדורסל, כדורגל, כדורת דשא, התעמלות מכשירים, טניס 

שולחן, שחייה, טניס, קרטה ועוד תחומים רבים.

 

מתקני ספורט חדשים 

ד Street Workout – מתחם מתקני כושר מאחורי אולם צ'יינין.

ד חטיבת בן צבי – הקמת מגרש כדורסל.

ד ספורטק – חידוש וציפוי מגרשי הספורט כולל החלפת פנסי 
התאורה.

ד אולם הספורט בגג תיכון בן צבי – החלפת הגג והתקרה 
האקוסטית.

ד בריכת השחייה – החלפת קירוי הבריכה המחוממת.

הישגים בספורט בשנת 2015

בעפכדורגל
תיכון בן צבי – זכייה באליפות הארץ לבתי ספר תיכוניים.

בעפקיקבוקס
אדווה אוחיון אלופת ישראל בקיקבוקס ואגרוף תאילנדי לבוגרים 

וסגנית אלופת העולם.

בעפשחייה
קבוצת הנוער גילאי 18-14 הוכתרה כאלופת המדינה בדירוג הכללי.

בעפכדורסל
מ.ס. קריית אונו עלתה לליגה הארצית בכדורסל.

בעפהתעמלות מכשירים
אליפות ישראל בדרגות ו', ד' ו –ב'. כמו כן, סגנית אלופה בדרגה ה'.

בעפכדוריד
בנים בכיתות ז'-ח' זכו במקום ראשון באליפות המחוז.

בעפטניס
אופיר אבישי - זכתה במדליות זהב וכסף במשחקי ספיישל 

אולימפיקס בלוס אנג'לס.
מקום שלישי בליגת הנוער.
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מחלקת הספורט
בעפמחזיקת תיק הספורט – חברת מועצת העיר

עו"ד אלונה בומגרטן

קריית אונו /  מחלקת הספורט

בעפטניס שולחן
יואב פריבס מהפועל קריית אונו - סגן אלוף ישראל ואלוף ישראל 

לזוגות קדטים. 

בעפטקוואנדו
סתיו סלע - זכה במדליית זהב בתחרות בלגיה הפתוחה.

בעפקראטה דו
ד הודיה פירסטטר - זכתה במקום ראשון לילדים עד גיל 12

(זו השנה הרביעית ברציפות).
ד אופיר גנוסר - זכה במקום הראשון לנערים עד גיל 15.

בעפהוקי רולר
שנתון 2006/7 במקום הראשון.

בעפכדורת דשא
ד זכייה במקום הראשון בגביע הזהב בליגה הארצית לליגת הנשים.

ד זכייה במקום ראשון וגביע הזהב הקבוצתי בתחרות שלשות גברים 
בטורקיה.

בעפג'ודו
ד שגיב סהר - מקום 1, נעם בהר - מקום 2

ד יניב סהר, יואב קוגן ועמית הלמן - מקומות 3 באליפות ישראל.

בעפאירועים 2015
ד מסע אופניים סובב קריית אונו.

ד יום ספורט לגיל הזהב בקעת אונו.

Street Workout. חנוכת מתחם מתקני כושר מאחורי אולם צ‘יינין

הנבחרת הייצוגית הארצית של מכבי עירוני קריית אונו - אלופת ישראל



פעילויות והישגים של ספורטאי הזהב 2014/5

במסגרת חוגי הספורט לגמלאים פעילות 38 קבוצות התעמלות 
בחוגים שונים כמו יוגה, פלדנקרייז, פילטיס, התעמלות בחדר כושר, 

התעמלות במים, התעמלות בריאותית, שיעורי יציבה, ריקודי עם, 
ג'ירוקינזיס, צ'יקונג, התעמלות הוליסטית על כיסא, טניס שולחן 

ופטאנק.

הגמלאים נהנים ממיטב המדריכות המתמחות בפעילות לגיל 
השלישי. במהלך 2015 העשרנו את המשתתפים בהרצאות מגוונות  

במטרה לשפר את איכות החיים, כמו טיפול והבנה במצבי עייפות 
ומתח, כיצד הם משפיעים על גופנו ומה עושים, הרצאות על תרופות 

סבתא, כיצד להבין ולאזן את בדיקות הדם ועוד...

ד יצאנו לטיול פריחה בגלבוע בשיתוף עמותת על"ה, טיילנו בהר 
ברקן, נחל יצפור.

ד השתתפנו ביום המעשים הטובים בשיתוף עמותת על"ה והבית 
בצומת סביון ביום של פעילויות שונות: אומניות, טיפולים, ריקודי 

עם, משחקי פטאנק והופעה של יובל דור.

ד פתחנו 3 קורסים של שיטת אלכסנדר, בו עבדו המשתתפים 
ושיפרו את מנחי הגוף, למדו כיצד לעבור ממנחי גוף שונים ללא 

קושי וכאב, שיפרו את הדימוי העצמי ואת היציבה שתורמים לאיזון 
ושמירה על הבריאות בתפקוד היומיומי.

ד בחודש יוני התקיים יום ספורט לגמלאי קריית אונו ובקעת אונו  
בבריכת השחייה העירונית. ביום זה הגמלאים נחשפו לתכנים 
חדשים של הרצאות וסדנאות בנושא גוף ונפש: שיטת הדרקון 

לשחרור ממתחים וכאבים, ריקודי שורות, תיפוף בריקוד על כדורים 
גדולים, זומבה במים, גמישות ועיסוי עם כדורי תרפיה, ומופע של 

אהרון פררה.

ד השתתפות באולימפיאדת הזהב במקצה של משחקי הפטאנק.

ד פתיחת קבוצה של נאמני טניס שולחן המשחקים בימי ב', ה׳  
בבית ספר שילה בין השעות 13:30-12:00.

ד קבוצת הפטאנק שלנו זכתה במקום שני בטורניר ע"ש שי 
שהתקיים בנווה מונוסון.

מקום שני באליפות הארצית השנתית בפטאנק

קריית אונו /  תכנון עירוני קריית אונו /  מחלקת הספורט
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המבנה החדש לצופים בשכונת פסגת אונו. הדמייה

הדמייה של מגדל המשרדים השני במתחם הקניון

תכנון עירוני
ב התחדשות עירונית: קודמו מתחמים 

ובניינים במסלול פינוי-בינוי או תמ"א 38, על 
פי מדיניות שנקבעה ע"י הרשות המקומית.

ד השנה המשיכה הבנייה בפרויקט פינוי-בינוי 
במתחם "הרוגי מלכות בבל" ובימים אלו הולכת 
ונשלמת שכונת "אונו הירוקה" ונבנה הבניין האחרון. כמו כן מוקם 

חניון ציבורי תת קרקעי, גן ילדים ומבוצעת הרחבה של הגינה 
הציבורית המרכזית.

ד פרויקט פינוי בינוי מתחם "ישעיהו" אוכלס השנה בחלקו ונמשכת 
הבניה להשלמת הפרויקט.

ד הוועדה המקומית המליצה על הפקדתן של תכניות פינוי/בינוי 
במתחמי הברוש, לוי אשכול צפון ולוי אשכול דרום. מתחם בר 

יהודה הופקד להתנגדויות.
ד הבנייה על פי תמ"א 38 ברחוב הזמיר ובמקומות אחרים בעיר 
נמצאת בעיצומה ומקודמות בקשות להיתר ובכלל זה תמ"א 38/2 

(הריסה ובנייה מחדש) ברח' מונטיפיורי ויהודה המכבי.

ב השלמת מרפסות: מדיניות העירייה הינה לאפשר השלמת 
מרפסות "קופצות". אושרו בקשות להיתר במספר בניינים קיימים 

והוחל בביצוע העבודות.

ב בית ספר למוסיקה: במתחם הקריה האקדמית הושלמה בניית 
בית ספר למוסיקה בעיצוב אדריכלי ייחודי.

ב מגדל משרדים: במתחם קניון קריית אונו מתקדמת בניית מגדל 
המשרדים השני, כחלק ממגמה שתאפשר לרבים מתושבי העיר 

לעבוד בעיר במקום לנסוע מדי יום לעבוד בעיר הגדולה.



קריית אונו /  שפ״ע
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שפ״ע
אגף שיפור פני העיר

בעפמחזיק תיק שפ"ע - המשנה לראש העיר עמי כחלון

תברואה
המחלקה פועלת ומשקיעה רבות בשפור השרות לתושב, תוך 

התמקדות בפינוי פסולת מופרדת, ניקיון רחובות, ניקיון מגרשים 
ציבוריים והדברת מזיקים.

הושקעו משאבים רבים לטובת שיפור מתקני מחזור המפוזרים 
ברחבי העיר, וזאת לרווחת התושבים ומתוך מגמה להעלות את 

כמות המחזור בעיר (בקבוקים, עיתונים, קרטונים, בגדים, זכוכית, 
שקיות ניילון ודיסקים).

כמו כן, נעשתה פעילות בתחום הגיזום שהביאה לעליה ניכרת 
בפינוי גזם בעיר.

תברואה ושימור אנרגיה

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. בקריית אונו כ-350 דונם של גינון 
אינטנסיבי ו-150 דונם של חורשות ושטחים פתוחים.

השנה ביצענו פרויקטים רבים בתחומים שונים:
1. השקיה

מערכת המחשוב והבקרה של המים שודרגה למערכת סלולרית, 
המאפשרת בקרה ממוחשבת איכותית ושליטה מהירה על הברזים 

ההידראוליים בעיר, דרך הטלפון הנייד.
ד בשדרות הנרייטה סולד וגינת לובודה בוצע פרויקט רחב שהוחלפה 

בו כל צנרת הגן וחודשו ראשי המערכת.
ד הותקנה תחנה מטאורולוגית המחוברת לבקרת ההשקיה במחלקת 
הגינון, דבר המוסיף להתייעלות ההשקיה ולחיסכון במים. המערכת 

יודעת לזהות שינויים במזג האוויר כמו עליה בלחות, ירידה 
בטמפרטורה וכו' והיא מחוברת למערכת בקרת ההשקיה שמעלה או 

מורידה את כמות המים היוצאת להשקיה.

2. גינון
ד בשכונת פסגת אונו פותחו מספר שטחי גינון: בחורשת הפסגה 
המשכנו את השתילות לכיוון צפון, נשתלו עצי נוי רבים ועצי פרי 

מסוגים שונים. כמו כן, גינות רייספלד וורשה הורחבו.
ד סביב מבנה הקאנטרי בוצע גינון של השטח הציבורי: בציר שלמה 

המלך, סמוך לבית ספר ורשה בוצע גינון של כל השטח הציבורי, 
בגינת התמר חודשו הגינון וההשקייה. 

גם השנה זכתה העיר בחמישה כוכבי יופי שהוענקו לנו בשל עמידה 
בסטנדרטים הגבוהים של המועצה לישראל יפה בכל הנוגע לחזות העיר, 

ניקיונה והפעילות הנעשות למען התושבים.

"קרייה יפה בישראל יפה"

3. מתקני משחק וגומי
ד בגינת גולני הוחלפו מתקנים וחודש הגומי.

ד בגינת רימון נוספו מתקנים לפעוטות ובפארק שטרן חודש מתחם 
של מתקני משחק.

ד השנה, כמו בשנים קודמות בוצעו נטיעות ברחבי העיר.
ד בגני ילדים הקמנו 6 גינות חדשות ושודרגו גינות בגנים רבים.

4. גינות כלבים
הוקמו גינות כלבים חדשות בחורשת קובו ובחורשת הפסגה. כמו כן, 

הורחבו גינות הכלבים בפארק אביבה ורשה ובפארק רייספלד.



49

20
15

ב 
ש

תו
 ל

וח
 ד

ו /
ונ

 א
ת

ריי
 ק

ת
ריי

עי

20
15

ב 
ש

תו
 ל

וח
 ד

ו /
ונ

 א
ת

ריי
 ק

ת
ריי

עי

48

קריית אונו / שפ״ע

איכות הסביבה
בעפמחזיקת תיק איכות הסביבה – חברת המועצה

עו“ד אלונה בומגרטן

הפרדת פסולת לשני זרמים - רטוב ויבש
מאז כניסתם של הפחים החומים לאיסוף הפסולת הרטובה בעיר, 

נאספו כ-2,294 טון פסולת אורגנית, המועברים לחירייה לאתר 'חץ 
אקולוגיה', והופכים לדשן או גז מתאן. 

בחודשים אפריל-מאי התקיימה "תחרות הבניין המפריד״, בה 
השתתפו כל בנייני העיר, המהווים כ-75% מסה"כ משקי הבית 

בעיר. שלושת הבניינים הזוכים קיבלו תעודת הוקרה ופרס בטקס 
מיוחד שהתקיים במעמד ראש העיר ונציגות המשרד להגנת 

הסביבה.

חינוך סביבתי בבתי הספר
בשנת תשע"ה הופעלה תכנית חינוך לשימור וחקר מגוון המינים 

המקומי בבתי הספר היסודיים. במסגרת התכנית, התלמידים יצאו 
מבתי הספר אל מעבדות שדה בשטחים פתוחים בעיר כדי לחקור 

ולתעד את מגוון המינים המקומי. בסוף השנה השתתפו כל תלמידי 
התכנית ביום שיא חוויתי בנושא ובכנס עירוני מסכם להצגת 

התוצרים.
התמונות שצילמו הילדים במהלך השנה רוכזו לפוסטר מסכם, 

שחולק לכל מוסדות החינוך בעיר וגם לתושבי העיר (המעוניינים 
לקבל פוסטר מוזמנים לפנות למחלקה לאיכות הסביבה בעירייה).

פעילות המחלקה בקהילה
הסתיימה ההכשרה של קבוצת המנהיגות הסביבתית - קבוצת 

תושבים פעילים בתחומי הסביבה והקיימות העירונית. במסגרת  
ההכשרה התגבשו קבוצות עבודה המובילות 8 פרויקטים בנושאים 

מגוונים: גינות קהילתיות, בנייה ירוקה, הפרדת פסולת, נסיעה 
לעבודה באופניים ועוד.

עיקור חתולים:
בשנת 2015 עוקרו בעיר כ-250 חתולים, באופן יזום ולפי קריאות 

תושבים.

פעילות גינה קהילתית "ברנר" -
בחסות העירייה 

ד נערכו חגיגות ט"ו בשבט בסימן שנת שמיטה עם ילדי הגנים, בתי 
הספר והפעילים הוותיקים.

ד מופעלת תכנית "שומרים על העצים".
ד בגינה חגגו את חגי ישראל: פסח, שבועות, סוכות וחנוכה לכל 

הקהילה, תוך שמירה על ערכי הקיימות.
ד יצירה בטבע מחומרים ממוחזרים באירועי האביב והקיץ, לכל 

המשפחה.
ד שתילת ערוגות חדשות אחרי שנת שמיטה, עם גידולי חורף ופרחי 

בר.
ד מסיק בגינה ובשטח גן "אשכולית", והכנת זיתים לפי מתכון 

מיוחד.

גינה קהילתית �ברנר�. הכנות לחגיגת סוכות

מפירות ארצנו בגינה הקהילתית �ברנר�: רימון ומשמש

סוקר של העירייה מבצע שקילה של פח עם פסולת אורגנית במסגרת
תחרות הבניין המפריד
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חינוך מוסיקלי
הקונסרבטוריון מהווה את גולת הכותרת של 
החינוך המוסיקלי בקריית אונו ונמצא בראש 

הפירמידה של העמותה לחינוך מוסיקלי. 
באמצעותה נחשפים ילדי העיר ללימודי נגינה 
כבר בבתי הספר במסגרת "בית הספר המנגן", 
כאשר המעוניינים והמתאימים יכולים להמשיך 

את דרכם המוסיקלית במסגרת הקונסרבטוריון.

מורי הקונסרבטוריון הינם מטובי המוסיקאים בארץ. רבים מהם 
מנגנים בתזמורות מקצועיות ומופיעים כסולנים על בימות בארץ 
ובעולם. השנה הוחל במסלול מיוחד ללימוד נגינה בכלי נשיפה 

בשיתוף בית הספר לאמנויות ע"ש תלמה ילין.
בקונסרבטוריון פועלים מגוון הרכבי נגינה: הרכב גיטרות, הרכב 

חליליות, מקהלה, פסנתר ב-4 ידיים, ביג בנד, הרכבי כלי נשיפה 
נוספים וכמובן תזמורת הנוער הייצוגית.

האירועים העירוניים שהתקיימו השנה:

ב הקונסרבטוריון העירוני מפעיל השנה לראשונה את בית הספר 
המנגן, בו לומדים ילדי העיר נגינה בכלים תזמורתיים בהתאמה למודל 

היישובי של משרד החינוך.
ב שני תלמידי פסנתר, נעמה שמש ואיתמר אספורמס עלו לשלב 

השני (והמכובד) בתחרות ע“ש פנינה זלצמן שהתקיימה בבכפר סבא.
ב תזמורת הנוער הייצוגית השתתפה בכנס תזמורות של משרד 

החינוך. 

קריית אונו /  חינוך מוסיקלי

ב בחודש פברואר נערך הקונצרט החצי שנתי המסורתי ובו חולקו 
מלגות לתלמידים מצטיינים.

ב קונצרט הקונכייה המסורתי נערך השנה בפארק רייספלד כחלק 
מחגיגת חג השבועות.

ב פרופ‘ אריה ורדי, מבכירי המוסיקאים בארץ המוכר גם כמנחה 
תכנית הטלוויזיה ״אינטרמצו עם אריק״, תרם קונצרט ובו ארח 
תלמידים, מורים ובוגרי הקונסרבטוריון לדורותיו. כל ההכנסות 

הוקדשו לנסיעת תזמורת הנוער לפסטיבל בסקוטלנד. 

ב בחודש יולי יצאה התזמורת להשתתף בפסטיבל נוער בינלאומי  
בסקוטלנד. מלבד הופעה באולמות הקונצרטים היוקרתיים במדינה 

הופיעו נגני התזמורת גם בחוצות הערים להנאת הקהל וכחלק 
מפסטיבל התזמורות הבינלאומי בו לקחו חלק. הרכבים מהתזמורת 

לקחו חלק בתחרות מוסיקה קאמרית במהלך הפסטיבל ואף זכו 
בפרס.

בתמונות: תזמורת הנוער הייצוגית במהלך הפסטיבל הבינלאומי בסקוטלנד
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קריית אונו
תחבורה ובטיחות בדרכים / הנדסה ותשתיות

תחבורה ובטיחות 
בדרכים

המטה העירוני לבטיחות בדרכים יוזם ומטמיע את נושא 
הזהירות בדרכים כדי ליצור אקלים אופטימלי למיגור תאונות 

דרכים. המטה מוביל שינויים התנהגותיים בקרב הקהילה 
והציבור הרחב באמצעות הסברה בקרב כל משתמשי הדרך 

– הולכי רגל ונהגים, מארגן אירועים ועוד. המטה אחראי על 
תחומי התנועה, התחבורה הציבורית והנגישות, יוזם פעילויות 

הסברה נרחבות, פעילויות אכיפה עם המשטרה ומקדם את 
שיפור התשתיות בעיר.

ד אירוע קיץ בדגש על בטיחות בדרכים, בספורטק
באירוע נערכו מגוון פעילויות הסברה והועברו מסרים חשובים לכל 

הגילאים בהתמקדות על חצייה נכונה ובטוחה במעבר חצייה, חשיבות 
חגורת הבטיחות בנהיגה, סימולטור המדמה נהיגה ברכב במצבים 

שונים, חידון בטיחות בדרכים נושא פרסים ועוד.

ד שבוע בטיחות בדרכים במערכת החינוך ובקהילה
במסגרת שבוע הבטיחות בדרכים הארצי שהתקיים בחודש נובמבר 

עזרו בכירי העירייה להעביר בבטחה את תלמידי בתי הספר היסודיים 
במעברי חצייה הסמוכים לבית ספרם. כמו כן התקיימו מגוון פעילויות 
בבטיחות בדרכים בכל מערכת החינוך בהובלת רכזי בטיחות בדרכים 

בבתי הספר.

ד הצבת נקודות עגינה לאופניים ברחבי העיר 
נקודות עגינה לאופניים הוצבו בבתי הספר היסודיים, בחטיבות 

הביניים ובתיכון לשימוש התלמידים אשר מגיעים עם אופניים לבית 
הספר. כמו כן הוצבו מתקנים ליד מוסדות ציבור בעיר.

ד השתלמות נהגים מקצועים
נהגי העירייה המקצועיים קיבלו הדרכה בנושאים חשובים בתחום 

הבטיחות בדרכים.

ד הרצאות המשטרה על אופניים חשמליים לתלמידי חטיבות 
הביניים והתיכון  

תלמידי חטיבות הביניים והתיכון קיבלו הרצאות בנושא אופניים 
חשמליים בדגש על רכיבה נכונה ובטוחה, כללי הרכיבה, תמרור ועוד.

ד יצירת שביל הליכה בטוח לתלמידי בי״ס אביגדור ורשה
ד השתלמות למסייעים במעברי חצייה על ידי המשטרה

המשטרה העבירה הדרכה תיאורטית ומעשית למסייעים העוזרים 
לתלמידים לחצות בבטחה את מעברי החצייה הסמוכים לבית ספרם.

שבוע הבטיחות בדרכים. סגן ראש העיר נפתלי כהן עם ילדי משמרות הזהב 

החצר בבית הספר הדמוקרטי

הנדסה ותשתיות
עבודות מחלקת בינוי, חשמל ותשתיות

ב בינוי
ד בניית כיתות שמע במוסדות החינוך

ד הקמת 2 גני ילדים ברחוב רש“י
ד הרחבת בית הספר האנתרופוסופי   

ד השלמת בניית מרחבים מוגנים בגני הילדים  
ד התקנת מבנים יבילים בחטיבת הביניים שז“ר ופיתוח חצר 

החטיבה
ד השלמת פיתוח החצר בתיכון בן צבי

ד בניית מגרש כדורסל בחטיבת הביניים בן צבי
ד שיפוצי קיץ במוסדות החינוך

ד שדרוג 2 גני ילדים, כיתות לימוד ופיתוח החצר בבית ספר רימונים
ד שדרוג חצרות ב-6 גני ילדים
ד בניית תוספת חדר בגן סביון

ד פיתוח החצר בבית הספר הדמוקרטי
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תירגול חלוקת מים בחירום תרגיל נקודת מפנה

אגף חירום וביטחון
תרגול ואימון מכלולי העירייה במצבי חירום

העירייה ביצעה במהלך השנה אימון ותרגול של מכלולי 
העירייה במצב חירום וכן במעבר משגרה לחירום ובין היתר 

בוצעו גם הפעילויות הבאות:

ד תרגול מרכז ההפעלה העירוני, המקבל דיווחים מהשטח על 
אירועי החירום המתרחשים בעיר ומנחה את הכוחות לפעילות 

מתאימה. 

ד תרגיל פריסת חפ"ק עירוני בשטח בו "נפלו טילים". התרגיל 
לווה בהמחשה של הטיפול ב"תושבים" שנפגעו, שילוב גדוד פיקוד 

העורף שהגיע "לחלץ לכודים" וכדומה. 

ד תרגול פתיחת מרכז קליטה בבית הספר עלומים. תורגל הטיפול 
בתושבים שפונו על ידי המדינה לעיר שלנו, תוך קליטתם, מתן 

פתרונות לינה וטיפול במצוקותיהם, בשיתוף שירותי הרווחה 
העירוניים, מתנדבים תושבי העיר, כוחות מד"א ופיקוד העורף. 

ד תרגול פתיחת תחנת חלוקת מים לציבור בשיתוף בני נוער 
מתנדבים תושבי העיר, עובדי תאגיד המים מי אונו ורשות המים 

הלאומית. 

ד התקיימה ביקורת רשות החירום הלאומית (רח"ל) שעברה 
בהצלחה. בביקורת לקחו חלק נציגים מכל משרדי הממשלה ופיקוד 

העורף.

שיפוץ מקלטים

3 מקלטים ציבוריים עברו שיפוץ השנה. 

קריית אונו
אגף חירום וביטחון / הפיקוח העירוני

הפיקוח העירוני
מחלקת הפיקוח העירוני פעלה ברחבי העיר בנושאים:

אכיפה ומיגור תופעת תליית שלטי פרסום פיראטיים ברחבי העיר, 
בניית מערך בין עירוני בתחומי האכיפה, סיורי שיטור משולב 

לאכיפת הסדר הציבורי, טיפול בעבירות פליליות ופעילות מנע 
בתחום הפלילי, טיפול בוונדליזם בגנים הציבוריים, פינוי רכבים 

נטושים, מניעת השלכת אשפה, צמחיה וגזם במקום ציבורי, טיפול 
בכלי רכב החונים במקום אסור, הסדרת נושאי מודעות ושילוט, 

מניעת רוכלות בלתי חוקית, טיפול בכלבים משוטטים וגללי כלבים, 
הפרעות מנוחה ורעש, אכיפת תנאי רישיון בתי עסק, הכוונת תנועה 

לפי הצורך ולכידת סוסים משוטטים.
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פעילות קשרי חוץ
ב יו״ר הוועדה לקשרי חוץ עו״ד דורון קרפ

ב קשרים עם קרייס אופנבך
ד ינואר 2015 /  יצירת הקשר בין חטיבת ביניים ע"ש יצחק בן צבי 

וביה"ס ע"ש היינריך היינה בעיר ְדַרייַאייך, במחוז קרייס אופנבך 
גרמניה - והשתתפות מנהלת חטיבת הביניים בן צבי בכנס

 Network Conference at Heinrich-Heine-Schule in
.Dreieich

ד מאי 2015 / ביקור מנהלת בית הספר ומשלחת חלוץ בת 5 אנשים 
מביה"ס ע"ש היינריך היינה בקריית אונו.

ב קשרים עם דורמגן
ד מרץ 2015 / ביקור קבוצת כדוריד מקריית אונו במחנה אימונים 

בדורמגן.
ד מאי 2015 / אירוע לציון 20 שנה לחתימה על ברית ידידות בין 

קריית אונו ודורמגן. לאירוע הגיעה משלחת רשמית בראשות ראש 
העיר דורמגן, חברי מועצת העיר דורמגן וחברי אגודת הידידות 

דורמגן-קריית אונו.
ד ספטמבר 2015 / ביקור משלחת רשמית מקריית אונו בראשות 

עו״ד דורון קרפ בדורמגן - השתתפות באירוע לציון 20 שנה לקשרי 
ידידות בין דורמגן לקריית אונו, 25 שנה להקמתה של אגודת 

הידידות דורמגן-קריית אונו ו-50 שנה ליחסים הדיפלומטיים בין 
גרמניה וישראל. האירוע התקיים במעמד שר הבריאות בממשלת 

גרמניה.

ד ביקור להקת השירה הייצוגית של המתנ"ס בדורמגן.

ד ביקור של קבוצת תלמידי תיכון בן צבי בדורמגן במסגרת קשרי 
הידידות בין התיכון ע"ש יצחק בן צבי בקריית אונו ובי״ס בטינה פון 

ארנים בדורמגן.

קריית אונו / קשרי חוץ קריית אונו / תאגיד המים

ראש העיר ישראל גל מקבל תשורה, תמונה של העיר דורמגן,
מראש העיר דורמגן אריק לירנפלד
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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

03-5311143

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 אונו

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׳ רבין 30

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 3

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 אונו 
רח׳ יצחק רבין 41

03-5311111
www.kono.org.il


