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בעפהעברת מסוף האוטובוסים שסיכן את 
בריאות ילדי שכונת ״עבר הירדן״ לאזור צומת 

סביון.

בעפפתיחת תחנת המשטרה.
בעפחנוכת מרכז הספורט המפואר והמתקדם 

.BOT בארץ, כפרויקט

בעעפפתיחת תחנת כיבוי-האש העירונית. 
בעפבניית 5 גני ילדים. 

בעפגיוס תקציב ממשלתי לסלילת דרך מוטה 
גור ודרך דורי, כדי להקל על כניסה ויציאה 

מהירה מהעיר. 

בעפקידום מגדל משרדים נוסף במתחם הקניון 
כחלק ממגמה שתאפשר לתושבים רבים יותר 
לעבוד בעיר וגם כדי להגדיל הכנסות מארנונה 

מסחרית.

בעפהובלת מדיניות התכנון העירונית. הגדרת 
מתחמי תמ״א 38 ופינוי-בינוי.

בעפמתן היתרים להשלמת בניית מרפסות 
רחבות בבתים הקיימים בעיר, לבניית 

ממ״דים ופרגולות.

בעפמניעת סגירת בתי הקולנוע ושימוש נוסף 
באולמות בשעות הבוקר לצרכי תושבי העיר.

בעפהובלת מהלכים משותפים עם הרשויות 
השכנות לפתיחת צירי תנועה חדשים, 

ולפעילויות תרבות וספורט.

בעפוהרשימה עוד ארוכה...

תושבים יקרים,

השנה שחלפה הייתה שנה מורכבת ומיוחדת לתושבי מדינת 
ישראל ולתושבי קריית אונו בתוכם. חווינו מלחמה שבה העורף 

לקח חלק חשוב ומרכזי. בראשית דבריי אני מבקש להצדיע לחיילי 
צה“ל ולתושבים שגילו לכולנו את פניה היפים של ארץ ישראל 

שאנו כה אוהבים. במערכה הזאת תושבי העיר גילו רוח התנדבות 
ובגרות, המשיכו לשלוח את הילדים לקייטנות ולקחו חלק בתמיכת 

העורף בלוחמים במגוון פעולות התנדבות. לבנו יהיה לעד עם 
משפחת יעקבי ששכלה את בנה, גילעד ז“ל.

זו שנתי הראשונה כראש עיר. נבחרתי על מנת לשרת את 
התושבים ובכך אני רואה את מהות העשייה הציבורית שלי. קהילת 

קריית אונו וצרכי התושבים מנחים אותי בכל דרכיי ובמיוחד 
בקביעת סדר העדיפויות העירוני. בחרתי לפעול, באופן אישי, 

קודם כל בזירות שבהן השירות לתושב בא לידי ביטוי. אני מאמין 
בשיתוף התושבים ובקשב לצרכיהם. מתוך כך אני גאה להציג 

בראש ובראשונה את הישגינו בתחום הקהילה. אני מאמין באמונה 
שלמה כי ”הדברים הקטנים“ הם אלה שקובעים את איכות חיינו.

דוגמה נפלאה לקשר בין צרכי הקהילה לבין העשייה העירונית 
היא פעילותנו להעברת מסוף האוטובוסים שפעל בסמיכות לבתי 

התושבים ולגני ילדים והיווה מטרד קשה, לאזור הסמוך לצומת 
סביון. זו פעולה שהתחילה במאבק תושבים וסופה בהתגייסות 

עירונית מלאה ושלמה.
דאגנו להרחבת פעילות בתי הקולנוע והשמשה שלהם לטובת 

התושבים בשעות הבוקר. הרחבה על פני סגירה, זו הדרך שבה אני 
מאמין.

השנה הבאנו לפתיחת תחנות משטרה וכיבוי אש שמוסיפות 
לתחושת הביטחון של התושבים בעיר, בנינו גני ילדים נוספים 

וחנכנו מרכז ספורט מפואר שהוא המתקדם ביותר בישראל.
מתוך אמונה שסוף מעשה במחשבה תחילה פעלתי להובלת 
מדיניות תכנון עירוני. עד כה השלמנו את המדיניות בתחום 

ההתחדשות העירונית, שבה קבענו את המתחמים ואת אופיים 
והסדרנו את הרחבת המרפסות, הוספת הפרגולות והוספת 

ממ“דים בדרך שבה הרישוי יהיה קל ופשוט תוך שמירה על חזות 
אסתטית.

השנה רשמנו הישגים גם בתחום כואב – עומסי התנועה בעיר 
ובמיוחד בכניסה וביציאה: גייסנו תקציבים לסלילת דרך מוטה 

גור ודרך דורי והולכנו מהלכים משותפים עם הרשויות הסמוכות 
לפתיחת צירי תנועה חדשים. כל אלה יביאו להקלה ניכרת בעתיד.

אני מבקש להודות לכל העושים במלאכה – עובדי העירייה, 
עובדי המתנ“ס, נבחרי הציבור ובראש כולם המתנדבים בעשייה 

הקהילתית – בלעדיהם כל העשייה לא הייתה יכולה להתקיים.

שלכם,

ישראל גל
ראש העיר

העשייה העירונית
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קריית אונו 2014 / פעילות, הישגים, אירועים

קריית אונו זוכה שוב ב�חמישה כוכבי יופי� מטעם המועצה לישראל יפה.
אברהם כ“ץ-עוז, יו“ר המועצה מעניק את התעודה היוקרתית לרון מלכה,

מ“מ וסגן ראש העיר

ערב יום הזיכרון לחללי צה�ל. ראש העיר עם המשפחות השכולות

יום השנה לרצח יצחק רבין. קירות ההנצחה שיצרו יחידת הנוער ותנועות הנוער

חנוכת תחנת המשטרה החדשה. חיזוק תחושת הביטחון של התושבים

הקפות, שירה וריקודים בשמחת תורה. ראש העיר עם התושבים החוגגים

מופע סיום השנה של להקת הבלט במסגרת בי�ס �אונו דאנס�. יש במה לכשרונותראש העיר וסגניו חוגגים את פתיחת מסוף האוטובוסים החדש והבטוח

חנוכת עץ המוצצים של ילדי קריית אונו ברחבת הספרייה בשכונת רייספלד
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קריית אונו / אגף החינוך

חינוך
בעפמחזיק תיק החינוך מ“מ וסגן ראש העיר רון מלכה

ד בשנת תשע“ה לומדים בקריית אונו 8,950 תלמידים. מתוכם 
לומדים בבתי הספר היסודיים 3,931, בחינוך העל יסודי 

2,969 ובגני הילדים 2,050.
ד השנה נפתחו 68 גנים מתוכם 5 גנים חדשים: גן ״בשמת״ 

ברח׳ שאול המלך, גן ״אתרוג״ ממלכתי דתי ברח׳ שלמה 
המלך, גן ״שחף״ (לשעבר טרומן) ברח׳ מרזוק ועזר וגני 

״רביד״ ו״גולן״ בשכונת פסגת אונו. 
ד מיצ“ב מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית: תוצאות מיצ״ב 

אקלים שהתקיים בתשע“ד מצביעות על עלייה ניכרת בממוצע 
הציונים של כלל בתיה“ס בקריית אונו, גבוה בהרבה מהממוצע 

הארצי ומאוכלוסיות דומות.
ד עלייה באחוז הזכאים לבגרות: 90.13% מבוגרי תיכון בן 

צבי זכאים לבגרות - לראשונה חצינו את רף 90%.

בעפתוכניות חינוכיות חדשות בגני הילדים:
ד חינוך סביבתי בשיתוף המשרד להגנת הסביבה: 

הילדים לומדים ומיישמים את ערכי הקיימות והמחזור. גן 
״חרצית״, גן ״רימון״ וגן ״אשכולית״ קבלו הסמכה ל”גנים 

ירוקים“ ע“י משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה. בכל גני 
הילדים הועברה פעילות בנושא ע“י יצירה של רהיטים ופסלים 

מבקבוקי פלסטיק ריקים. גן ״רקפת״ נבחר על ידי תאגיד 
המחזור אל״ה למקום הראשון במחזור בקבוקים. 

ד בדיקות עין עצלה: בשיתוף מועדון ”ליונס“ אלמוג קריית 
אונו העורך בדיקות עיניים לילדים בגיל חובה לאיתור בעיות 

ראייה ועין עצלה.
ד עזרה ראשונה: כל סייעות גני הילדים עברו קורס מד“א 

בעזרה ראשונה בן 20 שעות.  

ד קורס פסיכודרמה ו“לשחק את הסיפור“ הועברו 
לסייעות גני הילדים ככלים לעבודת הסייעת.

ד סל תרבות: במסגרת סל תרבות יצאו ילדי הגנים להצגה 
”מסיבה בגן העכברים“ של תיאטרון אורנה פורת וצפו במופע 
מוזיקלי – ״קונצרט הנסיכה וכלי נשיפה״, המפגיש את הילדים 

עם כלי הנשיפה השונים.

ד בבתי הספר יעקב כהן ואביגדור ורשה בוצע מעבר למסלול 
חינוכי 6 שנתי (א‘-ו‘) וילדי גני החובה לומדים בגנים 

עצמאיים.

בעפייחודיות בתיה“ס:
ד בי“ס שילה - בית חינוך ומשפחה ללימודי המדעים, סביבה 

ערכים ומצוינות.
ד בי“ס ניר - בית ספר מחנך לאזרחות ערכית ולאקטיביזם 

חברתי. 
ד בי“ס שרת - בית ספר מוביל את אומנות השילובים.

ד בי“ס רימונים - בית ספר ”ירוק“ ללימודי הטבע והסביבה“ – 
גינה אקולוגית וחממת פרפרים.

ד בי“ס עלומים - בית ספר המקדם תקשורת ודיאלוג.
ד בי“ס ע“ש יעקב כהן ”הפסגה“ - ממגלה אדם למגלה עולם. 
ד בי“ס ע“ש אביגדור וורשה ”הירדן“ - מדעים: חקר ויוזמות.
ד בי“ס הדמוקרטי - מחנך לערכי הדמוקרטיה וכיבוד האדם.

ד חטיבת שז“ר - בית יוצר לתרבות וחברה ישראלית.
ד חטיבת בן צבי - בית ספר חווה מנהיגות.

ד תיכון בן צבי - מאפשר מגוון מגמות ומסלולים: מחול, 
תאטרון, מוזיקה, ספורט, קולנוע, אמנות, ביוטכנולוגיה, 

אדריכלות והשנה לראשונה - לימודי סינית!!!
ד בי“ס יהלו“ם - בית ספר אזורי ללימודי העשרה, לתלמידים 

מחוננים ומצטיינים.  
ד מרכז תפוח פיס - מרכז למדעים וטכנולוגיה.

ד חווה חקלאית - לימודי הסביבה והחקלאות, מתוך התנסות 
וחוויה.  אפרים סידון ודני קרמן במפגש עם תלמידים בספרייה של בית ספר ניר
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בעפחדש בבתי הספר:
ד הצטרפות של כלל בתיה“ס הממלכתיים בעיר לתוכנית 

התקשוב הלאומית.
ד מצטיין ארצי בבטיחות בדרכים – בית ספר ”ניר“ זכה בפרס 
השרים, שר החינוך ושר התחבורה, בחינוך לבטיחות בדרכים.

ד תלמידי בי“ס יעקב כהן עולים לחטיבה - בי“ס יעקב כהן 
השלים צמיחתו (א‘-ו‘).

ד לימודי סינית בתיכון בן צבי - לראשונה!
ד השנה הצטרף בית הספר הדמוקטי למערך החינוך העירוני 

וזכה למעמד של בית ספר מוכר ורשמי.
ד מקום ראשון ברובוטיקה: תלמידי הקורס המתקיים בתפוח 

פיס זכו בארבעה מהמקומות הראשונים בתחרות הארצית 
של רובוקאפ, בקטגוריות גילאיות שונות, שהתקיימה 

באוניברסיטת בר אילן.

בעפתוכניות חינוכיות:
ד הבניה משותפת של תפיסה פדגוגית כוללת של למידה 
משמעותית ופיתוח תפקודי לומד המותאמת למאה ה–21.
ד קידום למידה משמעותית שתוביל להישגים לימודיים, 

למימוש עצמי ומצויינות.
ד אקטיביזם חברתי – חינוך למצויינות ערכית ואזרחית.

ד תכניות מחשוב מתקדמות.
ד פורום תקשוב עירוני – כלים ומרחבי למידה בסביבת ה- 

Moodle עירוני.
ד פיתוח מיזם עירוני בנושא: ״הקשבה, תקשוב ומה 

שביניהם...״
ד השתלמות עירונית – מפת“חי למידה.

ד תכנון אסטרטגי של החינוך העל יסודי בעיר.
ד עדכון החזון העירוני.

קריית אונו / אגף החינוך

בעפארועים בחינוך:
ד ניווט עירוני מקוון בנושא ״קריית אונו עירי״ לשכבה ד׳. 
ד אולימפי-ידע מתוקשבת במתמטיקה, לטיפוח המצויינות 

במתמטיקה, לשכבות ה׳-ו׳. 
ד ”בתים פתוחים“ לחדשנות פדגוגית – קידום יוזמות ותהליכי 

למידה, הוראה והערכה בבתי הספר.
ד יום למידה מקוון – להטמעה ופיתוח מקצועי של הצוותים 

החינוכיים במסגרת תוכנית התקשוב בעיר. 
בעפקידום נוער:

תוכנית חדשה ”מבשלים חוויה“ / ”קצת יותר מסנדוויץ“: 
פרוייקט בישול בו חווים בני הנוער עבודת צוות משותפת, 

התמודדות עם אתגרים והצלחות.
בעפמועדוניות:

ד נפתחו סדנאות חדשות בנושא יוגה, צחוק, בישול ורכיבה 
טיפולית.

בעפפיתוח ובינוי במוסדות החינוך:
ד השנה נחנך מבנה חדש לבית הספר האנתרופוסופי 

”בראשית“.
ד שידרוג חצרות בגני הילדים – כולל החלפת מתקני חצר, 

יצירת משטחי גומי והתקנת הצללות.
ד בניית אגף חדש בבי“ס שרת לשילוב האמנויות והחינוך 

המיוחד.
ד בניית כיתות לימוד ומעבדות נוספות בחינוך העל יסודי..

ד בתיכון בן צבי - השלמת יישום תוכנית ״עוז לתמורה״, תוך 
מתן דגש לתנאי עבודת המורים, הכוללים עמדות למפגש עם 

תלמידים ב״מרכז העצמה״ וחדר מורים חדש.

חדר המורים החדש בתיכון בן צבי

האגף החדש בביה�ס שרת
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המחלקה לנוער וצעירים
בעפמחזיק התיק חבר מועצת העיר ירון יעקבי

מחלקת הנוער הינה הגורם המרכזי האחראי לפעילות 
החינוכית הבלתי פורמאלית של בני הנוער בקריית אונו.

המחלקה עוסקת במגוון פעילויות המתמקדות בתחומי העניין 
של בני הנוער בעיר.

ב תנועות הנוער: הנוער העובד והלומד, הצופים, בני 
עקיבא, כנפיים של קרמבו ותנועת הנוער העירונית צב"ר.

ב מועדוני הנוער בעיר: מועדון הצוללת האדומה שהפך 
בשנים האחרונות לאבן שואבת למוזיקאים צעירים, מועדון 

יאנוש המציע מגוון רחב של קורסים וסדנאות ומועדון 
הפונץ׳ אשר מהווה מיזם עסקי–חינוכי לנוער. היצע הפעילות 
והקורסים במחלקת הנוער מתרחב והופך למגוון יותר משנה 

לשנה במטרה להרחיב את קהל היעד. 

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 ונציגי מועצת הנוער לוקחים חלק באופן קבוע בוועדות 
העיר השונות. בנוסף, מועצת הנוער הובילה פרויקטים שונים 

של התנדבות ומעורבות בקהילה: מעירים את העיר, איסוף 
מזון לחיילים והקמת בית קפה למשפחות החיילים הפצועים 

בתל השומר, שמירה על מקלטי העיר במהלך מבצע ״צוק 
איתן״ ושבוע המעשים הטובים.

בכל שנה המועצה מקיימת את שבוע הנוער. השנה המועצה 
התמקדה בנושא אמנות ומוזיקה, אירוע הצדעה לבני נוער 
מצטיינים בקהילה, יום מנהיגות למועצות התלמידים של 

חטיבות הביניים, יום חילופי שלטון, מסיבת בריכה, סדנאות 
מוזיקה אומנות. 

תנועות הנוער
במהלך השנה האחרונה בוצעו שיפוצים בכל המבנים של 

תנועות הנוער בעיר לרווחת החברים בתנועה. 
פרויקטים למען הקהילה בשיתוף תנועות וגופי הנוער: שיפוץ 

מקלטים, איסוף תרומות, יצירת ספרי מתכונים של קשישי 
העיר, שיעורי חברה בבתי הספר היסודיים.

בערב יום השואה בני הנוער התאספו ל״ערב זיכרון בסלון״ בו 
פגשו ניצול שואה שחלק איתם את סיפורו האישי.

ב תנועת כנפיים של קרמבו / סניף קריית אונו, הפועל
זאת השנה השנייה, הרחיב את פעילותו וגדל לכ-100 חניכים 

וחונכים המפעילים פעם בשבוע פעילות לילדים ובני נוער בעלי 
מוגבלויות. במהלך שנת הפעילות כנפיים של קרמבו לקחו 
חלק ביום הניקיון וביום נגישות עירוני בו עלתה המודעות 

למחלות ומוגבלויות שונות ואף העשירו את הידע והשליטה 
שלהם בנושא.

קריית אונו / נוער וצעירים
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ב תנועת הצופים / התנועה מעודדת את ההתנדבות והעזרה 
ההדדית של חבריה ואת העזרה לזולת. במהלך השנה השבט 
קיים מבצע איסוף מוצרים לחיילים ושליחתם דרומה. לקראת 

ראש השנה נציגים מהצופים עמדו בכניסה למרכולים והתרימו 
עבור אגף הרווחה, התנדבו בבתי חולים לילדים בפורים 

וארגנו התרמות דם בשבט. השבט ממשיך להרחיב את מספר 
החניכים הלוקחים חלק בפעילות הצופים בעיר. 

ב תנועת צב"ר / לקראת ראש השנה, מדריכי תנועת צב"ר 
יצאו לחלוקת תפוח בדבש ואיחלו שנה טובה לתושבי העיר.

תנועת צב"ר 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. השנה התנועה הכפילה את מספר 

החניכים הלוקחים חלק בפעילות.

ב תנועת בני עקיבא / דוגלת בסיסמה "תורה ועבודה" 
ועוסקת בפעילויות קהילתיות רבות: חניכי ומדריכי הסניף 

יצאו לאסוף מזון לנזקקים לקראת חג הפסח, עסקו באיסוף 
תרומות, חלוקת תפוח בדבש לתושבי העיר, פעילויות 

התנדבות בבתי החולים ונטיעות לקראת ט"ו בשבט.

ב הנוער העובד והלומד / התנועה מקיימת מגוון פעילויות 
התנדבות למען הקהילה: ״אוטובוס הקסמים״ - פעילות, 
מטעם התנועה, שבה חניכים נוסעים ועוברים בין סניפי 

מקדונלדס כדי למחות ולהפגין למען זכויות העובדים אשר 
נשללו מהם ואיסוף מזון לנזקקים בשיתוף עם ארגון ״לתת״. 

השכבה הבוגרת הצליחה לאסוף 45 ארגזי מזון, שזהו שיא 
חדש ארצי למבצע זה.

ב משלחות נוער / כ-15 בני נוער ייצגו את העיר קריית אונו 
במסגרת ברית ערים תאומות בין קריית אונו לעיר

Dormagen בגרמניה. המשלחת של תנועת הצופים בקריית 
אונו, שבט "און" נסעו לביקור בן שבועיים אצל תנועת הצופים 
הקתולים הגרמנית. המשלחת התגבשה בהמשך לביקור דומה 

שנערך בישראל בחנוכה.

קריית אונו / נוער וצעירים



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 הגברה ויצירה.

אולפן ההקלטות בצוללת האדומה עומד לרשות מוסדות 
החינוך ותנועות הנוער בעיר.

www.red-sub.co.il אתר הצוללת האדומה

מועדון היאנוש
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, קבוצת הפריסקופ ותחנת הרדיו האינטרנטית 
”המשדר“. השנה פעלו במועדון סדנאות, כגון: שוקולד, 

קאפקייקס, תיפוף, סייף ועוד! 
אירועים שהיו ביאנוש: מסיבות, לילות לבנים, ערבים 

משותפים של תנועות הנוער וערבי נושא ייחודיים בהפקה של 
צוות יאנוש.
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״המשדר“
קבוצת בני נוער הפועלת זאת השנה הראשונה במועדון 

היאנוש 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׳. 

קריית אונו / נוער וצעירים

הפונצ‘
מיזם עסקי הפועל בשיתוף המחלקה לקידום נוער ומציע מגוון 

שירותים והפעלות לימי הולדת ואירועים שונים. המועדון 
שודרג והותאם לאירועים לרווחת התושבים. במועדון ניתן 

לקיים מסיבות יום הולדת ואירועים שונים והוא מציע שירותים 
מלאים לקיום האירועים החל מהשכרת המקום, כיבוד 

ופעילויות שונות.
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המתנ"ס
קריית אונו

}
מתנ"ס קריית אונו שואף להוביל 

למעורבות קהילתית ופעילות מרבית של 
תושבים בכל תחומי התרבות והחינוך תוך 
שימת דגש על ערכים, מקצועיות, טיפוח 

מצוינות ושוויון הזדמנויות          
חזון המתנ״ס
}

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

תרבות ואירועים 
האירועים הייזומים והטקסים העירוניים והממלכתיים 

המתקיימים בעיר, הם באחריות תחום התרבות והאירועים 
הפועל במסגרת המתנ"ס. במסגרת המתנ"ס פועלות הלהקות 

הייצוגיות של העיר בתחום המחול, השירה, והתיאטרון. 
המתנ"ס מסייע ונותן תמיכה מקצועית לגופים הפועלים בעיר 

בכל הנוגע לאירועים. 

האירועים העירוניים המרכזיים שהתקיימו השנה: 

ב "תפילות לכולם" / בראש השנה וביום כיפור בשיתוף 
מעיינות וחב"ד וברית עולם. בהתאם לצרכי הציבור נפתחו 

בחגי תשרי מקומות תפילה נוספים: באולם הספורט צ'יינין, 
בספרייה העירונית, בבי"ס יעקב כהן ובבי"ס אביגדור ורשה.

ב סוכות / "סוכת שלום" בגן הגיבורים, "סוכת רעות" 
ברחבת הספרייה העירונית. בשתי הסוכות התקיימו תפילות 

חג, הפעלות ויצירה לילדים. 

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

ב ט"ו בשבט / נטיעות עירוניות התקיימו השנה ב"חורשת 
הבנים" בשיתוף "יד לבנים" והמשפחות השכולות.

ב הפנינג פורים / אירוע ענק שהתקיים בספורטק, 
בהשתתפות מאות משפחות שנהנו מהופעות של הלהקות 

הייצוגיות, ומופע מוסיקלי בכיכובה של רינת גבאי.

ב עצרת הזיכרון לשואה ולגבורה / טקס מרשים ומרגש בו 
סופר סיפור חייו של תושב העיר אלחנן (חונה) שטיינגרן.

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 הקונסרבטוריון. את הטקס הנחה הקריין 

אהוד גרף בשיתוף תלמידי כתות י״ב. בתום הטקס התקיים 
ערב שירה "לזכרם" בבית ספר ניר. 

ב יום העצמאות / את הערב פתח כמסורת המקובלת עלינו 
מחזמר קהילתי "קול חיי" - ספור חייו של הזמר אבי טולדנו 

ובהשתתפותו. עלו על הבמה הלהקות הייצוגיות של המתנ"ס 
- ילדים, נוער ומבוגרים. בהמשך הערב הופיעו שירי מיימון 
ושמעון בוסקילה, ולקינוח עלה על הבמה הזמר עידן עמדי 

שריגש את הנוער עם שיריו הידועים. את הערב סיימו להקות 
הקצב של "הצוללת האדומה" במסגרת במת הנוער.

ב פסטיטבע / בסימן 20 שנה לחווה החקלאית.
ב שבוע הספר העברי בספרייה העירונית / שבוע של 

מפגשים עם סופרים ומשוררים והופעות לילדים.
ב אירועי הקיץ התקיימו במתכונת מצומצמת בצל מלחמת 

״צוק איתן״.
ב "מעירים את העיר" / אירועי תרבות שהתקיימו 

במקומות שונים בעיר.
ב "שוק הדרום" / קידום ועידוד סוחרים ואיכרים מהדרום 

המופגז התקיים פעמיים ברחבת ביה"ס עלומים וברחבת 
הספרייה.

ב "יחד לב אל לב" / ערב שירה מיוחד בצל המלחמה עם 
שלמה שביט וחברים. 



תיאטרון קהילתי
ב קבוצות התיאטרון הקהילתי מטרום חובה וחובה ועד 

מבוגרים - חוגי דרמה שהמשתתפים בהם מעלים בסוף שנת 
הפעילות הצגות אותן בחרו הבמאים בשיתוף השחקנים. 

השנה עלו ההצגות: ”אורשימה“ – כיתות א׳, ב׳ (במאית: נילי 
פלח), ”פצפונת ואנטון“ - כיתות ג׳, ד׳, ”תום סויר“ – כיתות 

ה׳, ו׳, ”חלומות ליל קיץ“ – חט“ב, ”מונולוגים דיאלוגים“ - 
חט“ב תיכון (במאית 4 הפקות: שירה גור), ”קומדיה שחורה“ 
- אנסמבל צעירים (במאי וחבר הקבוצה: גל קומם), “אופרה 

בגרוש“ - מבוגרים (במאי: ארז גרוסברג). 
הפעילות מובלת ע"י צוות במאים מקצועי ומנוסה, בוגרי 

האקדמיה ובתי ספר למשחק ומתקיימת על במת תיאטרון 
מופת.

הפקות התיאטרון השירה והמחול מוצגות בפני תלמידי בתי 
הספר וקהלים שונים בעיר. הלהקות הייצוגיות נהנות מחשיפה 

ובלעדיות בייצוג העיר בארץ ובחו"ל ומביאות לעיר כבוד רב. 

מחול, שירה, תיאטרון 
יש במה לכשרון שלך...

במסגרת תחום התרבות והאירועים פועלות במתנ"ס הלהקות 
הייצוגיות של העיר וקבוצות התיאטרון הקהילתי. הפעילות 

מיועדת לילדים נוער ומבוגרים.

מחול וקצב 
להקות בלט וג'אז במסגרת בי״ס ״אונו דאנס״, זומבה, היפ 
הופ וברייקדאנס, מחול ישראלי - "הורה הקריה", להקות 

"דרך הקצב".
להקות המחול משתתפות בפסטיבלים בארץ: פסטיבל השמש 
באילת, פסטיבל הפרחים בחולון, פסטיבל כרמיאל, פסטיבל 

ההיפ הופ העולמי באשקלון.
להקת המחול הישראלי 30+ ייצגה את העיר בפסטיבל מחול 

בינלאומי שהתקיים בפראג בצל המלחמה. 
להקות הבלט השתתפו בתחרות "פרסי הביצוע" העולמית.

צוות מורים מהשורה הראשונה, מקצועי, מיומן ומנוסה, מלווה 
את הפעילות.

החזרות מתקיימות בשלוחות שונות ברחבי העיר: תפוח פיס, 
סטודיו פנקס 43, ובכל בתי הספר היסודיים. לצד הלהקות 

הייצוגיות מתקיימים גם חוגי מחול להנאה והעשרה לילדים 
נוער ומבוגרים.

להקות השירה 
ב ״ההרכב הקולי״ ומקהלת "קול הזהב" למבוגרים, בהנחיית 
עמית בר-צדק. מקהלת הזהב פועלת בשעות הבוקר וההרכב 

הקולי בשעות הערב.
ב להקות השירה - מכיתות ו׳ ועד תיכון בהנחיית פיני שפיגלר 

המנהל המוסיקלי וליאור וידושינסקי, במאי וכוריאוגף.
ב "מפתח סול" / ביה"ס לשירה המכשיר את משתתפיו להיות 

חלק מהלהקות הייצוגיות של העיר מיועד לגילאים מכיתה ב' 
ועד כתה ה' - מדריכה: זיו ברקוביץ'.

להקות השירה משתתפות בכל האירועים הקהילתיים בעיר, 
בפסטיבל ראשל"צ לשירה, בייצוג העיר בחו"ל, בתחרויות 
שירה ובמפגשים ארציים של להקות והרכבים מוסיקליים. 
הפעילות מתקיימת באולם מופת, קבלה אחרי אודישנים.

להקת השירה הבוגרת העלתה השנה מחזמר מקורי ״קפה 
ישראלה״ - סיפורה של ארץ ישראל, הקמתה והווי.
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מרכז אמנויות
מרכז לאמנויות מפגיש תחת קורת גג אחת, 

אומנים, יוצרים, מבוגרים, נוער וילדים תושבי 
קריית אונו ותושבי חוץ הנפגשים במקום מתוך 

אהבה לעולם האמנות והיצירה ומתוך צורך בסיסי 
לביטוי עצמי מקורי וייחודי.

מרכז אמנויות מהווה כתובת לכל אומן ויוצר באזור ומאפשר 
מפגשים בין יוצרים מתחילים לבין אומנים ותיקים. הוקם 

לפני שנה פורום אומנים אשר מטרתו לתת מסגרת פורמאלית 
עבורם ורשת תקשורת בינם לבין עצמם. בפורום של 

הפייסבוק, כל אומן רשום, רשאי לפרסם על תערוכות אישיות, 
קבוצתיות וכל עניין אחר. מרכז אמנויות מנהל את הפורום 

ויוזם תערוכות "נושא" או פרויקטים קהילתיים ושיתוף פעולה 
עם גורמים עירוניים.

ב במרכז אמנויות נפתחה השנה תערוכה בנושא פורים. הוצגו 
מגוון מסיכות, פסלים וציורי ליצן ועוד. 

ב בחודש פברואר פתחנו תערוכה בשם "האומנות שבספר". 
האומנים התבקשו להשתמש ולמחזר ספרים ליצירה מקורית 

ואף להתמקד בספר כרעיון בציור, פיסול, צילום...
ב בחודש יוני, חברי הפורום הציגו תערוכה מרהיבה עם 

האמנית היוצרת רבקה רון "הציפור שבנפש", בשיתוף עם 
חברי אוכלוסיות מיוחדות. 

ב במרכז אמנויות נערכת פעילות במהלך כל השנה. סדנאות 
וחוגים לכל הגילאים בהדרכת מורים אמנים בתחומים שונים: 

ציור, פיסול, אומנות הזכוכית והעץ, אומנות שימושית,  
תכשיטנות, שזירת פרחים, צילום ועוד, באווירה של יצירה. 
חדרי הסטודיו מחולקים לפי צרכי האמן: סטודיו לקרמיקה, 

סטודיו לקדרות, סטודיו לציור, חדר עבודות עץ.

ב השנה התקיימו תערוכות מתחלפות בגלריה, בבית לתרבות 
יוצרת, בספרייה העירונית שם מציגים האומנים המקומיים 

את יצירותיהם. האמנים: יורם ישראלי, גבי צור, אירית סער 
אלינור קוניגספלד, כרמי אלדמע ועוד רבים וטובים... הציגו 

את עבודותיהם במהלך שנה זו.
ב כמיטב המסורת, גם בשנה החולפת קיימנו את "סוף שבוע 
של אמנות" - תערוכה בת שבוע. מסורת זאת מתקיימת מידי 
שנתיים ומושכת אליה אומנים מכל הסביבה. השנה השתתפו 

כ-50 "אמני הבקעה". האמנים הציגו את עבודותיהם בספרייה 
ופתחו את בתיהם לקהל הרחב בששי-שבת. ביקורים אלו 

יוצרים מצבים מפרים תוך כדי שיחה והסברים למתעניינים. 
ב השנה במהלך מלחמת ״צוק איתן״, דאגנו לפעילות שתיתן 

מענה למצב. קייטנות אמנויות וסדנאות קיץ בתחום הציור, 
הפיסול והקדרות היו תשובות הולמות לקיץ שלא היה קל 
למשפחות. הקייטנות העשירו את הילדים והנוער בתוכן 

מקצועי מעניין ופורה.
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הספרייה העירונית
”בית לתרבות יוצרת“ / מרכז התרבות של קריית אונו
בספרייה מספר כותרי הספרים עבר את ה-50,000 

וכותרי ה-DVD את ה-1,000.
הכותרים בתחומים שונים ומגוונים: ספרי קריאה 

לילדים, נוער ומבוגרים, ספרי עיון וייעוץ בנושאים 
רבים ושפות זרות. אוסף הספרייה מתעדכן באופן 

תדיר וברשותנו רבי מכר רבים. 
ב השנה מספר המנויים גדל לקרוב ל-7,000. 

ב שירותים נוספים: ספריית סרטי DVD - השאלה בחינם 
למנויים ע"פ תקנון, השאלת ספרי שמע ע"ג דיסקים, מכירת 

עודפים ב-5 ש״ח לספר בלבד, אולם עיון עשיר, שירותי גלישה 
באינטרנט. שירותי הספרייה לתושבי קריית אונו בחינם וללא 

הגבלת זמן!
ב חדר המולטימדיה ע"ש נועה פוקס-רייסמן מציע לילדים 

מחשבי טאצ' חדישים, הקרנות סרטים ופעילויות יצירה. בקרוב 
- טאבלטים עם ספרים אלקטרוניים.

ב כמו כן פועלים במבנה הספרייה חדר הנצחה לחללי קריית 
אונו וארכיון היסטורי ומתקיימות תערוכות אומנותיות מתחלפות 

בשיתוף עם מרכז אומנויות.

ב פעילויות למבוגרים: סדרת "בית לתרבות יוצרת" המארחת 
זמרים, מוזיקאים, סופרים ואנשי רוח מובילים למפגשים 

אינטימיים איכותיים - הרצאות העשרה בתחומי עניין שונים - 
מפגשים עם יוצרים מקומיים.

ב השנה, במסגרת הפעילויות לילדים, נפתחו בספרייה לא 
פחות מ-10 חוגים שונים: קומיקס עם אורי פינק יוצר ״זבנג״, 
״איור-סיפור״ עם הסופרת שולמית צרפתי, סדנת כתיבה לבני 

נוער עם שלומית מירון, וכן חוגים שונים: אוטומציה, סייבר, 
איטלקית, חיטוב המח, שעת סיפור לגילאי 3-5, ובובטרון 

לגילאי 2-4.
ב השנה אירחנו בספרייה עשרות סופרים, מרצים מבוקשים 
וזמרים, ביניהם: עמוס עוז, א.ב יהושע, יהודית קציר, נאוה 
סמל, עמנואל הלפרין, ליהיא לפיד, חיים יבין, יהלי סובול, 

ערן צור, אלון אולארצ‘יק, קורין אלאל, דנה עדיני, עמיר לב, 
ירמי קפלן ועוד.

ב השנה ערכנו תערוכות אמנות לתלמידי ביה“ס והגנים.
ב סיימנו את תהליך הסבת אולם העיון המסורתי לאולם 

מופעים פעיל.
ב פתחנו בית קפה קהילתי לתקופת הרצה בקיץ. ב-2015, אנו 
מתכננים לפתוח את בית הקפה מחדש כמיזם קהילתי שיעסיק 

בני נוער בסיכון.

טל‘ הספרייה: 03-5343603 / 03-7360166
 www.infocenters.co.il/kopl :אתר האינטרנט

sif@kono.matnasim.co.il :מייל הספרייה
FACEBOOK.COM/KONOLIBRARY :פייסבוק
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תפוח פיס
מרכז חוגי העשרה 

בתפוח פיס מתקיימים בשעות אחה"צ חוגים 
וקורסים בתחומי העשרה רבים.

כ-700 ילדי קריית אונו בוחרים להשתתף 
בפעילות קבועה לאורך כל השנה בתחומי 

המדע, הטכנולוגיה והחשיבה: שחמט, 
מבוכים ודרקונים, רובוטיקה, אלקטרוניקה ועוד...

פתחנו שלוחות בבתי הספר יעקב כהן, ורשה ורימונים בהם 
נהנים מאות ילדים ממיטב החוגים והמדריכים. 

השנה השתתפו מאות ילדים בקיטנות במגוון נושאים: חברתי, 
מדעים, מחול, תאטרון ושחמט.

מועדון השחמט
ומשחקי חשיבה

מועדון השחמט של קריית אונו הוא אחד המועדונים הפעילים 
והמצליחים בארץ. אנו פועלים לחשיפת המשחק וקידום 

השחמטאים הצעירים מתוך אמונה כי משחק השחמט הינו כלי 
חינוכי חשוב לפיתוח המוח וחשוב לפתחו בגיל הרך. אי לכך 

הצבנו לעצמנו מטרה להגיע בכל גני הילדים בעיר על מנת 

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 דעת בדרך של חוויה אינטלקטואלית, וזאת באמצעות 

מפגשים עם מיטב המרצים, הבאים לחלוק עמנו את פרי 
מחקריהם. סדרות חדשות של סיורים עיוניים מרחיבי דעת 

המעניקים מבט חדש על מקומות ברחבי הארץ ופעילויות 
נוספות במגוון רחב של תחומי דעת ויצירה, מחשבה ועניין.

הקורסים מיועדים לכל שוחרי דעת, ללא הבדל גיל, השכלה 
ועיסוק, וכל אחד יכול למצוא את התחום הקרוב לליבו, 

בהתאם לנושא ולזמן העומד לרשותו.

השנה האסכולה האקדמית גדלה והתרחבה, נוספו קורסים 
חדשים בתחומי עניין "חמים" כגון קורס מרתק בגלובליזציה 

עם נדב איל, עורך חדשות החוץ בערוץ 10, קורס מדהים 
בנושא רפואה - העוסק בחידושים מובילים ופריצות דרך 

ברפואה, בהשתתפות מיטב המרצים והרופאים, קורס בנושא 
המוח האנושי המושך אליו מספר רב של משתתפים, קורס 

מרתק בנושא עתידנות הסוקר את השינויים בתחומים השונים 
ומנסה להבין מה צופן העתיד, קורס מסעות ייחודיים בעולם 

המושך אליו מאות משתתפים וקורסים רבים ומעניינים נוספים 
כגון אופרה, נצרות, אקטואליה, אמנות, מנהיגות, היסטוריה, 

שירה עברית, מוסיקה, קולנוע ועוד.

האסכולה האקדמית פועלת בימי שני ורביעי בבוקר וכן בימים 
רביעי וחמישי בשעות הערב.

אירוע חשיפה לפתיחת שנת 
הלימודים 2015-2014

קריית
אונו

כי ביחד לומדים יותר

יום ב' 27.10.14 
באולם הקולנועבשעה 10:00

קניון קריית אונו
ההשתתפות 
אינה כרוכה 

בתשלום. לפרטים 
והרשמה:

03-5353635

אירוע חשיפה לפתיחת שנת 
2015-2014הלימודים 2015-2014הלימודים 2015-2014

קריית
אונו

כי ביחד לומדים יותר

27.10.14יום ב' 27.10.14יום ב' 27.10.14
10:00בשעה 10:00בשעה 10:00

באולם הקולנוע
קניון קריית אונו

ההשתתפות 
אינה כרוכה 

בתשלום. לפרטים 
והרשמה:

03-5353635

האסכולה האקדמית
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טלוויזיה קהילתית
הטלוויזיה הקהילתית משדרת בכל יום 

ראשון וחמישי בערוץ הקהילתי על 
הנעשה בקריה. הקבוצה זוכה לשבחים 

רבים על פעילותה.

הטלוויזיה הקהילתית יוצרת, מתעדת 
ומשדרת 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 בכתובת www.hamatnas.co.il, וכן בערוץ 98 
ב-YES ו-HOT בימי א' בשעה 15:30 ובימי ד' בשעה 12:00. 

השנה הרחבנו את שורות הטלוויזיה הקהילתית כשמתנדבים 
חדשים, בוגרי הקורס להפקה ובימוי של המתנ"ס הצטרפו 

לקבוצה הפעילה כבר למעלה מ-18 שנים. (בקרוב נפתח קורס 
נוסף).

השנה יצא לאור הסרט הדוקומנטרי "שייח מט" המסקר 
את המסע יוצא הדופן לאבו דאבי של נבחרת ישראל לנוער 

בשחמט עם נציגי מועדון השחמט של המתנ"ס.

הסרט ״החיים למעלה ולמטה״ פרי שיתוף הפעולה עם תכנית 
עמיתים שודר ב-YNET וזכה להצלחה.

במבצע יוצא דופן 4 צוותים תיעדו במקביל את הבחירות 
לראשות המקומית ויצרו את הסרט "הסיבוב השלישי".

לאורך השנה, באירועים עירוניים שונים הוצגו סרטונים 
בהפקת מתנדבי הטל"ק ותרמו רבות להצלחת האירועים.

שכל ילד יזכה להשתבץ בפרויקט חינוכי זה... "כי בקריית אונו 
מגדלים נסיכות ונסיכים למשחק המלכים".

700 ילדי גנים ברחבי העיר לומדים כיום את יסודות משחק 
השחמט.

350 משתתפים בחוגי שחמט.
מעל ל-1000 משתתפים בתחרויות בחופשות החגים.

הישגים למועדון השחמט בזירה הארצית - תשע"ד:

ד מקום ראשון באליפות הארץ לקבוצות עד גיל 8.
ד מקום ראשון באליפות הארץ לבתי-ספר יסודיים עד

כיתה ג' (ניר).
ד מקום רביעי באליפות הארץ לבתי-ספר יסודיים עד

כיתה ג' (יעקב כהן).
ד מקום ראשון באליפות הארץ לחטיבות ביניים עד

כיתה ח' (בן צבי).
ד מקום שני באליפות הארץ לחטיבות ביניים עד

כיתה ט' (שז"ר).
ד מקום שלישי באליפות הארץ לקבוצות עד גיל 10.
ד מקום שלישי באליפות הארץ לקבוצות עד גיל 18.

ד מקום ראשון בליגה א' לבוגרים והעפלה לליגה הארצית.
ד מקום שני באליפות הארץ עד גיל 18 – עומר רשף.

ד מקום שלישי באליפות הארץ עד גיל 16 – עומר קלי.
ד מקום שלישי באליפות הארץ עד גיל 8 – עידו מזרחי. 

ד מקום שלישי באליפות הארץ לבנות עד גיל 8 – שירן שעיה.
ד מקום 11 באליפות אירופה עד גיל 16 – עומר רשף.

ועוד עשרות זכיות בתחרויות אזוריות ...

במועדון מדריכים מיטב המורים בארץ: אירנה לן, מאיר פז, 
עודד רוס, טל חיימוביץ, אריאל הדרי, יניב ניצן.

הפקת פסטיבל שחמט בינלאומי של שחקני המועדון בשיתוף 
רבי אמנים ואמנים בינלאומיים.

אלופי השחמט!
hamatnas.co.il 03-6356142של מועדון השחמט בקריית אונו!בואו הצטרפו למאות השחקנים

SCENE TAKE ROLL

טלוויזיה קהילתית

מתוך �שייח מט�. נבחרת ישראל בשחמט באליפות העולם באבו דאבי
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קריית אונו / המתנ״ס

המרכז לגיל הרך 
ולמשפחה 

המרכז שם לו למטרה, להוביל ולפתח מסגרות 
חינוכיות,  להורים ולילדי העיר בגילאי לידה עד 
תשע ופועל בראייה אינטגרטיבית ושותפות בין 

כל אנשי המקצוע המטפלים בילדים  מתחומי 
הרווחה, הבריאות, החינוך הפורמאלי והבלתי 

פורמאלי. 

היחידה הקהילתית להתפתחות הילד
היחידה הקהילתית להתפתחות הילד עוסקת באבחון מוקדם, 

טיפול, מעקב, מתן ייעוץ והדרכה להורים לילדים עם עיכוב 
התפתחותי, התנהגותי ורגשי עם צוות רב מקצועי במסגרת 

הקהילה.

ב בשנה החולפת פתחנו קבוצות של אבחונים ביחידה 
הקהילתית להתפתחות הילד:

אבחון פסיכו דידקטי - אבחון מקיף ומשולב, הבודק את 
היכולות והמיומנויות של הילד, תוך התייחסות לקשיי למידה, 

למצבו הרגשי וליכולתו האינטלקטואלי.

אבחון בשלות לכיתה א' – הדלגה – אבחון מעמיק של 
היכולות ההתפתחותיות, רמת הידע, הרגלים, מיומנויות 

שפתיות ובשלות רגשית של 
הילד. 

ב ביחידה להתפתחות הילד 
הקמנו פרויקט "מטפלי היחידה 

עם הפנים לקהילה" - איתור 
קשיים התפתחותיים והתערבות 

מקצועית בשלב התפתחותי 
מוקדם שעשויים להשפיע על האופן בו הילד יתמודד בעתיד 
עם משימות התפתחותיות. הפרויקט מטפל בכל התחומים: 

פסיכולוגיה, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, תקשורת ושפה, ייעוץ 
זוגי, ייעוץ חינוכי וטיפול באומנויות.

ב פרויקטים נוספים שפתחנו ביחידה:
מסע אל העצמי - "מסע נשים בשביל העניין".                           

יציאה למסע המוביל להתבוננות פנימה ולהוצאת עוצמות 
החוצה. המסע מהווה אתגר, חוויה והבנת משמעות הפשטות.

מסע והרפתקה לבני מצוה - הוצאנו בני מצווה לחוויה של 
אתגר ומסע בטבע. הנער/ה נחשפו לאתגרים פיזיים ורגשיים 

בהם יש צורך לקחת אחריות, לפתח מנהיגות. 
מנחות המסע: עדינה ברקאי ועינב ארז. 

”פשוט לרקוד“ - השנה נפתחה קבוצת תנועה לנשים "פשוט 
לרקוד". למדנו וחקרנו את עקרונות האימפרוביזציה והתנועה.                           

                                                  
מעונות יום קהילתיים
"הפרדס" ו"הפסגה" 

רשת "התחלה חכמה", החברה למתנ״סיים                                                                                                                  

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

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.

המדרשה להורות בשיתוף מכון אדלר 
הורות זה הג'וב של החיים - קבוצות הדרכה להורים בגישה 
האדלריאנית. מאות הורים השתתפו בקבוצות בשנה החולפת 

וקיבלו כלים להורות מיטבית.

הופעה של איציק הליצן בקייטנות הקיץ של �פליקס הארנב� 
בקסמים וחוויות מהעולם

מוקדם שעשויים להשפיע על האופן בו הילד יתמודד בעתיד 
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קריית אונו / המתנ״ס

קנגורו
חוגי העשרה - התפתחות אבני "השפה" 

בשנים הראשונות של הילד בתחומי התנועה 
והספורט, התנועה והמוסיקה, טרום מחול – 

תנועה יצירתית ובמוכנות לכיתה א'.
בשנה החולפת עסקנו בהתפתחות השפה 
של המוסיקה, התנועה והספורט שהם צורה לביטוי עצמי 

בשנות חייו הראשונות של הילד. התאמנו את הפעילות בחוג 
ליכולותיו הרגשיות והפיזיות של הילד תוך שיפור ושכלול 

המיומנויות ההתפתחותיות בגילאי שנה עד גילאי שש.

רשת צהרוני "חוויטף" 
רשת צהרוני ”חוויטף“ הינה רשת חינוכית בלתי פורמאלית 

של מתנ“ס קריית אונו, המובילה והגדולה בעיר. הרשת פועלת 
מזה 18 שנה, מפעילה למעלה מ-61 גני ילדים ברחבי הקריה 

ושלושה ביה"ס: "יעקב כהן", "שילה" ו"אביגדור ורשה", 
ומדריכה מדי שנה כ–1500 ילדים.

בשנה החולפת בנינו מסמך הבנות משותף של "הרצף חינוכי" 
לחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, כחלק ממדיניות תכנית 

אב לחינוך הקדם יסודי.
מטפלי היחידה הקהילתית להתפתחות הילד נתנו ייעוץ 

חד-פעמי חינם להורי ילדי הצהרונים בתחומים: תקשורת 

ושפה, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, פסיכולוגיה, טיפול רגשי 
באומנויות, דרמה ותנועה. הצוות החינוכי שלנו קיבל ייעוץ 

והדרכה. הקמנו פורום הנהגת הורים לרשת צהרוני "חוויטף".

ב לראשונה השנה, נבחר ספק הזנה חדש בתהליך משותף 
של הורים וילדים מהצהרונים. ההורים והילדים הוזמנו לשני 

מפגשי טעימה במהלך חופשת הקיץ, כדי לתת מקום לחיך 
הילדים ולחוות דעת ההורים. מפגשי הטעימה כיוונו אותנו גם 

למרכיבי התפריט האהובים יותר ופחות. כשגרה לאורך כל 
השנה נמשיך לעקוב אחר איכות המזון.
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קריית אונו / המתנ״ס

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

ומבוגרים בעלי צרכים מיוחדים.
המחלקה מקיימת חוגים ופעילויות ייחודיים ומשולבים לילדים, 
נוער ומבוגרים עם מוגבלויות שונות. המחלקה, בשיתוף פעילי 

”קהילה נגישה“ מארגנת אירועי הסברה ופעילויות, במטרה 
להעלות את רמת הנגישות של העיר.

תודה למתנדבים רבים וטובים! הנכם מוזמנים להצטרף אלינו.

פעילויות ממשיכות וחדשות: 
ב כנפיים של קרמבו / תנועת נוער לילדים ונוער עם 

מוגבלויות: פיגור שכלי, שיתוק מוחין, אוטיזם ותסמונות 
למיניהן, המקיימת פעילות חברתית חווייתית ומעשירה. 

הפעילות תתקיים בביה"ס אביגדור ורשה.
השנה פתחנו את שנת הפעילות השלישית. בסניף קריית אונו 
כ-30 חניכים עם לקויות שונות ו-80 חונכים בני נוער, תושבי 

ותלמידי העיר שמפעילים את הסניף במהלך השנה. 
חודש אינטנסיבי של הכנות לפתיחת הפעילות הסתיים 

בהצלחה ב-21 באוקטובר. בעקבות גידול מספר החניכים 
העברנו השנה את הפעילות לביה“ס אביגדור ורשה ואנחנו 

עובדים ופועלים בשתי קבוצות גיל. בפתיחת השנה הכרנו את 
הבית החדש בביה“ס ובמהלך הפעילות יצרנו מחומרים שונים 

וההנאה הייתה מרובה.
בחודשי הקיץ של השנה שחלפה נערכו פעילויות במסגרת 

קייטנות לחניכים.
בחודש אפריל, טיילנו עם המשפחות במקורות הירקון. הטיול 

נערך במסלול נגיש.
בחודש ינואר הקרוב יתקיים מסדר כנפיים בו יקבלו החניכים 

את סמלי החזון של הסניף, ובהמשך ישתתפו החניכים 
והחונכים באירוע של כל סניפי מחוז המרכז של כנפיים של 

קרמבו.
תנועת כנפיים של קרמבו סניף קריית אונו, ביחד עם תנועות 

הנוער בעיר, לקח חלק ביום הנגישות העירוני. אירועי היום 
הוכנו ע“י נציגי קהילה נגישה בעיר, בשיתוף עם המתנ“ס 

(שחלקם הורי חניכים מהסניף). הפעילות שהעבירו החונכים 
העלתה את המודעות למחלות ומוגבלויות שונות ואף העשירה 

את הידע והשליטה שלהם בנושא.
ב השנה בחוג אילוף כלבני בהדרכתה של איריס טנא 

הצלחנו ליצור קבוצה הומוגנית של ילדים ובני נוער 
מאוכלוסיות מיוחדות ורגילות. בקבוצה הילדים נחשפו לצדדים 

שונים בתחום אילוף הכלבים והכרתם.

ב רעים / קבוצות רעים נחשפו השנה לחוגי אילוף כלבים, 
כדורגל ותיאטרון. חוג חץ וקשת - בקיץ האחרון נערך הפנינג 

חשיפה לקבוצות הילדים והנוער של רעים. פעילות החוג 
נמשכה לאורך השנה.

ב קבוצת המבוגרים יצאה לטיול בחודש מאי לאזור בית 
שאן. קבוצת הנוער יצאה לטיול לנחל הקיבוצים.

ב בסיום השנה נערך מפגש של קבוצת הכדורגל בשיתוף 
מפעלות חינוך והפועל תל אביב. 

ב משתתפי תיאטרון הבוגרים העלו בסוף השנה את ההצגה 
”כשאהיה גדול אהיה“...

ב מועדון גלבוע סגר את שנת הפעילות עם תערוכה 
״קשרים״, ממבחר עבודותיהם של האמנים.

ב מקהלת השירה וקבוצת התיאטרון העלו קטעי תרבות.
מחנה הקיץ של הצופים קלט ביקור ילדים ונוער של רעים ביום 

מחנה.
ב מועדון אנוש / חוגי אומנות ופעילויות נוספות המיועדות 

לצעירים ומבוגרים המתמודדים עם מוגבלויות נפשיות. 
לפרטים: 03-5353431.

ב 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.
עמיתים ערכו בקיץ תערוכת ציורים ופסלים בספרייה העירונית 

בעיר, וכן העלו בסופשנה הצגה – קולאז‘ העוסק בבריאות 
הנפש, נורמליות ואי שפיות.

להצטרפות, פרטים נוספים ולמעוניינים להתנדב: יערה צין, 
רכזת התכנית: 03-5396021

amitim@kono.matnasim.co.il

ב לפרטים: מנהלת התחום ענבל אלביני 03-5396023
shiluv@kono.matnasim.co.il

פעילות במסגרת מועדון גלבוע. המועדון מספק מענה לשעות הפנאי לאוכלוסיה 
בוגרת בעלת צרכים מיוחדים



תרבות תורנית
מציעה לכל תושבי קרית אונו סל של פעילויות 

תורניות ברוח היהדות:
הרצאות שבועיות עם מרצים ורבנים בעלי שם, 

טיולים לקברות צדיקים, ערבי שירה והרקדה לנשים, 
אירועים בחגי ישראל, הדרכת נערים ונערות בני 

מצווה ובבתי הכנסת מתקיימת פעילות שוטפת יומיומית של 
שיעורי תורה.
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קריית אונו / המתנ״ס

מרכז הגישור בקהילה בקריית אונו פועל קרוב 
ל-10 שנים בניהולה של המגשרת כרמלה 

זילברשטיין, והינו מרכז מקצועי רב תחומי, אשר 
נותן שירות בתחום גישור, יישוב סכסוכים ובניית 
הסכמות. במרכז הגישור פועל בהתנדבות צוות מגשרים מקצועי 

ומנוסה, המונה 42 מגשרים. מגשרי המרכז הינם בעלי התמחויות 
שונות: עורכי דין, עובדים סוציאליים, בעלי מקצועות חופשיים, 

אנשי חינוך, אנשי עסקים, מטפלים זוגיים ומשפחתיים מוסמכים.
ד סוגיות ומחלוקות שנפתרו באמצעות גישור ובניית 

הסכמות / סכסוכי שכנים, מחלוקות בבית המשותף, תכנון 
ובנייה, גירושין, משפחה, בין אחים, בין הורים לילדיהם עסקים, 

צרכנות ודיני עבודה.
ד גישור ודיאלוג בקהילה / שירותי גישור, ייעוץ, בניית 

הסכמות ובאלטרנטיבות ליישוב סכסוכים, ניתנו בשנת 2013-14 
ב-241 פניות, מחלוקות וסכסוכים בהם השתתפו יותר מ-430 

איש. הפונים זכו לקבל שירות מקצועי ומעל 66% הסתיימו 
הגישורים בהסדרי גישור.

ד תביעות קטנות / צוות המגשרים טיפל ב-154 תיקים אשר 
מופנים למרכז הגישור מבתי המשפט פתח תקוה ותל אביב. 

ד פיתוח והרחבת שיתופי פעולה עירוניים / שיתופי פעולה 
עם השיטור הקהילתי בסכסוכי שכנים, ש.י.ל, עו“ס באגף 

לשירותי חברתיים, עיר ללא אלימות, העמותה למען הקשיש, 
הועדה לתכנון ולבנייה, תמ“א 38 – במהלך השנה הגיעו למרכז 

פניות להתערבות בנושא מחלוקות וסכסוכים בבניינים משותפים.
ד משטרה / הרצאה ניתנה ל-70 שוטרים קהילתיים/משקי“ם 

בנושא ”כיצד ניתן להשתמש בגישור ככלי נוסף בעבודת 
המשטרה“.

ב עשייה, למידה ומקצועיות:
ד השתלמויות למגשרים, הכשרות מקצועיות ומפגשי למידת 

עמיתים.
ד ניהול הליכי גישור ופעילויות חשיפה / פיתוח נהלים והנחיות 
עבודה למגשרים להתנהלות במרכז הגישור ובניהול הליכי גישור.

ד יומן המגשר – הופק לשימוש אישי ובו מידע חשוב לעבודת 
המגשר במרכז.

ד כנס גישורים השנתי בנושא: ”כיצד נקדם השפעה בשיגרה 
ובמצבי משבר?“

ד סגל הניהול השתתף בהכשרה ארצית למנהלי מרכזי גישור 
בקהילה בנושאים מקצועיים קבוע אחת לחודש.

ד מנהלת המרכז נתנה ייעוץ והדרכה ל-8 יוזמות חדשות בארץ 
להקמת מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה.

ב ייחודיות / מרכז הגישור בקריית אונו נחשב לאחד 
ממרכזי הגישור בקהילה המובילים בארץ בכל הקשור 
למקצועיות המגשרים, נגישות השירות ודרך הניהול. 

המרכז בולט וידוע בתוכניות הדגל המיוחדות שבו:

ד פורום אתיקה / בהנחיית ד“ר עומר שפירא מרצה בכיר 
הקריה האקדמית אונו, מורכב ממגשרים חברי המרכז. הפורום 

המרכז לגישור וליישוב 
סכסוכים בקהילה

ייחודי ומוביל בתחומו ופועל לפיתוח כלים להתמודדות עם 
שאלות אתיות בגישור וגם מהווה כתובת להפניית שאלות 

וסוגיות אתיות. 
ד קוד אתי / מרכז הגישור בקריית אונו הוא הראשון והיחיד 

כיום מבין מרכזי הגישור בקהילה בארץ שפיתח קוד אתי 
למגשרים, אימץ את הקוד שמכיל סטנדרטים להתנהגות מגשרים 

ופועל לפיו.
ד הפרק ”דילמות אתיות במרכזי גישור בקהילה“ מופיע 

בספר ”חדשנות חברתית ביזמות קהילתית“ ונכתב על ידי 
מגשרות מתנדבות במרכז הגישור.

ד פייסבוק / פעילויות המגשרים מעודכנות בעמוד הפייסבוק 
של המרכז שעלה לאוויר בשנה האחרונה ליצירת מעגלים של 

מודעות לתחום הגישור בקהילה ובכלל לשירותי מרכז הגישור. 

צוות מרכז הגישור מעניק לציבור שירות מהיר, נגיש 
וזמין. מסייע לצדדים בסכסוך להתגבר על המחלוקות 

ביניהם, להגיע להסכמות בדרך המהירה והיעילה 
ולשביעות רצונם.

ב כתובתנו: הקריה האקדמית אונו, רח' צה"ל 104,
קריית אונו, טל: 03-5310979, פקס: 03-5311959 

gishur@ono.ac.il
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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 

במשבר ובסיכון, לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים 
ולאוכלוסיית הזקנים. כל תושב רשאי לפנות ולהיעזר בשרותי 
האגף ולקבל מענה טיפולי, ייעוצי, תמיכתי, מתן מידע, תיווכי 

וחומרי, בכפוף למבחן זכאות.
בעפה"תחנה" - התחנה לטיפול זוגי-משפחתי חידשה את 

פעילותה במקומה החדש ברח׳ הנשיא פינת סוקולוב. התחנה 
מתמקדת בטיפול זוגי, ייעוץ נישואין ובטיפול משפחתי בגישות 

מערכתיות מגוונות.
בעפ״כתף לכתף״ - התחלנו מחזור שני של התכנית ״כתף 

לכתף״ במטרה לסייע בחילוץ משפחות ממעגל העוני 
והנזקקות והחזרתן לתפקוד עצמאי בחברה. מדובר במודל 

ייחודי וחדשני, המציע פתרון הוליסטי ורב ממדי להתמודדות 
הנותנת מענה למכלול הגורמים המשפיעים על התנהלותה של 

המשפחה.  
בעפשירותים בתחום הנכויות - אוכלוסיית בעלי צרכים 

מיוחדים נמצאת בסדר עדיפות גבוה בטיפול האגף אשר מפעיל 
בעיר מספר תוכניות מרכזיות:

ד ״מועדוניות דקל״ - השנה הרחבנו את השרות ופתחנו שתי 
מועדוניות לילדים על הרצף האוטיסטי בגיל חט"ב, אחת 

לבעלי תפקוד גבוה והשנייה לבעלי תפקוד בינוני.

ד ״מועדונית כרמל״ - מועדונית לילדים בכיתות א׳-ו׳ בעלי 
קשיי תקשורת, הנותנת מענה בפעילות חברתית, פעילות 

פנאי ולימוד מיומנויות חברתיות.
ד ״מועדון גלבוע״ - מיועד לבגירים הלוקים במוגבלות שכלית-

התפתחותית וחלקם עם נכות פיסית הנלווית לכך. למרכז 
מגיעים כ-75 חברים שלוש פעמים בשבוע.

ד ״צלילי אחים״ – נפתחה השנה תכנית חדשנית לשילוב 
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.

בעפ״נערות״ - מועדון הנערה עבר דירה למקום מרווח 
והולם לצרכי הנערות וכן הורחבה הפעילות (בסיוע עיר ללא 

אלימות).
בעפעבודה קבוצתית - האגף דוגל בעבודה קבוצתית כחלק 

משמעותי בטיפול בפרט. במהלך השנה התקיימו מס' קבוצות:
ד קבוצה לבני משפחה המטפלים באדם החולה בדמנציה.

ד קבוצת תמיכה לגמלאים המטפלים באדם בעל צרכים 
מיוחדים.

ד קבוצת תמיכה לעיוורים ולקויי ראייה בגיל השלישי.
ד קבוצה להורים לילדים עם בעיות התנהגות.

ד קבוצה לנשים חוות אלימות.
ד קבוצה לגברים אלימים.

ד קבוצה לאבות ובנים להם יחסים מורכבים.
ד קבוצת NA - נרקומנים אנונימיים.

ד קבוצת 12 צעדים בדרך לגמילה.
ד סדנת יחסים - הנוגעת ביחסים בין המינים בקרב בני נוער

ד קבוצת מיל"ה (משטרת ישראל למען הנוער) - לנוער עובר 
חוק. 

בע באגף פועלות שתי תכניות מרכזיות בנושא מניעה 
וטיפול באלימות:

ד ״המרכז האזורי לשלום המשפחה ומניעת אלימות״ -  
הנותן ייעוץ וטיפול לנשים וגברים הסובלים מאלימות ולבני 

משפחותיהם החיים בצל האלימות.
ד ״יחידה למניעת התעללות בזקן״ - מתמודדת עם התופעה 

הקשה בקרב קשישים הסובלים מהזנחה, ניצול כלכלי ואלימות 
מילולית ופיזית.

קריית אונו /  האגף לשירותים חברתיים

המרכז האזורי לשלום המשפחה ומניעת אלימות מציין את �היום הבינלאומי 
למאבק באלימות נגד נשים�

מועדון �נערות� במשכנו החדש
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קידום מעמד האישה
בעפיו“ר מנהלת נשים עו“ד רויטל שדה-תמם

בעפחזון 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 מדברים אנגלית – סדנא לשיפור האנגלית. 
ד סדנת צילום בשיתוף המכללה לצילום. 

ד קבוצות הליכה. 
ד ”במה פתוחה”. 

ד נטוורקינג עסקי, בהנחיית חברת המנהלת ליאת תמיר.

בעפאירועי תרבות: 
ד ארוע התרמה לעמותת פ.ל.א במסגרת ארועי יום האישה 

הבינלאומי.
ד פסטיבל נשים יוצרות בשיתוף עם מתנ“ס קריית אונו.

ד פסטיבל נשים בבריכת קריית אונו.
ד ”תלויים באוויר“, ערב לציון יום המאבק לאלימות כלפי 

נשים בשיתוף עם ספריית קריית אונו.
ד פרלמנט נערות בנושא ”על מחשוף ומכנסיים: מה אומר 

הלבוש שלי?“

בעפשיתופי פעולה:
ד מעגל נשים 50+ ”גדולות מהחיים“, בשיתוף עמותת על“ה 

ונעמת.
ד הפנינג מכירות ותרומות עם עמותת ”בינינו“.

קריית אונו / קידום מעמד האשה

מפגש של �מעגל נשים - גדולות מהחיים�

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.
בעפסל״ב - השנה פתחנו תכנית ייחודית בשם סל“ב: סיוע 

לקשישים מרותקי בית ניצולי שואה. התכנית מאפשרת 
פעילויות רבות באופן פרטני לקשיש בביתו בתחומים רבים.
בעפנערכה חגיגת בת מצווה ל-20 ניצולות שואה, אשר בגיל 
הילדות חוו את השואה הנוראה ולא ’זכו‘ לחגוג בת-מצווה.

בעפקהילה תומכת - הרחבנו את התכנית וכיום חברים 
בקהילה כ-400 בתי אב הנהנים משלושה תחומים: בריאותי-

רפואי, חברתי וסיוע בתיקונים ’קלים‘ בבית.
בע מרכז יום לקשיש - נערך בינוי של קומה נוספת ושדרוג 
של המערך הקיים. 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.
בע״קפה אונו״ - הרחבנו את פעילות המועדון המיועד 

לניצולי שואה וכיום חברים כ-80 גמלאים.

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

והימורים וכן בטיפול בבני נוער המשתמשים בחומרים ממכרים 
באופן מזדמן או קבוע. במסגרת היחידה מופעל מועדון "בית 

חם" למבוגרים, תכניות שיקום שונות ומועדון טיפולי לבני 
נוער. השנה נפתחה תכנית שיקום תעסוקתי למכורים אשר 

עברו תהליך טיפולי וזאת ככלי משמעותי לסיוע ב'החזרת 
החיים למסלולם'.

בע התנדבות - קריית אונו הינה עיר שתחום ההתנדבות הינו 
אבן יסוד בהווי העירוני. השנה הוקם בית המתנדב המשמש 

כיחידת ההתנדבות העירונית ומתכלל את תחום ההתנדבות 
בעיר. המתנדבים פועלים במישורים שונים ורבים.

סגן ראש העיר נפתלי כהן אירח את קבוצת ”מנהיגות ירוקה“ מבית ספר יעקב 
כהן. הילדים הסבירו לעובדי העירייה חשיבות הפרדת פסולת לשני זרמים
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היחידה למניעת 
אלימות, סמים 

ואלכוהול
תכנית עיר ללא אלימות בקריית אונו הינה תכנית לאומית 

למאבק באלימות, עבריינות ובפשיעה ברשויות המקומיות. 
התכנית 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 ״אבות ובנים״, סדנת 
הורים למתבגרים, הורים לילדים, יוגה למכורים, סדנא לבני 

משפחות של מכורים.
ד ימי עיון - יום עיון בנושאי התמכרויות, 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 22 מתנדבים חדשים. הסיירת מונה 
140 הורים פעילים.

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

מתנדבים.

בעפאכיפה עירונית:
ד הקמת השיטור העירוני, כנס הסברה וגיוס למשמר האזרחי, 

הגבלת שעות מכירת אלכוהול החל מהשעה 21:00.
בעפפנאי:

ד תגבור מדריכי פנאי ופעילות לנוער קצה ונורמטיבי. 

קריית אונו / א.ס.א

�סיירת הורים על בטוח� נחשפים לחיי הלילה בדרום תל אביב

בוקר מחווה לגמלאים המתנדבים במסגרת �זהב בגן�

במגרש הכדורגל, תחת הסיסמה: �כן לספורט - לא לסמים�
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מחלקת הספורט
בעפמחזיקת תיק הספורט – חברת מועצת העיר

עו"ד אלונה בומגרטן

ברכות חמות לספורטאים, לאגודות, למנהלים 
ולפעילים לרגל ההישגים המרשימים של ספורטאי 

קריית אונו בעונת 2013-14.

בעפטניס:
ספיישל אולימפיקס - אופיר אבישי זכתה במדליית זהב 

באליפות אירופה בטניס.

בעפשחייה:
ד גל הדר - זכה במדליית כסף באליפות הים התיכון ב-400 מ' 

מעורב לגילאי 15.
ד קבוצת הבנות הינה אלופת ישראל בשחייה לגילאים צעירים.

ד שחייני קריית אונו זכו בשלל הישגים שהניבו 25 מדליות 
אישיות ושיא ישראלי במשחה שליחים.

בעפקרטה דו שוטוקאן:
אורן בירנצוויג ורון ליבנה ממועדון קריית אונו – אלופי העולם 

בקרטה דו שוטוקאן.

בעפקיקבוקס:
ד אדווה אוחיון - אלופת ישראל לנוער ולבוגרים בשנת 2014.

ד אור כהן - זכה באליפות ישראל במשקל 71 ק"ג.
ד ניר פנחס - הוכתר כסגן אלוף הארץ.

ד אורי דבוש - זכה במקום הראשון באליפות ישראל לקדטים 
(54 ק"ג).

ד מני פארו - זכה במקום הראשון באליפות ישראל לקדטים 
(57 ק"ג).

ד אופק מולה - זכה במקום הראשון באליפות ישראל לקדטים 
(67 ק"ג).

בעפכדורסל:
ד מ.ס. עירוני קריית אונו זכתה בגביע האיגוד והעפילה

לליגה א'.
ד "דור העתיד" עירוני קריית אונו זכתה באליפות הליגה 

הארצית לנוער והעפילה לליגה הלאומית.
ד קבוצת תלמידי כיתות ה' זכתה באליפות מחוז תל אביב.

בעפמכבי עירוני קריית אונו בהתעמלות מכשירים
/ במסלול האולימפי:

ד בדרגה ו': גלי דנקונה - אלופת ישראל בכללי אישי בקפיצות 
ובמקבילים.

ד בדרגה ה': ליהי קרן - אלופת ישראל בכללי אישי, בקורה 
ובקרקע, וסגנית אלופת ישראל בקפיצות ומקבילים.

ד שירי ינאי - אלופת ישראל בקורה וסגנית שנייה לאלופת 
ישראל בכללי אישי בקרקע, במקבילים.

ד נבחרת דרגה ו‘ - אלופת ישראל בניקוד הקבוצתי.

/ בגיל הפתוח:
ד מאי זיתוני - אלופת ישראל בכללי אישי, בקפיצות 

ובמקבילים.
ד תמר ברוטפלד - אלופת ישראל בקרקע וסגנית אלופת 

ישראל בכללי אישי.
ד נבחרת דרגה ה' - אלופות ישראל בניקוד הקבוצתי.

בעפטיפוס ספורטיבי (בולדרינג) - קיר איילת:
ד נטע פרדמן - אלופת הארץ (נשים) בטיפוס לשנת 2014.  
ד שקד מנדלר - אלוף הארץ בטיפוס 2014 בקטגוריית ילדים 

גילאי 9-6.

קריית אונו /  מחלקת הספורט

אלופי הקיקבוקס

ליהי קרן, אלופה במסלול האולימפי על הפודיום

רצים בפארק. מרוץ השדה השנתי לתלמידי כיתות ו� למרחק 1000 מ� 
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הצעדה של קריית אונו
כ-8,000 מתושבי העיר, צעירים ובני נוער, משפחות וגמלאים  

צעדו השנה בצעדה המסורתית של קריית אונו. השנה היתה 
זו הצעדה הגדולה ביותר שהתקיימה בעיר. כבוד מיוחד ניתן 
לקבוצת עוורים ולקויי ראייה שהגיעה לצעוד יחד עם תושבי 

העיר. כמו כן, השתתפו בצעדה גם חיילי גדוד הקשר המאומץ 
על ידי העירייה. הצועדים יכלו לבחור בין המסלול המשפחתי 
בן 3 ק“מ למסלול הארוך בן 7 ק“מ. את הצעדה הזניקו יחד 

עם ראש העיר, שחקן הכדורסל המיתולוגי של מכבי תל אביב, 
טל ברודי וכן מחזיקת תיק הספורט בעירייה, חברת מועצת 

העיר עו“ד אלונה בומגרטן.

בינוי
השנה הוקם מגרש כדורסל משולב בבית הספר אביגדור ורשה.

מון
דר

ל 
יונ

 ל
ם:

לו
צי

ספורטאי גיל הזהב:
ד קבוצת הפטאנק של מחלקת הספורט זכתה במקום השני 

באליפות ארצית דרג ב'.
ד נפתחה קבוצת טניס שולחן של גמלאים, שתתחיל להתחרות 

השנה. 
ד נפתחה קבוצת צ'יקונג חדשה: בסדנת לימוד של פתיחת 

ערוצי אנרגיה (מרידיאנים) למדו הגמלאים איך לוקחים 
אחריות ומטפלים בבריאות שלנו, משפרים תפקודי מערכות 

בגוף, משפרים שיווי משקל ומחזירים חיות לחיים.
ד סדנה בשיטת אלכסנדר, בה מלמדים את הגוף להיות באיזון 

ולשמור על הבריאות והתפקוד ביומיום.
ד בחודש יוני התקיים יום ספורט בבריכת השחייה, שם למדו 

הגמלאים שיטות אימון חדשות וחוו פעילויות חדשות.

קריית אונו /  מחלקת הספורט

בעפטניס שולחן:
ד קבוצת הנוער של הפועל קריית אונו בטניס שולחן זכתה 

באליפות המדינה לנוער. 
ד לירון בורובר – זכה באליפות ישראל לנוער בטניס שולחן 

(יחידים וזוגות).
ד תלמידות ביה"ס שרת זכו במקום ראשון בטניס שולחן 

במחוז תל אביב.

בעפכדורגל:
ד הפועל עירוני קריית אונו / קבוצת נערים א'  - זכתה 

באליפות מחוז דן ועלתה לליגה לאומית לנערים.
ד תיכון בן צבי - זכה במקום הראשון באליפות מחוז תל אביב 

לבתי הספר התיכוניים.

בעפכדוריד:
ד הפועל קריית אונו / קבוצת הנוער - זכתה באליפות המחוז 

ועלתה לליגה העילית לנוער!
ד קבוצת כיתות ז' - זכתה במקום הראשון בליגה במחוז 

המרכז. 
ד קבוצת ליגה נערים ט' העפילה לגמר גביע המדינה.

בעפטניס
קבוצת ילדים א' הוכתרה כאלופת מחוז השפלה וקבוצת 

הנערות הוכתרה אלופת מחוז המרכז.

בעפטאקוונדו:
באליפות סאנג רוק אישי זכו במקום הראשון: 

גיא בריק, תמיר שיינברג, דניאלה בלסטרוס, ליאור ווזוביץ, 
אייל ברק, מריה בלינוב וקורן ווזוביץ (בעל חגורה שחורה 

וחבר נבחרת ישראל בטאקוונדו).

בעפבית ספר להוקי רולר קריית אונו:
קבוצת בית הספר להוקי רולר קריית אונו זכתה באליפות 

הליגה.  

בעפניווט ספורטיבי:
תלמידות בי"ס שרת זכו במקום ראשון במחוז תל אביב.



47

20
14

ב 
ש

תו
 ל

וח
 ד

ו /
ונ

 א
ת

ריי
 ק

ת
ריי

עי

20
14

ב 
ש

תו
 ל

וח
 ד

ו /
ונ

 א
ת

ריי
 ק

ת
ריי

עי

46

קריית אונו /  תכנון עירוני + הנדסה ותשתיות

תכנון עירוני
ב התחדשות עירונית: נקבעה מדיניות לגבי 

מתחמים המיועדים לפינוי-בינוי ותמ"א 38 
ברחבי העיר. בעקבות זאת, הציבור הרחב יכול 

לקבל מידע על כל הבתים שנבנו לפני שנת 
1980, לגבי זכויות הבנייה והאם ניתן להגיש 

בעניינם תוכניות לפינוי-בינוי או תמ"א 38.
ד השנה החלה הבניה בפרויקט פינוי-בינוי במתחם "הרוגי 

מלכות בבל" ובימים אלו הולכת ונשלמת שכונת "אונו 
הירוקה" ונבנה הבניין האחרון, וכן חניון ציבורי תת קרקעי, גן 

ילדים וכן מורחבת הגינה הציבורית המרכזית.
ד פרויקט פינוי בינוי מתחם ״ישעיהו״ אוכלס השנה בחלקו 

ונמשכת הבניה להשלמת הפרויקט.
ד הבנייה על פי תמ"א 38 ברחוב הזמיר ובמקומות אחרים 

בעיר נמצאת בעיצומה ומקודמות בקשות להיתר.

ב השלמת מרפסות: נקבעה מדיניות לאפשר השלמת 
מרפסות ״קופצות״ במספר בניינים קייימים והוחל במתן 

היתרים לביצוע. 

ב קאנטרי קלאב: מתחם הספורט בשכונת "פסגת אונו"  
מהמתקדמים ביותר בארץ, נפתח לציבור.

ב מסוף תחבורה: מסוף התחבורה הציבורית אשר היווה 
מוקד לזיהום אוויר בשכונת ״עבר הירדן״, הועבר לבקשת 

התושבים לצומת סביון, בסמוך לתחנת כיבוי אש החדשה, 
המשרתת את האזור.

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

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

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

ב בניית מבני ציבור:
ד תוספת קומה בבית ספר שרת.

ד תוספת בנייה ושיפוץ תיכון בן צבי.
ד הסבת גני ילדים לכיתות לימוד בבית ספר יעקב כהן.

ד בניית מסוף תחבורה ציבורית.
ד מתבצעים מהלכים משותפים עם רשויות שכנות לפתיחת 
צירי תנועה עוקפים כדי להפחית את התנועה העוברת דרך 

קריית אונו.

הנדסה ותשתיות
ב אגף ההנדסה בעירייה והחברה 

לפיתוח קריית אונו ביצעו במהלך השנה 
פרוייקטים בתחומי ההנדסה והתשתיות 

ובהם:

ד תוספת קומה וחידוש קומה קרקע במרכז יום 
לקשיש ברח' ש״י עגנון.

ד בניית גני ילדים ברח׳ שלמה המלך, ברח׳ צדקיהו, גן       
טרומן וגנים ברחוב רבין.

ד התקנת מתקני משחקים, גידור חצרות, החלפה והתקנת 
מזגנים בבתי ספר ובגני הילדים.

ד חידוש חצר תיכון בן צבי.
ד חדר המורים ומרכז ההעצמה בתיכון בן צבי.
ד שיפוץ חדר המורים והנהלה בחט"ב בן צבי. 

ד הקמת כיתות שמע בבתי ספר.
ד הצללת החצרות במוסדות החינוך.

ב תשתיות חשמל: החלפת עמודי חשמל ישנים בחדשים, 
שדרוג תאורה ישנה בחדשה במגמת חסכון בחשמל, שדרוג 
מיזוג אוויר במוסדות החינוך ובמבני הציבור והתקנת חסכני 

חשמל במזגנים.

פינוי-בינוי במתחם ”הרוגי מלכות בבל“. שר השיכון אורי אריאל וראש העיר
 ישראל גל בטקס תחילת ביצוע הפרויקט

הדמייה של מתחם הספורט החדש בשכונת ”פסגת אונו“. מהמתקדמים ביותר
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תברואה ושימור אנרגיה
השנה הוקם תחום פיקוח תברואתי, העוסק בין היתר באכיפה 

בתחומים של צמחיה פולשת למדרכה, ימי הוצאת גזם, 
השלכת חומרי בניין, פיקוח על קבלנים, ניקוי מגרשים ושימור 

רחובות, כדי שתהיה לנו עיר נקייה.

בעפיום הניקיון הבין לאומי: העירייה, יחד עם ארגון ליונס 
ובשיתוף בתי הספר, המחלקה לקידום נוער ותנועות נוער 

ביצעה פעילות במסגרת יום הניקיון הבין לאומי. בני הנוער 
ניקו שטחים פתוחים וחורשות ברחבי העיר, במטרה לעודד 

את המודעות הציבורית לניקיון עולמי וסביבתי.

בעפשימור אנרגיה: מסוף האוטובוסים החדש הנמצא ליד 
תחנת כיבוי האש, מואר בתאורת לד חסכונית, הצורכת פחות 

חשמל ומאריכה ימים.

קריית אונו / שפ״ע

שפ״ע
אגף שיפור פני העיר

בעפמחזיק תיק שפ"ע - המשנה לראש העיר עמי כחלון

קריית אונו זכתה גם השנה בחמישה 
כוכבי יופי מטעם המועצה לישראל 

יפה. ממלא מקום ראש העיר רון מלכה 
מקבל את התעודה.

"קרייה יפה בישראל יפה"

גנים ונוף
מחלקת גנים ונוף מתחזקת את הגינות, הפארקים 

וכלל השטחים הפתוחים והירוקים של העיר 
ומלווה את התכנון והביצוע של עבודות הפיתוח 
באזורים החדשים בתחומי גינון, השקיה ומתקני 

משחק. בקריית אונו כ-350 דונם של גינון 
אינטנסיבי ו-150 דונם של חורשות ושטחים 
פתוחים. במהלך השנה בוצעו תהליכי חידוש ושיקום של 

אתרים בעיר שנזקקו לשדרוג.
בעפהשנה ביצענו את הפרוייקטים הבאים:

ד רחבת דרכטן - חידוש הרחבה, ריצופים וצמחיה. 
ד ציר לוי אשכול מצה"ל עד הכניסה לסביון - חידוש תשתיות 

מים וצמחיה.
ד צומת דורי - חידוש גינון והשקיה.

ד החורשת הלימודית - קריאת החורשה ע"ש אברהם קובו, 
שתילת עצים נוספים בחורשה וחידוש מערכת ההשקיה.

ניקוי שטחים פתוחים וחורשות במסגרת יום הניקיון הבינלאומי
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קריית אונו / שפ״ע + הפיקוח העירוני

הפיקוח העירוני
במהלך שנת 2014 עברה מחלקת הפיקוח 

העירונית למשרדיה החדשים ברח׳ ש"י 
עגנון 17 פינת רח׳ הנביאים. משרדי הפיקוח 
החדשים נועדו לספק פתרונות נגישות לנכים 
ואפשרות חנייה נוחה במתחם הסמוך להם. 
מחלקת הפיקוח העירוני פעלה ברחבי 

העיר במגוון נושאים:
אכיפה מוגברת כנגד עבירות התנועה המזוהות כעבירות 

בריונות, בדגש על שימוש של מי שאינו נכה בחניית נכים, 
חניה על מדרכות ובמעברי חציה, כדי לשמור על שלום 
התושבים והילדים, על סדר הציבורי וכדי להפחית את 

לחצי התנועה. הוגבר הפיקוח על איסוף גללי כלבים על ידי 
בעליהם וכן אכיפה מוגברת של החוק למניעת עישון במקומות 

ציבוריים.
מתחילת השנה טיפלה מחלקת הפיקוח בכ-100 גרוטאות כלי 
רכב, אשר מהוות מטרד לציבור. הן תפסו מקומות חניה, היוו 

מפגע בטיחותי ופגעו בתדמית העיר השומרת על ניקיונה.

איכות הסביבה
בעפמחזיקת תיק איכות הסביבה – חברת המועצה

עו"ד אלונה בומגרטן

בעפחינוך סביבתי / קהילה: הוקמה בעיר קבוצת מנהיגות 
סביבתית. קבוצת פעילים גדולה, איכפתית ורצינית, הכוללת 
כ-40 חברים, אשר עברה הכשרה בתחומי הסביבה והקיימות 

הן ברמה המקצועית והן ברכישת כלים לניהול פרויקטים 
ופעילות אקטיביזם סביבתי.

ד רחוב רבין - גינון שטח ציבורי פתוח, הקמת מדשאות 
ונטיעת עצים. 

ד משטחי גומי - חידוש משטחי הגומי במתקני המשחק 
בספורטק ובפארק ורשה.

ד המשך נטיעות עצים ברחבי העיר.
ד הוקמה גינת כלבים בשכונת רימון.

בעפגני ילדים / הסמכה ירוקה מטעם 
המשרד להגנת הסביבה ומשרד 

החינוך: קריית אונו הגישה 3 גני ילדים: 
״חרצית״, ״אשכולית״ ו״רימון״ לקבלת ההסמכה כ"גן ירוק". 

שלושת הגנים עברו את ההסמכה בהצלחה וקיבלו תעודה, 
המאשרת הטמעה מיטבית של תכניות העבודה לאורח חיים 
מקיים בגן, בדגש על קשר עם ההורים. במסגרת ההסמכה, 

מחויבים ילדי הגן לבצע פעילות פרו-סביבתית בקהילה, דבר 
שהופך את הילדים לשגרירים ירוקים.

בעפהפרדת פסולת לשני זרמים – רטוב ויבש: במהלך 2014 
הודרכו 4,700 משקי בית בעיר בתהליך הפרדת אשפה. בכך 

הושלמה הדרכת כל תושבי העיר להפרדת האשפה. בזאת 
סיימנו מהלך בן שלוש שנים, בו הודרכו כ-12,000 משקי בית 
והוצבו פחי אשפה חומים המיועדים לפסולת אורגנית. היום, 

כל תושבי העיר מוזמנים להפריד אשפה.
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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 
הם מטובי המוסיקאים בארץ, רבים מהם מנגנים בתזמורות 

מקצועיות ומופיעים כסולנים על בימות בארץ ובעולם. השנה 
החל הקונסרבטוריון במסלול מיוחד להתחלת לימוד 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, מוסיקה ברזילאית וכמובן 

– תזמורת הנוער הייצוגית.

ב האירועים העירוניים שהתקיימו השנה:
ד תזמורת הנוער הייצוגית זכתה במקום השלישי בפסטיבל 

בינלאומי אשר התקיים בווינה. הופעתה המוצלחת והמרגשת 
של התזמורת התקיימה באולם ה"מוסיקפריין", אחד מהאולמות 

החשובים בעולם ואולם הבית של התזמורת הפילהרמונית של 
וינה.

קריית אונו / תחבורה ונגישות + חינוך מוסיקלי

תחבורה ובטיחות בדרכים
ייעודו של המטה העירוני לבטיחות בדרכים הוא ליזום ולהפעיל 

היערכות קהילתית אפקטיבית שתיצור אקלים אופטימאלי למיגור 
תאונות דרכים.

פעילויות המטה מבוצעות על ידי הטמעת שינויים התנהגותיים 
בקרב הקהילה והציבור הרחב באמצעות הסברה, בקרב כל 

משתמשי הדרך – הולכי רגל ונהגים, אירועים ועוד. כן אחראי 
המטה על תחומי התנועה, התחבורה הציבורית והנגישות וכן  

אחראי, יחד עם המשטרה, על פעילויות ההסברה והאכיפה ומקדם 
את שיפור התשתיות בעיר.

מספר פעילויות שנעשו השנה במסגרת המטה:
ד העברת מסוף התחבורה הציבורית אל מחוץ לעיר, למניעת זיהום 

אוויר ופגיעה בבריאותם של ילדי הגנים בשכונת ״עבר הירדן״.
ד הקמת מרכז רכיבה על אופניים בביה“ס ”ניר“ פרי יוזמה של 

התלמידים שפיתחו אף אפליקציה לחוקי רכיבה נכונה. אחד מתוך 
מייזמים רבים שזיכו את ביה“ס בפרס הצטיינות בחינוך לבטיחות 

בדרכים.
ד הסברה ואכיפה - במהלך השנה נערכו מבצעי אכיפה משולבים 

בהם לקחו חלק המשטרה והפיקוח ובמקביל נערכה הסברה ע“י 
פנטומימאים להולכי הרגל אשר הדגימו איך לעבור בבטחה במעברי 

החצייה.
ד תחרות סרטים - תלמידי מגמת הקולנוע בתיכון בן צבי הפיקו 
סרטים בנושא בטיחות בדרכים ואחד הסרטים עלה לגמר הארצי 

בתחרות שקיימה עמותת אור ירוק.

”אופניר“ - מרכז לרכיבה על אופניים בבית ספר ”ניר“

הסברה ע“י פנטומימאים. כך חוצים בביטחון את מעבר החצייה
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קריית אונו / קשרי חוץ

להקת דרך הקצב ב�פסטיבל מוסיקה באמצעות הגוף� שנערך השנה באיטליה 

הקונכייה. מקהלת �קולות הזמיר� בפתיחת שבוע התרבות

ד עם הפנים לקהילה - הרכבי הקונסרבטוריון מופיעים דרך 
קבע בטקסים העירוניים המרכזיים, בהופעות בבתי ספר 

ובאירועים נוספים בעיר.
ד "צלילי אחים" – שיתוף פעולה חדש של הקונסרבטוריון 
ואגף הרווחה של העירייה. תכנית חדשנית לשילוב ילדים 
ממשפחות להם ילד בעל צרכים מיוחדים במרכז למוסיקה 

העירוני. 
ד נגינה בקבלות שבת עירוניות המתקיימות בספרייה.

ד קונצרט הקונכייה - הקונצרט הפך למסורת והתקיים זו 
הפעם השלישית, בהשתתפות תזמורת הנוער הייצוגית 

ותזמורת הבוגרים. רפרטואר התזמורת רחב ומתאים לכל 
אוזן. הוא כולל יצירות מקוריות לכלי נשיפה, מוסיקה קלאסית 

וקלאסית קלה, פולקלור עממי וכמובן מוסיקה ישראלית 
ויהודית.

ב התזמורת מקפידה להופיע מידי שנה בקריית אונו ומחוץ 
לה, עורכת מידי שנה מפגשים עם תזמורות אחרות ואף קיימה 

סיורי הופעות בבולגריה ובאיטליה. 
התזמורת מקבלת לשורותיה נגנים חדשים.

פעילות קשרי חוץ
בעפיו״ר הוועדה לקשרי חוץ עו״ד דורון קרפ

ד 2-17.8.2014 / ביקור משלחת הצופים משבט "און" המונה 
15 איש במחנה הצופים בדורמגן.

 Bettina ד 13-20.11.2014 / ביקור תלמידי ביה"ס ע"ש
von Arnim מ-Dormagen בתיכון בן צבי.

ד 30.3-5.4.2014 / ראש העיר ישראל גל וממלא מקומו 
ומחזיק תיק החינוך רון מלכה, מצטרפים למסע לפולין של 

תלמידי תיכון בן צבי. 

Dormagen,Germany
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אגף חירום וביטחון
הקמת יחידת שיטור משולב

בקריית אונו
מתוך רצון לחזק את תחושת הביטחון של התושבים, להביא 

להפחתת הפשיעה ולשפר את איכות החיים בעיר, החליט 
ראש העיר יחד עם מפקד מחוז ת״א ומפקד תחנת משטרת 

מסובים על הקמת יחידת שיטור משולב.
התחנה העירונית נמצאת ברח׳ שלמה המלך 31.

תהליך ההקמה כלל גיוס פקחים, שוטרים ורכישת ניידת 
שיטור חדישה. צוות השיטור המשולב הכולל פקח ושוטר 

מסיירים ברציפות ברחבי העיר. הם עוסקים באיתור ואכיפה 
כנגד מוקדי רעש, נותנים מענה מיידי לקריאות התושבים, 
תגובה אפקטיבית ומהירה למקרי אלימות, השחתת רכוש, 

ולכל אירוע הנוגע לפגיעה באיכות חיי התושבים. המערך פועל 
24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע ומסייר בעיקר במוקדים 

בעייתיים. מאז הושק מערך השיטור המשולב, טופלו מאות 
אירועים וחל שיפור ניכר בתחושת הביטחון ואיכות החיים 

בעיר.

אימון ותרגול מכלולי העירייה במעבר 
משגרה לחירום

העירייה ביצעה אימון ותרגול מכלולי העירייה במצב חירום. 
האימון התבצע השנה והיווה הכנה טובה לעובדי העירייה 
לקראת מבצע "צוק איתן". ראש העיר, המשמש בחירום 

כיושב ראש ועדת מל"ח (משק לשעת חירום), יחד עם מנכ"ל 
העירייה, מנהלי האגפים ברשות ובהשתתפות נציגים ממשרד 
הביטחון, משרדי הממשלה ופיקוד העורף תרגלו מצבי חירום 

ותפעול נאות שלהם.

הקמת מערך חילוץ והצלה עירוני
(ס.ע.ר - סיוע עצמאי ראשוני) 

במקרה שתתרחש רעידת אדמה או כל אירוע הרסני אחר, 
צוותי החילוץ של פיקוד העורף צפויים להגיע לזירה רק כ-48 

עד 72 שעות לאחר תחילת האירוע, ועל כן קיים צורך בהקמת 
צוות חילוץ והצלה עירוני. אגף הביטחון ביחד עם פיקוד העורף 

יזמו הקמת מערך סע״ר עירוני. הצוות שהוקם נותן מענה 

מיידי, מציל חיים ובלתי תלוי בגורמים חיצוניים. ככל שנגיע 
ללכודים מהר יותר, נוכל להציל יותר חיים. השנה, נערך אימון 
הקמה בן יומיים לצוות הסיוע המונה כ-20 איש. הצוות הוקם 

מתוך עובדי העירייה ותורגלו בו מצבי חירום באופן מעשי 
בשטח. עיקר התירגול היה חילוץ לכודים מתחת להריסות 

באמצעות כלי עבודה ידניים.

פעילות העירייה במהלך
מבצע "צוק איתן"

במהלך מבצע "צוק איתן" פעל אגף חירום וביטחון סביב 
השעון על מנת לתת מענה לכלל פניות התושבים.

בתאום עם אגף החינוך והמתנ"ס, נמצאו פתרונות מידיים לכ-
500 ילדים, גילאי 6 חודשים עד 3.5 שנים שלמדו בגנים לא 

מוגנים והם הועברו למבנים מוגנים עירוניים. המוקד העירוני 
פעל ברציפות בכל שעות היממה כשהוא מתוגבר ע"י עובדי 
העירייה, קצינים וחיילים מפיקוד העורף, עובדת סוציאלית 

ופסיכולוגית כדי לתת מענה גם במקרי חרדה ומצוקה של 
תושבים מודאגים.

שיפור מערך ההתרעה במוסדות החינוך
לאור לקחים שעלו בתרגיל פיקוד העורף במוסדות החינוך, 

בהם נמצא כי מערך הצופרים אינו נשמע בחלק מהם, הותקנו 
מערכות התרעה בעלות של עשרות אלפי שקלים. המערכות 

מקושרות למערך ההתרעה הארצי של פיקוד העורף ומספקת 
התרעה בזמן אמת בעת ירי של טילים.                    

קריית אונו / אגף חירום וביטחון

תרגול מעבר ממצב שגרה לחירום. מרכז ההפעלה בפעולה

מערך חילוץ והצלה עירוני. צוות עובדי העירייה מתרגלים בשטח חילוץ לכודים
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עיריית קריית אונו
תמיד לשירותך

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

גזבר 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

יועצת ראש העיר
לקידום מעמד האישה

היחידה למניעת אלימות,
סמים ואלכוהול

המטה העירוני
לבטיחות בדרכים

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

אגף החינוך
רח׳ יצחק רבין 30

האגף לשירותים חברתיים
רח׳ הנשיא 54

אגף חירום וביטחון
רח׳ יצחק 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

054-3001135

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


