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 דבר הממונה על חוק חופש המידע:

 

המוגש  על פי חוק  2018רצ"ב  לעיונכם דין וחשבון שנתי של העירייה לשנת 

 .1998-חופש המידע התשנ"ח

 

מעגן בחקיקה את זכותו של כל אזרח/תושב 1998- חוק חופש המידע התשנ"ח

הן לגבי המידע שהרשות חייבת להעמיד לרשות  -לקבל מידע מרשות ציבורית

 הציבור מיוזמתה והן על פי בקשתו של אזרח/תושב.

 

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

ובו מידע על  2018ית אונו לשנת קריית אונו והדוח השנתי של עיריית קרי

 פעילות העירייה בשנה החולפת ,דרכי המענה של הרשות ועוד.

דוח הממונה כולל מידע לגבי טיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע שהופנו 

 .2020לממונה בשנת 

 

 

                                                         

 

 בברכה,                                                                                

 

 ז'קלין לוזון                                                                                

 פניות הציבור                                                                               
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 חוק חופש  המידע וממונה על

 

 

 

 

 תאגידים בשליטת העירייה:
 
 
 
 
   
 

     
  החברה לפיתוח קריית אונו. 1

 5349955,פקס. 5347030, טל. 3כתובת: רח' תנועת המרי     
 

 :בעלי תפקידים    
 יו"ר דירקטוריון החברה לפיתוח קריית אונו -מר ירון יעקובי, חבר מועצה     
 מנכ"ל החברה לפיתוח קריית אונו  -מר רועי כהן      

 

 

 המתנ"ס קריית אונו. 2
 5396011, פקס. 5396000, טל. 10רח' פנקס  -משרדי ההנהלה    
 www.hamatnas.co.ilכתובת האינטרנט:     

 
 :בעלי תפקידים    
 יו"ר הנהלת המתנ"ס  -מר עמי כחלון, משנה לראש העיר    
 מנכ"לית המתנ"ס –גב' אסתר פיק     

  

 

 

 

 

 

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

 

 41המשרדים ברח' יצחק רבין 

  פקס מס' טלפון מחלקה/אגף שם
-03 מרכזיית העירייה

5311111 

 

-03 ראש העיר ישראל גל 
5311101 

03-
5353839 

-03 מ"מ וסגן ראש העיר רון מלכה
5311105 

03-
5353839 

-03 סגן ראש העיר נפתלי כהן 
5311105 

03-
5353839 

-03 משנה לראש העיר עמי כחלון
5311105 

03-
5353839 

-03 עוזר ראש העיר ניר טאקו 
5311190  

03-
5353839 

-03 עוזר בלשכת ראש העיר דוד-רואי בן
5311225 

03-
5353839 

-03 מנכ"ל העירייה חיים סופר
5311112 

03-
5311193 

-ליאור בן
 טריה 

-03 גזברית העירייה
5311107 

03-
5311180 

-03 דובר העירייה ניצן צוריאל
5311119 

03-
7956600 

-03 מבקר העירייה שימי זהבי
5311140 

03-
5311191 

-03 יועץ המשפטי לעירייה עו"ד אלון רום
5311140 

03-
5311191 

עו"ד שלי 
-קרייצר

 אביטבול

תובעת  העירונית וסגנית יועץ 
 משפטי בתחום הפלילי

03-
5311140 

03-
5311191 

-03 מנהל אגף לשיפור פני העיר יבגאני  ורניק
5311130 

03-
5311134 

-03 מנהל אגף הגביה שי  דרור
5311111 

03-
5311183 

-03 מהנדסת העיר צביקה לוין
5311122 

03-
5311246 

-03-03 מזכירות הוועדה לתכנון ובניההוועדה 
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 5311246 5311166 לתכנון ובניה

מח' פיקוח 
של הוועדה 

 לתכנון ובניה

-03 מזכירות מח' הפיקוח
5311165 

03-
7956680 

-03 מנהל אגף משאבי אנוש שרון רוזנטל 
5311145 

03-
5311193 

-03 עסקים ושילוטמנהלת מח' רישוי  דורית לוי 
5311163 

03-
5311191 

-03 מנהלת  איכות הסביבה אהרון ציקורל
5311215 

03-
5311214 

-03 5311141/3 מנהל אגף  הספורט דודי מור 
5311196 

-03 שרול לתושב  אגף מנהלת מ מיכל רוזנשיין
5311203 

 

פניות הציבור, וממונה על חוק  ז'קלין לוזון
 חופש המידע

03-
5311159 

03-
7956660 

-03 5311123/5 מנהל אגף בינוי ומאור חיים נגר
5311189 

-03 5311125/6 מנהל מח' התשתיות לאוניד פישל
5311189 

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

 למעמד האישה

03-
5311238 

03-
5311138 

-03 אחראי על מחשוב עופר חליפה 
5311160 

03-
7956688 

-03 האגודה לתרבות הדיור דרור קוממי
5311158 

03-
5311196 

-03 מנהלת מטה בטיחות בדרכים אפרת מועלם 
5311161 

03-
7956640 

-03 שרות משרד הפנים חנה נעמת
5311120 

03-
5311214 

מנהל נכסי העירייה ושמאי הוועדה  
 לתכנון ולבניה 

03-
5311202 

03-
7956672 

-03 *9994 106המוקד העירוני מנהל  טל שחר 
5311222 
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 משרדי העירייה בכתובות שונות:

 פקס טלפון כתובת שם המנהל אגף/מחלקה

רח' יצחק רבין  נירה פרידמן אגף החינוך
2 

5300600 5356019 

 9408844 9400800 1שטרן  טרבינוביץלילך  אגף הרווחה

אגף חרום, ביטחון 
 ופיקוח 

 5345536 5311175 2רש"י  רח עדי מעוז, עו"ד

מח' הפיקוח 
 העירוני

רח' ש"י עגנון  ששי דבורה
17 

7362376 7362375 

 6356436 7362689 שד' יהודית איריס אקוס מח' הגינון

מח' התברואה 
וממונה על שימור 

 האנרגיה

 6354279 5311168 1רח' האלון  חן טנא )מ"מ(

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

מח' לרווחת 
 הגמלאי

רח' ש"י עגנון  ציפי רוט 
13 

5347479 5350467 

התחנה ליעוץ זוגי 
 ומשפחתי

 54רח' הנשיא  ציפי ליברמן
פינת רח' 

 סוקולוב

5345358 5345358 

שרות הפסיכולוגי 
 לתלמיד

 6351045 5346087 35רח' וולך  ליקה חציר

היחידה 
-להתנדבות ושי"ל

 יעוץ לאזרחשרותי 

 5349788 6487784 39רח' הזמיר  רחל רביב

מרכז לטיפול 
יישובי בפרט 

 )מיט"ב(

 5249056 5345790 2רח' זיידמן  טלי משה
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 מבנה ארגוני

 

ראש העיר

מהנדסת העיר

אגף ההנדסה

אגף בינוי וחשמל

הוועדה לתכנון 
ובניה

ל"מנכ

אגף הספורט
אגף חרום בטחון  

ופיקוח

המטה לבטיחות  
בדרכים

אגף משאבי אנוש

מערכות מידע 
ומחשוב

אגף לשיפור פני 

העיר

106המוקד העירוני  אגף החינוך

תרבות הדיור אגף הרווחה

שרות לתושב אגף

היחידה למניעת 
'  ויועצת ר. א.ס.א

העיר למעמד  
האישה

רישוי עסקים' מח

גזברית

אגף הגזברות  
והכספים

אגף הגביה

מ וסגן ראש  "מ
העיר ומחזיק תיק 

החינוך

סגן ראש העיר 
ומחזיק תיק 

הרווחה

דובר
לשכת ראש העיר 

וסגניו

יועץ המשפטי עוזרי ראש העיר

מבקר העירייה
חוק  ,פניות הציבור

חופש המידע וקשרי 
חוץ
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 פניות הציבור וממונה על חוק חופש המידע

 

 רכזת פניות הציבור: גב' ז'קלין לוזון

 קריית אונו  41כתובת: רח' יצחק רבין 

 03-5311159טלפון:

 03-7956660/3פקס:

 קבלת קהל: בתיאום טלפוני מראש. 

  info@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני:  

 

 :תפקיד פניות הציבור

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

 מתבצע לאחר בדיקה מקיפה באגף המטפל.הטיפול בכל פנייה 

במקרים בהם תושב מעוניין בפגישה עם ראש העיר בנושא מיוחד, נקבעת 

 פגישה ע"י פניות הציבור.

 

 הממונה על חופש המידע

 

 ממונה על חוק חופש המידע: גב' ז'קלין לוזון

 קריית אונו 41כתובת: רח' יצחק רבין 

 03-5311159טלפון:

  03-7956660פקס:

 

 2018דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 
 

 

 22 2018-מס' בקשות שהוגשו ב .1

 21 2018-מס בקשות שנענו ב .2

 21 נענו בחיוב .א

 0 נענו בשלילה .ב

ללא המשך טיפול בשל אי  .ג
 תשלום אגרה בקשה למידע

1 

עתירות שהוגשו על החלטות  .3
 הממונה על חוק חופש המידע

0 

 

 

                        

mailto:info@kiryatono.muni.il
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 שכת מנכ"לל 

 
 חיים סופר מנכ"ל העירייה: מר 

 קריית אונו  41כתובת: רח' יצחק רבין 
 03-5311114טלפון:
 03-5311193פקס:

  tallys@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני: 
 

הנו תפקיד סטטוטורי, האמון על ניהול כל אגפי ומחלקות  מנכ"ל העירייה
 העירייה.

 לתפקידו משמש כמזכיר העירייה.בנוסף 
 סמכויותיו ותפקידיו נקבעו בחוק. 

 
 :במסגרת תפקידו

 

 אחראי על כל הנושאים הקשורים לישיבות מועצה  •

 ביצוע מדיניות ראש הרשות ומועצת העיר  •

 מייעץ לראש הרשות ולמועצת העיר  •

גיבוש התכנון האסטרטגי ברשות, הצבת מטרות ויעדים בכל תחומי  •

 החיים ברשות והכנת תוכניות רב שנתיות. 

 מפקח על האגפים ומחלקות באמצעות ראשיהם ומתאם בניהם  •

 דואג לקיומה של עבודת מטה מסודרת  •

 מנחה ומכוון תוכניות עבודה שנתיות  •

 מגבש ומוביל תוכניות כ"א בהתאם לתקציב הרשות  •

מגבש עם הגזבר הצגת תקציב שנתי בשיתוף מנהלי המחלקות ויקבע  •

 עדיפות וקדימות בהתאם למדיניות הרשות. 

 אחראי על מערכות מידע של הרשות  •

 מטפל ומתאם בין מערכות החירום של הרשות  •
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 מבקר העירייה

 מבקר העירייה: שימי זהבי 
 , קריית אונו41כתובת: רח' יצחק רבין 

 03-5311140טלפון:
 03-5311191פקס:

 קבלת קהל: בתאום מראש.
 shimi@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני של המבקר: 

 sigalasor@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני נוסף: 
  
 

 פונקציה בלתי תלויה. -הינו תפקיד סטטוטורי  העירייהמבקר 
תפקידו של מבקר העירייה לבדוק את כל פעולות העירייה באם נעשו על פי 
חוק, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. תפקיד המבקר 

 א לפקודת העיריות. 170מוגדר בסעיף 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:shimi@kiryatono.muni.il
mailto:sigalasor@kiryatono.muni.il
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 הלשכה המשפטית

 
 : עו"ד אלון רום היועץ המשפטי  לעירייה

 אונו, קריית 41כתובת: רח' יצחק רבין 
 03-5311140טלפון:
 03-5311191פקס:

 sigalasor@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני: 
 

 סגנית יועץ משפטי בתחום הפלילי ותובעת עירונית
 אביטבול-עו"ד שלי קרייצר

 03-531128טל' 
 shelly@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני 

 
 
 

תפקידו של היועץ המשפטי לייצג את העירייה בכל הסוגיות המשפטיות איתן 
 מתמודדת הרשות.

כמו כן, משתתף היועץ המשפטי בישיבות המועצה ומחווה את דעתו המקצועית 
 במקרים של מחלוקת. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sigalasor@kiryatono.muni.il
mailto:shelly@kiryatono.muni.il
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 דובר העירייה 

 דובר העירייה: מר ניצן צוריאל 

 ,קריית אונו 41כתובת: רח' יצחק רבין 

 03-5311119טלפון 

 03-7956600פקס' 

 קבלת קהל: בתיאום מראש

 nitsan@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני: 

  :עיקרי פעילות

תפקידו של דובר העירייה לעסוק בסיקור, תיעוד והעברת מידע על הפעילות בעיר 

ובעירייה לקהלי יעד שונים, באמצעות הודעות לכל אמצעי התקשורת: עיתונות, 

טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט העירוני, דף הפייסבוק העירוני, האפליקציה העירונית 

  .שנרשם לקבל שירות זהודיוור לתושבי העיר באמצעות דוא"ל, למי 

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

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

  :בדרכים הבאות

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

  .שורת השוניםהתק

ב. פרסום פעילויות העירייה בעיתונים, במידעון תקופתי, בדיוור באמצעות דוא"ל 

ובאינטרנט, באשר לאירועים, פעולות, כנסים וטקסים וכן בשיגור הודעות חשובות 

  .לציבור

ג. מתן ליווי תקשורתי לאירועים, צילום אירועים, הזמנת תקשורת לאירועים, שיתוף 

  בסיורים ואירועים הנערכים על ידי העירייה ושלוחותיה. אמצעי התקשורת

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

התקשורת עם ראש העיר, סגני ראש העיר וחברי המועצה. ליווי ראש העיר ,הנהלת 

  .העירייה העובדים בפעילותם התקשורתית

והפקה של חומר כתוב ומצולם על העיר והעירייה, בכלל ה. כתיבה, עריכה, הדפסה 

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

  .ו. אחריות על הדפסה והפצה של אגרות לתושבים בנושאים עירוניים שונים

העביר ז. בעת חירום, העברת מידע לציבור ועיסוק בהסברה לציבור על מנת לבנות חוסן ול

הנחיות מצילות חיים של פיקוד העורף. מתן מענה לאמצעי התקשורת, וניהול פעילויות 

 הסברה לנוכח המצב, בהתאם להוראות פיקוד העורף.

 

 

mailto:nitsan@kiryatono.muni.il
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 תפקיד היועצת למעמד האישה
 

 1998תפקיד היועצת  לנושאי מעמד האישה ברשויות המקומיות נחקק בשנת 
 בהתאם לחוק הרשות לקידום מעמד האישה.

במסגרת תפקיד זה עוסקת היועצת למעמד האישה  בפעילויות לנשות העירייה 
ונשים בעיר בתחומי : החינוך , רווחה , סוגיות נשיות אשר  יש לעלותן לסדר 

 היום , חוק ומשפט ועוד.
תפקיד היועצת לקדם  תוכניות להעלאת המודעות הציבורית בנושא שוויון 

 ויונית עם תרומה נשית משמעותית.מגדרי וחשיבות הנושא לקיום חברה שו
נשים המתנדבות למען קידום נושא    –בעיר פועלת מנהלת נשים עירונית 

 שיוויון בין המינים.
 

 ממונה למניעת הטרדות מיניות
 נחקק החוק למניעת הטרדה מינית. 1998בשנת 

על פי החוק, מקומות עבודה נדרשים להבטיח סביבת עבודה בטוחה ולטפל 
 קרים של הטרדה או התנכלות.ביעילות במ

תפקידי הממונה : קידום תוכניות מניעה ברשות , ימי עיון והעלאת המודעות 
 בנושא וכל זאת על מנת למגר את התופעה

 
 מנהלת נשים:

 יו"ר מנהל נשים: הילה קניסטר בר דוד
 מזכירת מנהלת נשים : הגב' אתי סאפן

 03-5311105טלפון : 
 

 2018ת  ממונה  למניעת הטרדה מיני
חלוקת תקנון מניעת הטרדה מינית לעובדי העירייה ינואר  : הרצאה למנהלי/ות 

 מחלקות אגפים  בנושא מניעת הטרדה מינית
 מאי: לעובדי עירייה רענון החוק למניעת הטרדה מינית

 
 :מחלקת מעמד האישה

 הקמת פורום נשים רשותי
יסודי בניית והנחייה בקורס  סבביה"בין המינים  שוויוןבניית והטמעת תוכנית 

 לגננות. -"שומרות הסף על ילדינו" בשיתוף מרכז הפסגה 
 קידום רשת נשים אקדמאיות

סיפורים  קטעים של שירים, 70יזום והוצאת ספר "השתקפות נשית" המכיל 
 אשר נכתבו ע"י נשים.

 קיום מחזור שלישי של קורס ביה"ס יזמיות מתחילות"
 בין המינים אירועים עירוניים  לשיוויןכלים קורסים מגוונים להקניית 

 
 2020תכנון לשנת 

 מגדרי בבתי ספר  נוספים בעיר.שוויון קידום תוכניות בנושא 
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קידום קורס בנושא מגדר ומיניות בריאה לצוותי גננות בשת"פ גורמים עירוניים 
 מקצועי

 
 פעילות פנאי לנוער במהלך חופשת הקיץ.        •
 פעילות פנאי לנוער במהלך השנה .           •

             
  הקשר עירוני:

 לתוכנית לעיר ללא אלימות דוברות שיווק ויח"צ            •
 הכשרות והדרכות הורים, הנהגות נוער /הורים , עובדי רשות           •
 

 : עבודה בקהילה
 ת בגני הילדים ו מתנדבים/ גמלאים/ות  -  זהב בגן            

 " הורים על בטוח "  סיירת הורים עירונית            
 " הורים על בטוח "  מרכז הדרכה להורים           
מתן כלים לנשים בזיהוי מצבי מצוקה של נשים  -פורום נשי קהילתי           

 בקהילה.
 

   פעילות מניעה עירונית:
 ות והצגות .פעילות מניעה במערכת החינוך לבתי הספר : סדנא           •
 סדנאות מניעה וטיפול לילדים ונוער            •
 אכיפה עירונית : הגבלת שעות מכירת אלכוהול , סיור עירוני            •
 פעילות פנאי לנוער בשיתוף מתנ"ס קריית אונו .           •
    עבודת קיץ לנוער            •
 ידום נוער ק –לסמים'   קבוצת הכדורגל 'כן לספורט לא   
 

 מניעת אלימות סמים ואלכוהול מנהלת מחלקת 

הרשות לביטחון הגב' ליאת גרוסמן תמיר )מנהלת תוכנית   מנהלת היחידה :

 (  סמים ואלכוהול מניעת אלימות, –קהילתי 

 41כתובת: רח' יצחק רבין 

 03-5311238טלפון : 

 03-5311138פקס : 

liat_t@kiryatono.co.il 

 דורית : הגב'  מזכירת המחלקה 

iritl@kiryatono.muni.il  

 מדריכי מוגנות : 

 חט"ב בן צבי  –אור כהן 

 חט"ב שז"ר –עפרה גת ילין 

mailto:liat_t@kiryatono.co.il
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 תיכון בן צבי-עפר בקר

 2020-פעילות המחלקה בשנת

   -חינוך 

 מדריכי מוגנות .           •

 מנחה חינוכית           •

 ועדת עיר ללא אלימות בחינוך           •

  –אכיפה 

פורום אכיפה מתכנס אחת לחודשים באופן קבוע וכולל את כל הנציגים            •

 העירוניים + משטרה . 

 מתנדבים ומתנדבות 100-זוקה והכשרה כתח -סיירת הורים           •

           

  -  רווחה

 וביניהם   סדנת יחסים בין המינים           •

 ענבל חדד   עו"ס עיר ללא אלימות           •

 סדנאות לאוכלוסייה בסיכון           •

 

  –פנאי 

 פעילות פנאי לנוער במהלך חופשת הקיץ.           •

 פנאי לנוער במהלך השנה .פעילות            •

 -  הקשר עירוני           

 הרשות לביטחון קהילתילתוכנית  דוברות שיווק ויח"צ            •

 הכשרות והדרכות הורים, הנהגות נוער /הורים , עובדי רשות           •

 עבודה בקהילה 

 מתנדבים/ות בגני הילדים  גמלאים/ות  -  זהב בגן            

 " הורים על בטוח "  סיירת הורים עירונית            

 " הורים על בטוח "  מרכז הדרכה להורים           

 פרויקט עירוני לצמצום האלימות ברשת. -שגרירי סובלנות ברשת           

 



17 
 

   פעילות מניעה עירונית

 פעילות מניעה במערכת החינוך לבתי הספר : סדנאות והצגות .           •

  לנוערסדנאות מניעה            •

 אכיפה עירונית : הגבלת שעות מכירת אלכוהול , סיור עירוני            •

 פעילות פנאי לנוער בשיתוף מתנ"ס קריית אונו .           •

 עבודת קיץ לנוער .           •

 קידום נוער  –לסמים'   קבוצת הכדורגל 'כן לספורט לא           •
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 וכספים גזברות אגף

 

  ח"רו, ליאור בן טריה : העירייה גזברית
 אונו קרית 41 רבין יצחק' רח :כתובת
 03-5311107 :טלפון
 03-5311180 :פקס

 
 : קהל קבלת
  ה'-א' ימים

 מראש בתיאום 8:00-12:30 השעות בין
 מראש בתיאום 16:00-19:00 השעות בין' ב יום

 einatpeer@kiryatono.muni.il: אלקטרוני דואר
 
 

 הפעילות: תיאור

 .הרגיל התקציב של שוטף תקציבי ומעקב פיקוח •

 .נתמכים וגופים למוסדות הקצבות אחר ומעקב טיפול •

 .ותקנות בנהלים עמידה אחר ומעקב פיקוח •

 .וניהוליים כספים חות"דו והפקת ניתוח •

  ומוסדות. גופים עם התחשבנויות •

 שנתי. תקציב בניית •

  העירייה. כספי וניהול תכנון •

 עזר. תקציבי הכנת •

 .  אדם כוח בתקני טיפול •

  הגביה. אגף על אחריות •

  חשבונות. הנהלת מחלקת על אחריות •

  הרכש. על אחריות •

  הרכש. ותכנון ניהול •

 שונים. תורמים וגופים הממשלה ממשרדי כספים גביית •

  ושנתיים. רבעוניים כספיים דוחות הכנת •

  ואישורם. פיתוח תקציבי הכנת •

 . הביטוח לנושא אחריות •

 השקעות. ניהול •

 התקשרויות וחוזים. •
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

mailto:einatpeer@kiryatono.muni.il
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  :קהל קבלת
 ' ה-א' ימים

 מראש בתיאום 8:00-15:30 השעות בין

 sivan@kiryatono.muni.il: אלקטרוני דואר
 

 :פעילות תחום
 הכנת תקציב ותוכנית שנתית בהתאם להנחות ולריכוז דרישות מהאגפים ומחלקות המנהל.

 .הפנים משרד מול שוטף קשר קיום. בארגון השונות והמחלקות הספקים מול קשר
תקציבית וחשבונאות בספרי העירייה, עד להכנת דוחות תקציבים וכספיים רבעוניים מעקב בקרה 

 ושנתיים. בדיקה וליווי של התקשרות ומכרזים.
 ביטוח בפוליסות ורכושה פעילויותיה את מבטחת העירייה - העירייה ביטוחי על אחראית

 . ציבוריות ברשויות המקובלות
 . להנהלה וריכוזם התיקים מנהלי מול ישיר קשר קיום -ההשקעות תיקי ניהול על אחראית

 
 , רו"חשי חלבי  חשב העירייה:

 אונו  קרית 41 רבין יצחק' רח: כתובת
 03-5311136 :טלפון
 03-7956632 :פקס

 
  :קהל קבלת

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

 eldad@kiryatono.muni.il: אלקטרוני דואר
 

 :פעילות תחום
הכנת תקציב ופיתוח רב שנתי. קבלה, בדיקה ורישום חשבונות קבלנים, מתכננים ויועצים 

 לפרויקטים בתב"רים. בקרה ומעקב אחר ביצוע הוצאות והכנסות בתקציב הבלתי רגיל.
ויות ומכרזים לפרויקטים )תב"רים(, ניהול ובקרה של היבטים כלכליים בדיקה וליווי של התקשר

 בפרויקטים למיזמים השונים.
 ביקורת איוש תקני כח אדם ושכר, והתאמה לתקציב, הכנת שכר ומשכורות עובדים.

 הכנת דיווחים ומעקב אחר קבלת הכנסות מגורמים ממוינים, לרבות משרדי ממשלה.
 
 

 חשבונות הנהלת מחלקת
 

  ח"רו,  יעל תמיר: המחלקה מנהלת
 אונו קריית 41 רבין יצחק' רח: כתובת
 03-5311153 :טלפון
 03-7956643 :פקס

 hezi@kiryatono.muni.il:  אלקטרוני דואר
 

 המחלקה: תפקידי
 תנועות ורישום כספים בניהול הקשורים נושאים במגוון עוסקת חשבונות הנהלת מחלקת
 ממשלה. מוסדות של התחייבויות, ספקים חשבונות, העירייה

 
  האגף מבנה
 חשבונות מנהלת  – קליש דינה

  03-5311157 טלפון:
 03-7956604פקס:   

 dinak@kiryatono.muni.il: אלקטרוני דואר
 

 מנהלת חשבונות –אביגיל שטי 
 03-53111156טלפון: 
 03-7956604פקס:   

mailto:eldad@kiryatono.muni.il
mailto:hezi@kiryatono.muni.il
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 avigail@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני: 
 

 חשבונות מנהלת   – איילת עוזרי 
 03-53111103:  טלפון

 03-7956604פקס:   

 ayelet_o@kiryatono.muni.il: אלקטרוני דואר
 
 

 השכר מדור מנהלת  – מירב פרדי
  03-5311157 טלפון:

 merav@kiryatono.muni.il  :אלקטרוני דואר

 
 

 שכר  חשבת  – אפרת סלומונס
 03-5311181 טלפון:
 03-7956604פקס:   

 efrats@kiryatono.muni.il:  אלקטרוני דואר
 
  

 
 

      (2019בספטמבר  5בס"ד, יום חמישי ה' באלול תשע"ט )

 

 התבקשתי ע"י עיריית קריית אונו להכין תבחינים לתמיכות הניתנות ע"י העירייה. 

 

התבחינים שהכנתי הינם על פי העקרונות שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מיוחד לנושא  

 .4/2006תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות מיום  –

 

בנוסף לחוזר מנכ"ל הנ"ל, גם על פי  תבחינים שהכנתי לתמיכה בעמותות ספורט נקבעו 

"נוהל מוצע לתמיכה  -  2003מנובמבר  415העקרונות שנקבעו בחוזר מנכ"ל השלטון המקומי מספר 

עירונית באגודות ספורט" )להלן דוח דב לוין(, וכן נעזרנו בעקרונות ובהגדרות שנקבעו "בתיקון אמות 

לפי חוק  להסדר ההימורים בספורט,  –ורט" המידה לחלוקת הקצבות המועצה להסדר ההימורים בספ

 .1967-התשכ"ז

 

 ברצוני להדגיש כי בחוזר מנכ"ל משרד הפנים הנ"ל נקבעו, בין היתר גם ההוראות דלהלן: 

 

 בחוזר(.  8.1לא תיתן הרשות המקומית תמיכה אלא על פי תבחינים שנקבעו בנוהל זה )סעיף  -

 

"הועדה  -בועדה מקצועית לבחינת בקשות תמיכה )להלןבקשות לתמיכה מאת רשות מקומית יידונו  -

 לחוזר(.  6המקצועית"( )בפתיח לסעיף 

   

בועדה המקצועית יהיו חברים, מנכ"ל הרשות המקומית או נציגו מקרב עובדיה הבכירים של הרשות  -

המקומית,גזבר הרשות המקומית או נציגו והיועץ המשפטי של הרשות המקומית או נציגו. מנכ"ל 

 לחוזר(. 6.1עירייה יקבע את זהותו של יושב ראש הועדה )סעיף ה

mailto:ayelet_o@kiryatono.muni.il
mailto:efrats@kiryatono.muni.il


21 
 

 

כל ישיבה של הועדה המקצועית טעונה השתתפות כל חברי הועדה המקצועית או נציגיהם )סעיף   -

 לחוזר(. 6.3

 

מועצת הרשות אמורה לאשר את התבחינים  וזאת לאחר שקיבלה חוות דעת בכתב , מהיועץ   -

חינים הינם בהתאם להוראות כל דין לרבות לעניין השמירה על עקרון המשפטי של הרשות כי התב

 לחוזר(.  8.4-ו 8.2השוויון )סעיפים 

 

התבחינים שייקבעו על ידי מועצת הרשות, לאחר שעיינה בחוות דעתו של היועץ המשפטי לרשות,  -

שירותים לכל חלקי  יהיו עניינים, שוויוניים ויתחשבו בצרכי האוכלוסייה ברשות המקומית ובצורך במתן

 לחוזר(. 8.5האוכלוסייה )סעיף 

 

 נתוני הקבוצות השונות, לפיהם חושבו הנקודות של כל קבוצה, הינם על פי הנתונים שהמצאתם לי.

 

  

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 יוסי           לינדנר

 רואה         חשבון

 מוסמך   במשפטים

 מוסמך בחשבונאות
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 תנאי סף לתמיכות

 

 סף כללייםתנאי 

 

 המצאת המסמכים הר"מ: (1
 א(תעודת רישום כעמותה או כחברה לתועלת הציבור.

 ב(אישור מעמד החברה/עמותה במע"מ.

ג(אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 

 חשבונות 

 .1976-ותשלום חובות מס( התשל"ו   

 ד(אישור ניהול תקין.

 לחוזר מנכ"ל משרד הפנים )רשימה א'(. 10ה(מסמכים כפי שנקבעו בסעיף 

  

        

היות החברה/עמותה פועלת בקרית אונו, או היותה עמותה המשותפת לקרית אונו ולרשויות  (2
 מקומיות נוספות, ומייצגת גם את קרית אונו.

 

שיעור התמיכה במוסד ציבור ייקבע כך שסך התמיכה בצרוף יתר הכנסותיו של מוסד הציבור  (3

 לא יעלה 

כלומר מוסד הנמצא בעודף אינו זכאי לתמיכה )וזאת על פי סעיף  –על כלל הוצאותיו בגינה  

 לחוזר 14.5

 מנכ"ל משרד הפנים(. 

 

  

 בה הכולל של העמותה.מתקצי 90%השתתפות העירייה בעמותה נתמכת לא תעלה על  (4

 

 תרומה לקהילה ולרווחת התושבים שלא ניתנת במסגרת הקיימת. (5
 

 תמיכה תינתן לעמותה הפועלת בקרית אונו לפחות במשך שנה אחת. (6

חריגה מכלל זה תתאפשר רק אם תתקבל המלצה מאת הוועדה המקצועית המאשרת )בשל 

 טעמים מיוחדים( כי יש מקום לסטייה מהכלל.

לא תחול על עמותות ארציות שיפתחו סניף בקרית אונו לביצוע פעילותן גם למען הוראה זו 

 תושבי קרית

 אונו.
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בעמותה המשותפת לעירית קרית אונו ולרשויות מקומיות נוספות, סכום התמיכה לא יעלה  (7        

 על סכום התמיכה 

ושבים בקרית שתינתן לעמותה על ידי הרשויות המקומיות האחרות, בהתחשב במספר הת  

 אונו ביחס למספר 

 התושבים ברשויות המקומיות האחרות השותפות לעמותה זו.  

 תנאי סף נוספים לתמיכה בקבוצות ספורט

 

 שעמדה בקריטריונים הבאים )נלקח מדוח דב לוין(: תינתן תמיכה לקבוצה ייצוגית (1
 

עורר א(תרומה חיובית לקהילה מהפעילות הספורטיבית המסוימת והעניין שהוא מ

 בציבור.

 ב(טיפוח וקידום הנוער.

 ג(פעילות בשכונות מצוקה.

 ד(ניהול איכותי של האגודה.

 ה(קידום המצוינות בספורט ובפעילות הגופנית.

 

וזאת על פי הניסיון וההישגים שהוכחו עד לאותה עת תוך העדפה לקבוצה היכולה 

 להאדיר את שמה 

 של קרית אונו ברמה הלאומית והבינלאומית.

 

 

 מהשחקנים הם תושבי/דיירי קרית אונו. 25%(  לפחות 2             

 תנאי סף זה לא יחול בקבוצה המשותפת לקרית אונו ולרשויות מקומיות נוספות.       
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 תבחינים לתמיכה בעמותות ספורט

 

 

התבחינים נקבעו על פי "סרגל המדדים" המאפשר לעירייה להעניק תמיכה כספית 

לאגודות הספורט, על פי אמות מידה המעוגנות בסדר העדיפויות וקדימויות העירוני, על 

 פי סדרי מינהל תקין ועל פי ערכי שיוויון בסיסי הניתנים לבקרה ומדידה.

 

 

קצים לספורט ההישגי על בסיס "סרגל המדדים" מאפשר חלוקה של המשאבים המו

 העניין של ציבור התושבים בענף, היקפי הפעילות והישגי הקבוצות. 

 

 

מהסך הכולל של התמיכות יוקצה לקבוצות על פי  10%בהתאם לכך שיעור של עד 

השגיות, של עליית הקבוצה לליגה גבוהה יותר, וזאת לפי שיקול דעתה של וועדת 

 התמיכות.

 

לתמיכות יוקצה לקבוצות השונות, על פי הניקוד שלהם, כפי  יתרת הסכום המיועד

 שיפורט להלן.

 

ככל שתיוותר יתרה שלא חולקה בקטגוריית ההשגיות, ניתן יהיה , על פי החלטת 

 הוועדה, לייעד אותה לחלוקה על פי הניקוד.
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 דירוג ענפי ספורט בעיר

 

ציבור התושבים בענף, היקפי הפעילות דירוג ענפי הספורט בעיר בוצע על פי העניין של 

 והישגי האגודות, תוך

 התחשבות בהחלטות וועדת לוין.

 

 

 

    א'דירוג    

 –ענפים  3

 כדורגל, כדורסל

 וכדוריד

   

 

  דירוג ב'   

 

 שאר הענפים

 

  

 

 ניקוד בסיסי  

 

רמת הפעילות  לכל אגודה )ענף, קטגורית גיל ומין( נקבע ניקוד בסיסי, על פי סדר העדיפויות, 

 והמדרג של הענפים

הנ"ל )השתתפות בליגה בענפים קבוצתיים ובענפים אישיים על פי ההגדרות וההכרה של  

 מינהל הספורט הממלכתי,

 בהתאם לקטגוריות גיל המשתתפים(. 
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 ניקוד משלים

 

הבסיסי(  לכל אגודה )ענף, קטגורית גיל ומין( נקבע ניקוד משלים )מקדם באחוזים מהניקוד 

 על פי הקריטריונים

 הבאים: 

 

 פעילות בקרב אוכלוסיה חלשה. -
מבחינת מספר הקבוצות הפעילות  –היקף הפעילות )דגש על נוער, נערים וילדים(  -

 בענף.
 העדפה לפעילות נשים )בפעילות הבוגרים בענפים קבוצתיים(. -
 מספר הליגות הפועלות בענף. -
 מספר המשתתפים בפעילות הענפית. -
 התקציב של האגודה.סך  -
 שיעור המקורות החיצוניים )שאינם תמיכת עיריית קרית אונו( מסך תקציב האגודה. -
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 טבלה לניקוד בסיסי לעדיפות בענפי הספורט

 

 

 

דרוג עדיפות      ה  ע  נ  

 ף  

1 2 3 4 5 6 

 דרוג א'             כדורגל  

                       

 כדורסל

 כדוריד                       

200 

180 

130 

175 

160 

115 

150 

140 

100 

125 

120 

85 

105 

100 

70 

90 

80 

57 

 

 

 דרוג ב'             שחיה

 טניס                        

 ג'ודו                       

 

      120 

32 

22 

      105 

28 

19 

 

90 

24 

16 

 

75 

20 

13 

 

60 

16 

10 

 

50 

12 

8 

 

 

 

 

 השתתפות בליגה/פעילות בדירוג הגבוה בו מתקיימת הפעילות בענף. 1רמה 

 

 

 השתתפות בליגה/פעילות בדירוג השני בו מתקיימת הפעילות בענף. 2רמה 

 

 

 השתתפות בליגה/פעילות בדירוג השלישי בו מתקיימת פעילות בענף. 3רמה 
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 בליגה/פעילות בדירוג הרביעי בו מתקיימת הפעילות בענף.השתתפות  4רמה 

 

 

 השתתפות בליגה/פעילות בדירוג החמישי ומטה בו מתקיימת הפעילות בענף. 5רמה 

 

 

 השתתפות בליגה/פעילות נוער, נערים וילדים. 6רמה 

 

 

ם האמור לעיל מתייחס לליגות ופעילות המתקיימות אך ורק על ידי האיגודים הארציים הרשמיי

 במדינת ישראל.
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 משליםניקוד 

 

תוספת לניקוד  א   מ   ו   ת           ה   מ  י  ד   ה 

 הבסיסי
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1 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פעילות בקרב אוכלוסיה חלשה

 

 –עידוד להגדלת הפעילות בענפים הקבוצתיים 

קבוצות נוספות  אגודות בענפים קבוצתיים בעלות 

בקטגוריה, יקבלו תוספת על כל קבוצה נוספת עבור כל 

 קבוצה בקטגוריה

 

 קבוצות נשים בענפים הקבוצתיים –עידוד נשים 

 

 ליגות  3עד  –מספר הליגות הפועלות בענף 

 ליגות 4                                              

 ליגות 5                                              

 

 100עד  -מספר המשתתפים בפעילות הענפית  

 משתתפים

 250עד  100 -מ                                                   

 משתתפים

 400עד  250 -מ                                                   

 משתתפים

 550עד  400 -מ                                                   

 משתתפים

 700עד  550 -מ                                                   

 משתתפים

 700מעל                                                    

 משתתפים  

 

 ₪ 100,000עד   -תקציב האגודה 

      300,000 -ל₪            100,001בין                         

 ₪ 

      500,000 -ל₪            300,001בין                         

₪ 

20% 

 

 

 

20% 

 

100% 

 

0% 

20% 

25% 

 

10% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

 

10% 

20% 

30% 

45% 

60% 

75% 

90% 

110% 

135% 
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7 

 

 

 

 

      700,000 -ל₪            500,001בין                         

 ₪ 

      900,000 -ל₪            700,001בין                         

₪ 

 -ל₪            900,001בין                         

1,100,000   ₪ 

 -ל₪         1,100,001בין                         

1,300,000    ₪ 

 -ל₪         1,300,001בין                         

1,500,000    ₪ 

 -ל   ₪      1,500,001בין                         

2,000,000   ₪ 

 -ל   ₪      2,000,001בין                         

2,500,000   ₪ 

 ₪  2,500,000 -מעל ל                                   

 

שיעור המקורות הכספיים שאינן מעיריית קרית אונו 

  –בתקציב האגודה 

  20%עד                                                         

עד  20%                                                         

50% 

עד  50%                                                         

75% 

   75%מעל                                                          

160% 

200% 

 

 

0% 

20% 

50% 

100% 
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 הניקוד המתקבל על פי הקריטריונים הנ"ל

 

     כ ד ו ר י ד             כ ד ו ר ס ל כ ד ו ר ג ל    

 ג'ודו טניס השחי 

     הפועל קרית        מ.ס. קרית הפועל קרית    

          מ.ס. מכבי ק.    

אונו         ק.   אונו       אונו     אונו        

 אונו______

 

           120  130      140  125 גברים –: בוגרים  הניקוד הבסיסי

 115         נשים –בוגרים            22   32

    

             50  57      80  90 נוער, נערים וילדים          

12          8   

 :ניקוד משלים 

 25 (20%בקרב אוכלוסיה חלשה )פעילות 

 

 -עידוד להגדלת הפעילות בענפים קבוצתיים

 -קבוצות נוער, נערים וילדים נוספות

 252 (280%קבוצות נוער ) 14 –כדורגל 

 16   (20%קבוצות נוער   ) 1 -כדורסל 

 137         (240%קבוצות נוער ) 12 –כדוריד 

 20       (40%ר    )קבוצות נוע 2 -שחיה  

 7                        (60%קבוצות נוער     ) 3 -טניס  

                 

   

 115         (100%כדוריד ) – עידוד לנשים

 

 –הפועלות בענף  מספר הליגות

 31  (25%ליגות ) 5 –כדורגל 

   28    (20%ליגות ) 4 –כדורסל 

 

 -בפעילות הענפית מספר המשתתפים

 72  (80%)נוער( ) 600 -כדורגל כ

 8    (10%)            50 -כדורסל כ

 34           (60%)נוער( ) 500 -כדוריד כ

 20        (40%)           250  -שחיה כ
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1                         (10%)  100  -טניס  כ

   

                          (20%)  120 -כ -ג'ודו 

2           

   

 – תקציב האגודה

 56   (45%כדורגל )

 28    (20%ת אונו )מ.ס. קרי –כדורסל 

 208            (160%כדוריד )

 240         (200%שחיה )

 3             (10%טניס )

          (30%ג'ודו ) 

    7          

                               

 הכספיים שאינן שיעור המקורות

 –מעירית קרית אונו  

 25   (20%כדורגל  )

 28     (20%כדורסל )

 65            (50%כדוריד )

 120         (100%שחיה )

                           (50%ג'ודו )

11 

    ___  ____                 ____         _____

___        ___  

            570  861       328  676   סיכום נקודות

55          50        ===  ===       === 

 ===    ===    ===  
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 תהיה כדלקמן: 2020על פי התבחינים הנ"ל התמיכה בשנת 

 

 

 

  1,856,000    היא 2020סה"כ תקציב התמיכות לעמותות הספורט בשנת 

 ש"ח 

          

 השגיות )לפי שיקול דעתה של וועדת התמיכות(אשר יוקצה על פי  6.5%-פחות כ

 ש"ח      120,000 

    יתרה שתוקצה לקבוצות על פי הניקוד שלהם 

 ש"ח   1,736,000 

          ======= 

 

 

 

    1,736,000  סה"כ סכום התמיכות המוקצה לחלוקה על פי הניקוד שנזקף לכל אגודה

 ₪ 

     2,540   פי פירוט דלעיל ל –סך מספר הנקודות הכולל של כל האגודות 

 נקודות

 ₪          683.50  (1,736,000/2,540) ערך כספי של כל נקודה    

 

 

 

 

   סכום התמיכה  שווי נקודה  מספר הנקודות ענף הספורט   שם        הקבוצה   

  עפ"י   הניקוד _______ עפ"י    הטבלה ________    ___________

  462,000  683.50  676 הפועל קרית אונו         כדורגל

   224,000  683.50  328 כדורסל          מ.ס. קרית אונו

  589,000  683.50  861 הפועל קרית אונו         כדוריד

     389,000  683.50  570 מכבי קרית אונו         שחיה

 38,000  683.50  55 מ.ס. קרית אונו          טניס

   34,000  683.50  50 הפועל קרית אונו          ודוג'
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    _____    ________  

 

  0001,736,    2,540   סך הכל 

      

 

 

 

 

 אש"ח  74מילגות 
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 אגף הגביה 
 
 
 
 

   

 03-5311150טלפון : 
 03-5311183פקס: 

  קבלת קהל: 
   8:00-12:30 ', ג', ה'ימים א
 8:00-12:3016:00-18:00 יום ב'

 אין קבלת קהל –יום ד' 
 
 drors@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני: 

 
 

 מבנה האגף
 
 
 מנהל אגף הגבייה. ממונה על הכנסות העירייה ומנהל הארנונה.    דרור שי-

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

 .03-5311183פקס.   03-5311150טלפון: 
 drors@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני:   
 

 דרו.מנהלת מדור גבייה וממלאת מקום מנהל האגף בהע     -כהן איילה  
: קבלת קהל ומענה טלפוני בכל הנושאים, עריכת תחום פעילותה

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

 להקלה בארנונה. 
 .03-5311151טלפון ישיר : 

 ayala@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני:              
 

 מנהלת הקופה.         -גמאתי אהובה 
: גביית תשלומים מהתושבים, ריכוז והתאמה של תחום פעילותה

גביית תשלומים באמצעות מוקד גבייה בכרטיסי אשראי ותשלומי 
שות כגון: ארנונה באינטרנט. קבלת כספים מכל המחלקות בר

ספורט, חינוך, מחלקה לקשיש, שירות פסיכולוגי, הפקדות בנקים 
 והחזרי/ביטולי כרטיסי אשראי וטיפול בערבויות בנק.

 03-7361812-, פקס.  03-5311152טלפון ישיר:           
 ahuvag@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני:             

 
 רכזת תחום גביה.        -סויסה סבין      

: קבלת קהל ומענה טלפוני בכל נושאי הגביה, ביצוע תחום פעילותה
התאמות הנה"ח גבייה, ריכוז בנייה חדשה ותוספות בנייה, עדכון 
והוצאת שומות בהתאם, ריכוז ומעקב השגות ועררים, מזכירת ועדת 

 ישומי בתי אב, תיקונים וכיו"ב. ערר לארנונה, ר
 03-5311147טלפון ישיר : 

 sabin@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני : 
 

 .הגביה אגף עוזרת אישית מנהל       -גולן ענבל          

mailto:drors@kiryatono.muni.il
mailto:drors@kiryatono.muni.il
mailto:ayala@kiryatono.muni.il
mailto:ahuvag@kiryatono.muni.il
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 , מעקב BILLניהול ואחריות מייל  תחום פעילותה:   
נות תושבים, ניהול פקס/מייל, קבלת קהל ומענה טלפוני בקשות ותלו

 )לפי הצורך( בכל נושאי הגבייה. 
 .03-5311150טלפון ישיר :            
 inbal@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני :             

 
 

 גביה. רכזת תחום          צמח דנה
 קבלת קהל ומענה טלפוני בכל נושאי  פעילותה:תחום 

 הגביה, טיפול בחיובים בגין טיפול משפטי בהליכי אכיפה.         
  03-5311149טלפון ישיר:   

  dana@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני :           
   

 עובדים חיצוניים( 2מחלקת אכיפה )
 

 
 2120סקירה כללית לשנת       

 
אגף הגבייה הינו האגף האחראי על הכנסות העירייה המתקבלים מכוח התקנות, צווי 

האגף עוסק בתכנון צפי הכנסות העירייה ממקורות הארנונה וחוקי העזר בעיר. 
בעלי , ממהתושבים תשלומי החובה, הרשות, ותשלומים אחריםשונים, גביית 

 . ומבעלי עסקים בעיר הנכסים
בין התשלומים הנגבים ומטופלים ע"י האגף: ארנונה, אגרות שונות, אגרת שלטים 
ומודעות, אגרת נגרר אשפה ופיני פסולת, היטלי פיתוח על מרכיביהם, חובות מים 

 וביוב ,חוגים וכיו"ב.
 
 

 נתוני בתי אב ועסקים
 

 אלף בתי אב ועסקים  15 -בקריית אונו כ
 

 בתי אב ועסקים 567 2020אכלוס צפוי לשנת 
   %6.3       1920אחוז הגידול משנת 

 
 

 פעולות המתבצעות על ידי האגף:
 

 גביית ארנונה. .א

 מים וביוב, לפני הקמת התאגיד. -גביית חובות עבר  .ב

 גביית היטלי פיתוח והשבחה. .ג

 גביית הכנסות עצמיות שונות. .ד

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

 קליטת פקודות יומן, איזונים, בירורים ואישור. .ו

 גיבוש, אישור ועדכון תעריפים בצוו ארנונה שנתי, חוקים וחוקי עזר. .ז

ביקורת, הכנת דוחות למבקרים השונים, משרד הפנים, מבקר המדינה, ומבקר  .ח

 הרשות.

mailto:inbal@kiryatono.muni.il
mailto:dana@kiryatono.muni.il
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בדיקת תכנית בנייה ראשונית, ופתיחת כרטיסי אכלוס, העברת חומר לחב'  .ט

 מדידות, עדכון ומשלוח הודעות שומה בהתאם, טיפול בהשגות ועררים.

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

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

 כולל משלוח תשובות. החלטות הוועדה

 אכיפת חובות ארנונה, דוחות חניה באמצעות חברות אכיפה )חיצוני(. .יב

 
 :2020להלן נתוני גבייה מהדוחות לשנת 

 

 2020 2019 

 שוטף -הכנסות מארנונה 
 ₪()מיליוני 

118 109 

 פיגורים -הכנסות מארנונה 
 ₪()מיליוני 

9.9 9 

 94% 91% שיעורי גבייה 

   

 
 

 אגרות והיטלים לרבות השבחה -₪  מיליוני  85     אחרתגבייה 
     
    

 מאגרי המידע שברשות האגף:
 

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

 :חוברות ועלונים שהופצו לתושבים
 

 .2021עד  1966היטל ארנונה   .א
ותשלומים בכל מידע על טיפולי האגף וטלפונים לרבות אפשרות ברורים  .ב

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

 מיכל רוזנשיין : גב' אגףמנהלת ה

 , קריית אונו41כתובת: רבין 

 03-5311203טלפון: 

 michalrose100@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני: 

 

 :עיקרי פעילות המחלקה

 

 המחלקה פועלת לטיפול מהיר יעיל ואיכותי לפניות התושבים.  •

 

פיתוח וטיפוח כח האדם הנותן שרות והכשרת עובדים לביצוע משימותיהם ויישומן  •

 עפ"י מדדים שנקבעו.

  

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

 לתרבות הארגונית והניהולית. 

 

פיתוח אמצעים טכנולגיים ודיגיטליים ושרותים מקוונים לשיפור איכות השירות בכלל  •

 מחלקות העירייה.

 

 סקרים שנתיים ושוטפים.  •

 

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

 לקחים וקשר עם אגפי העירייה השונים לשיפור השרות כתוצאה מהמסקנות.

 

בקרה על התנהלות הטיפול בפניות המופנות למוקד העירוני ולכלל המחלקות  •

 השונות בעירייה, כולל הפקת לקחים והתייעלות. 

 

 בים במוקדי בעיות. סיורים ברחבי העיר ובמוסדות העירייה ומפגשים עם תוש •

 

 קשר עם יחידות העירייה וביצוע פרוייקטים בין אגפיים לייעול תהליכי העבודה.  •

 

 הצפת בעיות שעולות לבחינה וטיפול למען שייפור השרות.  •

 

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

 ו בעקיפין. .הקשור לשירותים הניתנים ברשות במישרין א

 

 מעקב, סיוע ובקרה אחר פעילות יחידת פניות הציבור על כל רבדיה. •
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 טל שחר מנהל המוקד העירוני: מר 
  41כתובת: רח' יצחק רבין 

 106* מכל טלפון ומכל מקום. בתוך העיר: 9994טלפון:
 03-531122פקס:

 פעילויות
ביממה ומעביר את שעות  24עונה לפניות טלפוניות  106המוקד העירוני 

הפניות לטיפול באגפי ומחלקות העירייה, בהתאם לדחיפות הפנייה. במסגרת 
 המוקד העירוני נבדקת כל פנייה עד לסיום הטיפול
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  עסקים אגף רישוירישוי עסקים 
 

 מנהלת האגף: גב' דורית לוי

 מפקח רישוי עסקים : שי עבודי

 

 קריית אונו  41כתובת: רח' יצחק רבין 

  03-5311163טלפון: 

 03-5311231פקס: 

 - 19:00וביום ב' בין השעות  8:30 -12:30ה', בין השעות -קבלת קהל: ימים א'

16:00 

 doritl@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני: 

 

 

 תפקידי האגף לרישוי עסקים

אחראית על ניהול רישוי העסקים טעוני רישוי על פי חוק מחלקת רישוי עסקים 

, המגדיר במפורש את העסקים אשר לגביהם חל 1968 -רישוי עסקים תשכ"ח 

 החוק. 

המחלקה עוסקת במסירת מידע לאזרחים המעוניינים לפתוח עסקים בעיר וכן 

 אחראית על הפיקוח התברואי בעסקים. 

 .המחלקה אחראית על הפעלת תהליך הרישוי

עם הגורמים המאשרים כגון: מפקחי משרד   ביצוע פעילות אכיפה יזומה

 הבריאות, וטרינר ראשי ותברואן העירייה. 

 מטרות הרישוי

איכות נאותה של הסביבה, לרבות תנאי תברואה נאותים, מניעת מפגעים 

 ומטרדים וקיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי כבאות. 

 שלום הציבור. מניעת סכנות ודאגה ל

 בטיחות של הנמצאים במקום העסק או סביבתו.

mailto:doritl@kiryatono.muni.il
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 טעוני רישוי. 243עסקים מתוכם   600-בקריית אונו פועלים כ

ביקורות בבתי עסק, הן בביקורים יזומים,ע"י  200-בוצעו כ 2020במהלך 

 הגורמים המאשרים והן באופן עצמאי ע"י המחלקה.

 

 

 2020שנת 

 עסקים. 600

 טעוני רישוי. 243

 המשך הגשת כתבי אישום והגשות לבתי משפט.

 הטמעת הרפורמה במערכת רישוי עסקים.

 72%סה"כ עסקים בעלי רישיון 

 

 2021מטרות ויעדים לשנת 

 

 *הגברת המודעות לקבלת רישיון עסק.

 *הגברת אמצעי הפיקוח על בתי עסק הפועלים בעיר

 * התייעלות הגשת בקשה לרישיון ע"י טפסים מקוונים 

 ר אחוז מקבלי הרישיון * שיפו

 * סיוע לקידום עסקים בתקופת הקורונה ) פרסום , הדרכות ( 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



48 
 

 
 
 
 

 אגף חרום בטחון ופיקוח
 

 מנהל האגף: עו"ד עדי מעוז
 

 א' קריית אונו2כתובת: רשי 
 03-5311175טלפון: 

 03-5345536פקס:
 adi@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני: 

  מנהלת מחלקת חרום ועוזרת מנהל אגף:
 smadar@kiryatono.muni.ilהגב' סמדר סוויסה: 

 קב"טי מוסדות חינוך: 
  tal_s@kiryatono.muni.ilמר טל שחר: 

  avi@kiryatono.muni.ilמר אבי טולדנו: 
מר ליאור דוידיאן  –מפקח חברת האבטחה רשת ביטחון 

il.comliorsnlor@gma 
 
 

 תפקידי האגף:
האגף לחירום בטחון ופיקוח אחראי על ארגון, תפעול והכנת מערך החירום 
והביטחון העירוני במצבי שגרה וחרום תוך שיתוף פעולה עם כלל הכוחות 
הפועלים במרחב של הרשות המקומית, משטרה ,כב"א מד"א ופקע"ר. בנוסף 

קי העזר העירוניים באמצעות של חו  האגף אחראי על כל נושא הפיקוח ואכיפה
 מחלקת הפיקוח העירוני ויחידת השיטור המשולב. 

 
 תחומי אחריות :

 ריכוז מערך משק לשע"ח. •

 הכנת מוסדות העירייה לשע"ח. •

הכנת תוכניות עבודה שנתית ואפיון צרכים, במסגרת דיוני התקציב של  •
 העירייה.

 ובשע"ח.תפעול מערך האבטחה, השיטור העירוני והפיקוח בשגרה  •

 וטיפול בועדות מל"ח ופס"ח עירונית.  ריכוז •

ייצוג העירייה בכל ענייני הביטחון והחרום השוטפים וקיום תאום מול כל  •
 .םהרלוונטייגורמי החוץ 

והדרכות שוטפות במהלך כל השנה של כל מכלולי העירייה  תרגול •
 להתמודדות במצבי חירום.

 

mailto:adi@kiryatono.muni.il
mailto:smadar@kiryatono.muni.il
mailto:tal_s@kiryatono.muni.il
mailto:avi@kiryatono.muni.il
mailto:liorsnlor@gmail.com
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חינוך וכללי במהלך שנת  פעילות האגף בנושא ביטחון ,אבטחת מוסדות

2020 

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

 התקיים טקס חלוקת תעודות ושי למאבטחי מוס"ח מצטיינים. •

 כנס גננות וסייעות לקראת שנת הלימודים תשע"ח. •

 של העירייה. ןהביטחומנבטי"ם של קציני  ןריענויציאה להשתלמות  •

 בית ספרי .כנסים של רכזי ביטחון  2בוצעו  •

 חינוך.  ביצוע תרגילים והכנות לשע"ח במוסדות •

 בוצע כנס תדרוך ביטחוני למשלחות עירוניות שיוצאות לחו"ל. •

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

 החוסרים.  רכישה ובדיקת ציוד עזרה ראשונה לגני ילדים והשלמת •

 ן בן צבי שופץ מקלט תיכו •

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

 ביצוע ביקורות ביטחון שוטפות בכל בגני ילדים בעיר. •

אבטחת בתי ספר וגני ילדים באמצעות מאבטחי מוס"ח כולל ביצוע  •
 ביקורות שוטפות ותרגולים למאבטחים בשיתוף עם משטרת מסובים.

בטחת אירועים ממלכתיים, הפנינג פורים, יום השואה, יום הזיכרון, יום א •
העצמאות, ל"ג בעומר, חג שבועות קונצרט הקונכייה אירועי קיץ ואירועי 

 עירייה שוטפים.

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

 כנס תדרוך עובדי המתנ"ס לפני תחילת הקייטנות. •

 ביקורות ומעקב אחר טיולי בתי ספר וגני ילדים. פיקוח, •

אבטחה והפרדה בעבודות המתבצעות במוסדות חינוך לבין   פיקוח •
 התלמידים.

מתן תגובה לאירועים מידיים ופניות מוקד, כגון החלפת טלפוני מצוקה,  •
 טיפול באירועי בטחון שוטפים וכו'.

לאחר מכרז  נערך חוזה התקשרות לאבטחת מוסדות החינוך העירוניים •
 עם חברת רשת ביטחון אבטחה.

 שופצו חלק מהמקלטים הציבוריים •
 

 

 
 :2020פעילות בתחום החרום 

 
 (תסטטוטוריקיום ישיבות של ועדת משק לשע"ח ) ועדה 

ישיבות של ועדת מל"ח עירונית )משק לשעת  4קוימו  2018במהלך שנת 
   חרום(בשיתוף עם רשות החירום הלאומית ופיקוד העורף.

 
 :השתלמויות ותרגילים בנושאי חרום
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העירייה וכל אגפיה עברה אימון מכלולים בנושא היערכות העיר לחרום,  •
 וקיבלה ציון טוב מאוד .

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

( בעיר במתאר של 2018תרגיל ארצי בכל מוסדות החינוך ) פברואר  •
 רעידת אדמה.

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

המקלטים הציבוריים עברו ביקורת מוכנות לשעת חרום ע"י פקע"ר  •
 וקיבלו את הציון הגבוה שניתן לקבל 

המקלטים הציבוריים השתתפו בתחרות המועצה לישראל יפה וזכו  •
 בחמישה כוכבי יופי 

 ייםהתקנו תאורות חרום במקלטים ציבור •

 דלתות ברזל לדלתות חסינות אש   ווהוחלפשופצו מקלטים  •

 שופץ תחנת השיטור המקומית  •
 

 2019עבודה אגף חרום וביטחון לשנת  תכונית
התקנת מצלמות במעגל סגור בחלק מהמקלטים בהם מתקיימים פעילות  .1

 של בני נוער 
 שיפוץ חלק מהמקלטים הציבוריים. החלפת תשתיות חשמל  .2
 תכליתי נוסף ליחידת השיטור העירוני.קליטת פקח רב  .3
 אימון דו יומי לכל מכלולי העירייה  .4
 ועדות מל"ח. 4קיום  .5
 השלמת רכש והצטיידות למתקני הקליטה העירוניים לשע"ח. .6
 רכישת ציוד מיגון לשעת חרום לצוותי החרום  .7
 רכישת חפ"ק ועגלת סע .8
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 מחלקת פיקוח ושיטור משולב
 

 פיקוח עירוני 
 מנהל המחלקה : מר ששון דבורה 

 lilis@kiryatono.muni.il -מזכירת המחלקה: גב' סבן לילי 

 קריית אונו.  פ. הנביאים 17כתובת: רח' שי עגנון 
 03-7362376טלפון:  

  03-7362375 פקס:
 

 – 16:00,  ואחה"צ   12:30 – 8:00ה' בין השעות  –קבלת קהל: ימים א' 
18:00  

  15:00 – 13:00ה',  בין השעות  -מענה טלפוני לבירורים ותשלומים: ימים א'
 

 פעילות מחלקה 

מחלקת הפיקוח של עיריית קריית אונו אמונה על אכיפת חוקי המדינה 
אכיפת חוקי העזר חשובה לשמירה הנוגעים לרשות וחוקי העזר העירוניים. 

על הסדר הציבורי, כחלק מהשמירה על איכות החיים של תושבי העיר 
 והבאים בשעריה.
 4מזכירות חניה ו  2מזכירת מחלקה,  1מנהל,  1אנשים:   8מח' פיקוח מונה 

 פקחים.
 .  24/7פקחים, וניידת שיטור משולב  5שיטור עירוני מונה 

 
 
 

 2020ך פעולות אירגוניות במהל
 

 חימוש כלל מערך הפיקוח והשיטור המשולב

 תכנית הדרכה והכשרת פקחים 

 פרויקטים לעיצום מעמד הפקח

 הגברת האכיפה בנושא כלבים

 הגברת האכיפה בנושא קבלני בניין.

 רכישת קורא שבבים לכלבים,

 

 עיקרי נושאי הטיפול של מחלקת הפיקוח והשיטור המשולב

 רכבים נטושים.

 צמחיה וגזם.

 אכיפה כנגד קבלני בניין,

mailto:lilis@kiryatono.muni.il
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 השלכת אשפה במקום ציבורי.

 חניה במקום אסור.

 מודעות ושילוט.

 רוכלות בלתי חוקית.

 פניות מוקד.

 כלבים משוטטים / צואת כלבים.

 הפרעות מנוחה ורעש.

 הסדרת התנועה במוס"ח.

 מענה טלפוני 

 הכוונת תנועה לפי הצורך .

  אכיפת חוקי החנייה.

  לתושבים.הנפקת תווי חנייה 

  ערעור על דוחות חנייה.

 חלוקת דואר חברי מועצת העיר.

 הפקדות עירייה.

 אבטחת אירועי עירייה.

 אבטחת ישיבות מועצה.

 הדרכת תלמידים בתחום אכיפת חוקי עזר/מדינה.

 

 הנפקת תווי חניה

 תווי דייר לתושבי העיר,  5,103 -חלוקת תווי חניה לתושבים סה"כ חולקו כ 

  12,000 – 2018שנרשמו בשנת דוחות חניה 

  375דוחות מפגעים ואיכות הסביבה 

  1,028התראות לפינוי מפגעים 

 

 רכבים נטושים

 רכבים נטושים וגרוטאות,  - 277טופלו ברחבי העיר כ  

 רכבים ואופנועים נטושים וגרוטאות, 36 -גרירת רכבים ע"י העיריה  כ

 
 

 פעילות פקחים 
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  4,378  –אירועי מוקד שטופלו ע"י פיקוח ושיטור 

 

 פעולות ראויות לציון

 מבצעי אכיפה בתחום צואת כלבים.

 .37פינוי ציר הולכי הרגל ברחבת העסקים שלמה המלך 

 פעילות כנגד רכבי ה"אלטעזאכן" בתחומי קריית אונו.

 אכיפה ומיגור תופעת תליית שלטי פרסום פיראטיים ברחבי העיר. 

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

 טיפול בוונדליזם בגנים הציבוריים ופינוי רוכלים.

 פעילות בבתי ספר

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

 אבטחה ושמירה על הסדר באירועים שונים:

 -ואה, יום הזיכרון, יום העצמאות, ל"ג בעומר. יום הש

 חלוקת עלוני מידע לציבור

 

 תכנית עבודה לשנת 2020

 טיפול ברכבים נטושים.

 טיפול במפגעי איכות סביבה.

 הסדרת החניה ברחבי העיר.

 הסדרת תווי חניה לתושבי העיר.

 אכיפה בתחום בעלי חיים )גללים ושוטטות( נרכש סורק שבבים ,

 והתמקצעות פקחים בתחום האכיפה והכשרת כלל הפקחים.הדרכה 

 סיוע בהכוונה ואבטחה באירועים עירוניים.

 איחוד מבנה הפיקוח והשיטור ,
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 :תרבות הדיור

 

 דרור קוממי מר'  אחראית תרבות הדיור

 , קריית אונו41כתובת: רח' יצחק רבין 

 03-5311158טלפון: 

 03-7956659פקס: 

 19:00 – 16:00יום ב'  12:30 – 08:00ה' -ד'-ג'-ב'-א'קבלת קהל: ימים 

  pazit@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני: 

 

 פעילות היחידה

 

האגודה לתרבות הדיור בקריית אונו מסייעת לוועדי בתים במגוון 

 שירותים.

 

עו"ד המתמחים בחוק שירותי מידע וייעוץ משפטי, באמצעות  •

 הבתים המשותפים.

 ייצוג משפטי בפני המפקח/ת על רישום המקרקעין •

 המוסד לבוררות •

 ייעוץ משפטי "און ליין" •

 ייעוץ על פי ההלכה •

 ייעוץ אדריכלי •

 ייעוץ הנדסי •

 שנת בדק •

 בתעריף מוזל –שירותי הדברה  •

 בתעריף מוזל –בדיקת גז רדון  •

 בתעריף מוזל –ייעוץ חשבונאי  •

 בתעריף מוזל –קינות מערכת החשמל בדיקת ת •

 ייעוץ רעש ואקוסטיקה •

 ייעוץ שמאי •

 ייעוץ גינון •

במסגרת מדיניותה של האגודה לתרבות הדיור הידוק הקשר עם האזרח ולתת 

 שירות מקצועי ואמין.

כמו כן, האגודה לתרבות הדיור מסייעת בניהול הרכוש המשותף, לשפר ולטפח 

 ם משותפים בקריית אונו.את איכות החיים של הדיירים בבתי

ניתן את מירב הכלים והסיוע לניהול תקין של ענייני הרכוש המשותף ושיפור 

 איכות החיים.

mailto:pazit@kiryatono.muni.il
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 2020פעילויות שבוצעו בשנת 

 

ניתנו ללקוחות האגודה לתרבות הדיור מרב הכלים והסיוע  2018בשנת 

 לניהול תקין של ענייני הרכוש המשותף ושיפור איכות החיים שלהם בבית

 המשותף.

 

הפצנו פליירים לבתים המשותפים על סל השירותים  2020במהלך שנת 

 אשר האגודה מעניקה.

 

כל רבעון נשלח לנציגויות מגזין "עד הגג" אשר מרכז מידע בנושאים 

 שבענייני הרכוש המשותף, פעילויות שאנו מקיימים ברחבי הארץ.

 

פגשו במשרדי דיירים נ 200ניתן ייעוץ משפטי מעל  2018במהלך שנת 

האגודה בקריית אונו עם היועץ המשפטי שמתמחה בדיני מקרקעין הנותן 

 מענה לדיירים אשר מגיעים לקבל ייעוץ והדרכה, כולל מכתבי התראה.

 

סייענו בהגשת כתבי תביעה שהוגשו למפקחת על הבתים המשותפים 

די נגד סרבני תשלום מיסי וועד, עם ייצוג משפטי נלווה שמומן בחלקו על י

 האגודה לתרבות הדיור.

 

מספר רב של פניות לייעוץ משפטי ב"און ליין" הניתן לדיירים במענה 

 טלפוני עם תשובה מידית.

 

בניינים משותפים החברים באגודה  40-ניתן לכ 2018במהלך שנת 

בקבלת חוות דעת מקצועית ממהנדס בניין מוסמך לגבי צנרת, קומת 

 עמודים,גג וכו'.

 

נו לבתים משותפים מענה מיועצי גינון בתכנון גינה במהלך השנה נית

קיימת, תחזוקה ושיפור מראה הגינה המשותפת, סוגי צמחים, שיטות 

 השקיה וכו'

 

בתים משותפים קיבלו חוות דעת מאדריכל מוסמך בנושאים שונים, כגון 

 הרחבת לובי ושינויים ברכוש המשותף.

 

נשלחו מספר רב מאוד של מכתבי פנייה לדיירים החייבים מיסי וועד , על 

נזילות בין דייר לדייר וכו'.כמו כן דיירים וועדי בתים קיבלו סיוע באמצעות 

 דואר אלקטרוני הקשורים לרכוש המשותף, שאילתות וכו.
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 2020עיקרי הפעולות לשנת 

 

 גיוס בתים חדשים לאגודה לתרבות הדיור.

 

 נאות.ארגון סד

 

 הרחבת סל השירותים.

 

נפיץ לתושבים חוברות עד הגג וחוברות מסדרת "טיפ טיפה" שמרכזות 

 עצות וטיפים בהתמודדות של הוועדים בניהול הרכוש המשותף ואחזקתו.

 

 חלוקת מוצרים חדשים.

 

לתת את מירב הכלים לניהול וסיוע תקין של ענייני הרכוש  -המטרה

₪  31בבית המשותף וכל אלה תמורת המשותף ושיפור איכות החיים 

 ליחידת דיור.

 

 

 אגף משאבי אנוש

 
 שרון רוזנטל  מנהל האגף :

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

 
 
 

אגף משאבי אנוש אחראי על ניהול המשאב האנושי בארגון, מיון וגיוס עובדים 
 קידומם המקצועי, הכשרתם ופיתוחם האישי.חדשים, ניודם בין תפקידים, 

 
 מבנה האגף:

 שרון רוזנטל  –מנהל אגף משאבי אנוש 
 עירית מור –מנהלת מדור קליטת עובדים 

 הדר חכמון –אחראית תחום נוכחות ומכרזים 
 מעין פדלר –מ"מ אחראית תחום 

 אדר יגודייב –מזכירת אגף 
 

 :2020פעילויות האגף לשנת 
 לעובדיםקורסים והדרכות 

 השתלמויות מקצועיות לעובדים
 מכרזי כוח אדם פנימיים וחיצוניים
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 עידוד עובדים ללימודים אקדמאים
 השתתפות בשכר לימוד/ימי לימודים

 עידוד יציאת עובדים ללימודי גמול השתלמות
 הפעלת ימי גיבוש אגפיים

 יציאת עובדי העירייה להשתלמות שנתית הכוללת שלושה ימי הדרכה, הועברו
 תכנים מקצועיים והוענק תואר עובדים מצטיינים.

 
 
 
 
 
 
 
 

 המטה לבטיחות בדרכים 
 
 

 גב' אפרת מועלם  מנהלת המטה לבטיחות בדרכים:
 : גב' חנה נעמתמזכירת המטה לבטיחות בדרכים

 אונו-, קריית41רח' יצחק רבין  כתובת:
    03-5311120טלפון: 

    03-7956640,  03-5311214פקס:
 efrat@kiryatono.muni.ilאלקטרוני:דואר 

 
 

 2020פעילות המטה לבטיחות בדרכים בשנת 
 

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

 ומהם הוא מפיק
 רבעוניים ושנתיים ומפיצם לגורמים הרלוונטיים.דוחות חודשיים, 

 
 

 תשתיות קלות:
הוספת ותיקון עיני חתול אקטיביים סולאריים )מהבהבים( לפני מעברי חצייה  ▪

 בעיר.
הוספת עיני חתול חשמליים בצבע כחול במעגלי תנועה בעיר על מנת ליצור  ▪

 נראות מרחוק.
 התקנת פסי האטה בעיר כפוף לאישור ועדות תנועה. ▪
חידוש צביעת מעברי חצייה, ניתוב, צביעת אבני שפה במהלך השנה עפ"י  ▪

 הצורך.
 (707-ו 306הוספת רמזורים מהבהבים במעברי חצייה בעיר ) ▪
 הצבת תימרור עפ"י החלטות ועדת תנועה ותיקון התמרורים הקיימים בעיר. ▪

mailto:efrat@kiryatono.muni.il
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 הנמכת מדרכות בעיר במסגרת נגישות לנכים. ▪
 ומות ציבוריים ברחבי העיר.הצבת  מתקני אופניים נוספים במק ▪
 
 

 שינויים גיאומטריים
שני נתיבי נסיעה בכל מסלול, נת"צ ימני בהגבלת שעות  –שדרוג דרך דורי  ▪

,הוספת שבילי אופניים והוספת שני רמזורים )לוי אשכול פינת דורי, דורי פינת 
 צה"ל(

הפיכת מעגל התנועה בשד' בן גוריון פינת הנשיא לרמזור והוספת שבילי  ▪
 ופניים בשד' בן גוריוןא

 
 החינוך:  פעילות בתחום

חלוקת מחברות, מערכת שעות ולוחות שנה עם האמנה בבטיחות בדרכים  ▪
 בתחילת השנה לכל מערכת החינוך.

פעילות לחטיבות הביניים: סימולטור בנהיגה, הרצאות מפי נפגע תאונת  ▪
ידי דרכים והצגות בנושא. כמו כן הועברו הרצאות בנושא אופניים על 

 המשטרה.
הפקת דפי מידע במהלך השנה בנושאים :הולכי רגל, הדרך הבטוחה  ▪

 לביה"ס, כללי בטיחות בחופשות ועוד. 
פעילויות בביה"ס תיכון: סימולאטור בנהיגה, הרצאות בנושא: נהיגה תחת  ▪

השפעת אלכוהול, הרצאות תיאורטיות ומעשיות על אופניים רגילים ואופניים 
 היגה והצגות . חשמליים, סימולטור בנ

 המשך המיזמים בבתי הספר: ▪
 –"חבק וסע לשלום" בשרת, ברימונים , יעקב כהן, אביגדור יעקב ורשה וניר ▪

הורים מתנדבים בבקרים להכוונת ההורים להורדת התלמידים בבטחה ליד 
 בתי הספר. 

האקדמית בבקרים להכוונת ההורים להורדת  סטודנטים מתנדבים מהקרייה ▪
ילדיהם בצורה בטוחה ליד בתי הספר. )במסגרת המחויבות האישית בלימודי 

 אישית שלהם. מחויבותהתואר( השנה נוספו תלמידי תיכון במסגרת 
הצבת מסייעים המעבירים את התלמידים במעברי חצייה בעיר והדרכתם ע"י  ▪

 המשטרה.
ידי כיתות ו' על תפקידם במשמרות הזה"ב חלוקת תעודות הוקרה לתלמ ▪

 במהלך השנה.
חלוקת דפי מידע לפני חופשות גדולות )פסח והחופש הגדול(בנושאים שונים  ▪

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

 בדרכים מטעם משרד החינוך. בדרכים בבתי הספר והמפקחת בבטיחות
הכרות עבודת הפיקוח  -מיזם עם הפיקוח ותלמידי חט"ב בן צבי וחט"ב שז"ר  ▪

 וסיור בשטח.
פעילויות שונות בבטיחות בדרכים בבתי הספר בעיר במהלך השנה בבטיחות  ▪

 בדרכים.
שנה שניה לביצוע חידון בבטיחות בדרכים "חוצה רשויות" בבקעת אונו  ▪

קריית אונו, יהוד, אור יהודה, סביון, גני תקווה  –ת רשויו 6,בהשתתפות 
ורמת גן. החידון התנהל בשני שלבים . השלב הראשון התקיים בכל רשות 



59 
 

הגמר  -בנפרד ובו נבחרו מכל רשות המועמדים הסופיים לגמר. השלב השני
 תלמידים מכל הרשויות .  120חלק  וייטל,יתקיים בקריית אונו בו 

   
 

 :פעילויות בקהילה
מבצע הסברה ואכיפה לאופנועים בעיר ליד הקניון בשיתוף ניידת של משרד  ▪

התחבורה , השיטור העירוני, הרשות לבטיחות בדרכים והמטה לבטיחות 
בדרכים בעירייה. במסגרת המבצע חולקו חומרי הסברה לרוכבי האופנועים 

 וניתנו דוחות בגין לקויים.
מגוון פעילויות שונות בבטיחות אירוע קיץ בקניון בשיתוף המשטרה שכלל  ▪

 בדרכים לכל הגילאים.
 פרסומים חודשיים בנושא בטיחות בדרכים במידעון החודשי לתושבים. ▪
 

        
 

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

 הספר בתחילת השנה בשיתוף חברת "קווים".
 בדרך רפאל איתן ומגיע לתל אביב.העובר  256הוספת קו  ▪
כדי שייתן מענה לרחובות יגאל אלון  15שינוי מסלולו של  הקו הפנימי  ▪

 ותנועת המרי והגעה למגרש הכדורגל.  
 למסלולו הישן )בקריית אונו הוותיקה(. 168החזרת קו  ▪
 הגברת תדירויות של קווי תחבורה שונים העוברים בקריית אונו. ▪
ם סולאריים )המראים את זמן הגעת האוטובוס צגי – next busהוספת  ▪

 לתחנות האוטובוסים( בתחנות אוטובוסים בעיר.
 
 

 ועדות תנועה וועדת בטיחות בדרכים:
כינוס ועדות תנועה מקומיות ומרכזיות לאישור תמרורים, פסי האטה, מעגלי 
תנועה, שינויים תנועתיים, חניות שמורות לנכים ועוד, מספר פעמים במהלך 

וביצוע החלטות וועדת תנועה. כינוס וועדת בטיחות בדרכים לדיון השנה 
 בנושאים של בטיחות בדרכים.

 
 

 2020פעילויות מתוכננות לשנת 
 תשתיות קלות:

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

 מרחוק.
  

 
 שינויים גיאומטריים
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 הוספת שבילי אופניים, רמזורים ונת"צ . –המשך שדרוג דרך דורי  ▪
 ינת הנשיא .הצבת רמזור בשד' בן גוריון פ –המשך שדרוג שד' בן גוריון  ▪
 
 

 תכנון ביצוע ובקרה להגברת הבטיחות בדרכים בעיר
 צביעת מעברי חצייה על יד מוסדות חינוך וברחבי העיר במהלך השנה.  ▪
 חידוש תמרורים והחלפתם לפי הצורך במהלך השנה. ▪
 הוספת מעקות בטיחות, תמרורים וסימון כבישים.  ▪
 בקרה על משמרות זה"ב בבתי הספר.  ▪
גיוס מתנדבים לסיוע למשמרות זה"ב  -קריה האקדמית המשך המיזם עם ה ▪

להכוונת ההורים להורדה בטוחה של התלמידים ליד מוסדות החינוך .ועם 
 תלמידי התיכון.

הצבת מעבירי כביש בשכר ליד מוסדות חינוך במעברי חצייה והדרכתם ע"י  ▪
 המשטרה במהלך השנה.

בבטחה. )"חבק המשך המיזמים בבקרים בבתי הספר להורדת התלמידים  ▪
 וסע לשלום",( והרחבתם לעוד בתי הספר בעיר.

 
 

 : מבצע פתיחת שנת הלימודים ביישוב
 

הצבת משטרה, פקחים, עובדי  ▪
עירייה ומתנדבים ביומיים 
הראשונים לפתיחת השנה 
בסיוע במעברי חצייה סמוכים 

 למוסדות חינוך.
חלוקת מפה לתלמידי כיתות  ▪

ג לבחירת המסלול הליכה -א
 לבית הספר.הבטוח 

הפקת פירסום בשילוט  ▪
האלקטרוני באתרי האינטרנט 
והפייסבוק לקראת תחילת 

 שנת הלימודים.
 
 
 
 

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

 הדרכות על אופניים, הצגות ועוד. 
הרחבת הפעילות עם השיטור המשולב  בשיתוף תלמידים מהחטיבות ביניים  ▪

 ומהתיכון.
 הפקת יום קהילה ומשטרה בבתי ספר יסודיים בשיתוף השיטור ה ▪
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 פעילויות בקהילה

 אירוע קיץ בנושא משטרה ובטיחות בדרכים לקהילה. 
מבצעי אכיפה שונים במהלך השנה  –עם השיטור המשולב  המשך הפעילות ▪

 בשילוב פעילויות הסברה עם המסייעים ובני הנוער.
 

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

 לתחנות האוטובוסים( בתחנות אוטובוסים בעיר.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ן מ ד י ר פ ה  ר י נ  : ך  ו נ י ח ה ף  ג א ת  ל ה נ  מ
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E m a i l :n i r a @ k i r y a t o n o . m u n i . i l 

 טלפון כתובת תפקיד שם + משפחה

 9שלוחה  2יצחק רבין  עוזרת מנהלת האגף מיכל כהן

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

 2שלוחה  2יצחק רבין  ת בתי ספרמנהלת מחלק מירב וייס

 2שלוחה  2יצחק רבין  מחלקת בתי"ס סיגלית יחיאל

 2שלוחה  2יצחק רבין  מחלקת בתי"ס מוריה חבושה

 5שלוחה  2יצחק רבין  אחראית תחום הסעות קרן חייקה

 3שלוחה  2יצחק רבין  מנהלת מחלקת גני הילדים חגית סלומון

 3שלוחה  2יצחק רבין  מחלקת גני ילדיםאחראית תחום  גלי פתחי

 3שלוחה  2רבין יצחק  מחלקת גני ילדים מורן בר כליפא

 4שלוחה   2יצחק רבין  מנהלת המחלקה לטיפול בפרט  טלי משה

 4שלוחה   2יצחק רבין  מחלקת טיפול בפרטאחראית תחום  סיגל דגמי

 6שלוחה  2יצחק רבין  מנהל מחלקת כספים עידן מחל

 8שלוחה  2יצחק רבין  מנהל מחלקת תפעול  גבע שלו

 5305644 2יצחק רבין  רכש שירלי מרקו

mailto:nira@kiryatono.muni.il
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   2020 עיקרי תוכנית העבודה לשנת
 

 תכניות עירוניות בבתי הספר
 

 הספר בעיר. פועלת השנה הרביעית בכל בתי –תכנית חוסן חינוך  •

 שז"ר וחט"ב בן צבי.חדשניים בבתי הספר יעקב כהן,  הקמת חדרי הכלה •

המשך הטמעת מערכת לניהול פדגוגי מיטבי באמצעים דיגיטליים לקידום ההישגים  •
 "עת הדעת" באמצעות כלים טכנולוגיים של חברת

המשך שדרוג והרחבת המודל העירוני לסביבת לימודים עירונית מתוקשבת. השקעה  •
 בשיפור תשתיות ורכישה של אמצעי קצה לכלל בתי הספר בעיר.

הובלת  –הרחבת פורום מורים מובילים בחטיבות הביניים ובבתי הספר היסודיים בעיר  •
 למידה.-קהילות למידה להשבחת תהליכי הוראה

ע"י  קורסים עירוניים  – GOOGLE CLASSROOMסביבת לימוד בענן הטמעת  •
 להכשרת צוותי החינוך .

 תכנית הסבת אקדמאים עירונית בשיתוף עם סמינר הקיבוצים. •

שילוב תכניות בנושא איכות הסביבה בשיתוף עם המחלקה לאיכות  -"צעד ירוק" •
החטיבות בנושא הסביבה. תלמידי היסודי בנושא "התייעלות אנרגטית", ותלמידי 

 "צמצום טביעת רגל אקולוגית".

 גינות בביה"ס עלומים וניר. 2הוספת  –הקמת גינות ניטור פרפרים  •

התנעת תכנית להנחיית קבוצות מורים בשיתוף פעולה בין יועצות -המרחב המגדל •
חינוכיות ובין פסיכולוגים מהשירות הפסיכולוגי. התכנית נועדה להכשיר מורים לעשייה 

מגדלת עם תלמידים על הרצף הסיכוני באמצעות פיתוח יכולותיהם האישיות  פדגוגית
 ת כפרט וכצוות.ווהמקצועי

 פיתוח הנהגה צעירה בבתי הספר היסודיים.-פרלמנט ילדים עירוני •

מסגרת פעילות לא פורמלית לתלמידי בתי הספר היסודיים -תכנית "יום בקהילה" •
 ם.בשגרת קורונה בשת"פ עם מחלקת נוער וצעירי

 פרוייקט השאלת ספרי לימוד בבתיה"ס היסודיים, בחטיבות ובתיכון. •

 ג'-תכנית ניצנים לכיתות א' –הפעלת קייטנות בחופשת הקיץ ובחגים  •

 שרת, חט"ב שז"ר ורימונים. –בבתי הספר בעיר  M21הקמת מרחבים חדשניים  •
 

 
 :אירועי החינוך המרכזיים במהלך השנה

 

יום היערכות לפתיחת שנה"ל לצוותים המקצועיים של בתי הספר  –"פותחים שנה"  •
 בזום.-בשיתוף משרד החינוך: אתגרים, ציפיות ותכניות עבודה שנתיות

 ערב הוקרה והצדעה למערכת החינוך •

 תחרות אוצר מילים  מקוונת באנגלית לשכבת ד' בעיר בסביבת "עת הדעת" •

במסגרת הוראה של יחידת לימוד  –"שנה לקרית אונו  80בנושא " יםתחרות פוסטר •
 בנושא.

פעילות משפחתית המשלבת חידות  –פעילות ערב מתמטי עירוני  חוויתי לחג החנוכה  •
 וחידונים דיגיטליים מהבית לתלמידים ולמשפחות שכבת ד' בעיר.

 חידות וחידונים דיגיטלים מהבית לשכבת תלמידי ה'. –פעילות מתמטיקה בפיג'מה  •

 החינוכיות בעיר בנושאי חינוך מגוונים בעידן הקורונה.ימי למידה להנהגות  •

 5305648 2יצחק רבין  אחראית תכנית ניצנים רחלי ליפשיץ

  7שלוחה  2יצחק רבין  קב"סית לאה כהן

 5346087  35וולך           מנהלת שרות פסיכולוגי חינוכי אירנה בוכמן

 5351282 54הנשיא       מנהלת מחלקת קידום נוער ריקי דבורה
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 ז'.-תכנית "מעברים" עירונית בנושא מעבר לחטיבה, לכיתות ו' -יום למידה מקוון •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בגני הילדים :
 

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

 עבודת צוות לגננות ולסייעות.תכנית לטיפוח  .2
 פיתוח יוזמות לימודיות חדשות בגני הילדים וסביבות לימודיות מגוונות. .3
 למידה משמעותית –פרוייקטים שונים  .4
 טיפוח אורח חיים בריא , תזונה נבונה ומגוונת, חינוך גופני ועוד. .5
 איתור ומתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים. .6
 חברתיות לילדי הגנים.קידום וטיפוח מיומנויות  .7
 טיפוח הקשר עם ההורים והקהילה. .8
 פיתוח החשיבה המתמטית, שפה ומדעים. .9

 פרוייקט ספארי .10
 פרוייקט חלל .11
הצגות ומופעים לילדי הגנים: "הברווזון המכוער",  –תכנית תרבותית במסגרתה  .12

 תאטרון השעה הישראלי.
 
 
 

 
 בפרט טיפוללו מיוחד לחינוך המחלקה

 
 החינוך המיוחד:פעילות בתחום  .1

המחלקה מרכזת את תחום החינוך המיוחד בעיר ואחראית על כלל הילדים הזכאים 
 לשירותי חינוך מיוחדים.

המחלקה מרכזת את תחום וועדות זכאות ואפיון, אחראית על שיבוץ סייעות לילדים 
 הזכאים למשלבות אישיות ונותנת מענה בכל הנוגע לילדים עם צרכים מיוחדים.

 מחלקה מתקיימות ועדות זכאות ואפיון. במסגרת ה
 ועדת זכאות ואפיון קובעת:

 ורמת תפקוד  אפיון המוגבלות
 זכאות לשירותי חינוך מיוחדים

 סוגי זכאויות: 3ישנן 
 זכאות לבית ספר כוללני/ גן חינוך מיוחד

 זכאות לכיתה קטנה בבית ספר רגיל
 זכאות לסל אישי בכיתה רגילה בבית ספר רגיל

 
 בתחום הסייעות האישיות:פעילות  .2

שיבוץ מקצועי של סייעות לילדים עם זכאות  -סייעת אישית לילדים עם צרכים מיוחדים •

 למשלבת אישית.

 הפנייה לוועדות רפואיות לתלמידים העומדים בקריטריונים. -סייעות רפואיות •
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 בביצוע לסיוע הנדרשים ייחודיים רפואיים צרכים בעלי שהינם הרגיל החינוך תלמידי
 מיידים. חיים מסכני מצבים למניעת בפעולות או בשגרה פולשניים טיפולים

 
 :בסיכון ונוער פעילות בתחום ילדים .3

 בסיכון נוערבו בילדים הקשורות עירוניות היוועצות בוועדות השתתפות •

 בסיכון נוערלו לילדים ותומכת מכילה חינוכית מסגרת התאמת •

  התערבות תוכניות בניית •

 
 

 
 
 
 
 

 
 2020-2019שנת  –בינוי  .א
 

שיפוץ הפאטיו, שיפוץ קומה שנייה, הוספת ספסלי ישיבה,  –שיפוץ ושדרוג תיכון בן צבי  .1

 מזגנים חדשים, שדרוג השירותים בקומת הכניסה. 36שדרוג והוספה של 

 תלמידים לקויי שמיעה. 15-הנגשת כיתות אקוסטיות ל .2

שתייצר גנים ברמת סטנדרט אחידה שיפוץ נרחב לגן גני אילן והתאמתו לתוכנית חומש  .3

 בכל העיר.

החלפת מתקני משחק לחמישה מתקנים  –שדרוג חצר כיתות א' בביה"ס עלומים  .4

 חדשים הכוללים דשא סינטטי ומשטח בטיחות.

הוספת מתקן ספורט ייחודי המתאים לתלמידים בגילאי  –שדרוג חצר חטיבת בן צבי  .5

 תיכון. –החטיבה 

שיפוץ השירותים, הוספת תקרה  –א' ביה"ס עלומים שיפוץ נרחב למרחב כיתות  .6

 מזגנים. 14אקוסטית ותאורת לד חסכונית, הוספה והחלפה של 

שיפוץ נרחב בכל ביה"ס, שיפוץ כיתות לימוד, הוספה ושדרוג  –שיפוץ ביה"ס רימונים  .7

של מזגנים, שיפוץ חדר מחשבים, שיפוץ חדר אומנות, הוספת מרחבי למידה, עיצוב 

מסדרונות ביה"ס, רכש והצטיידות של כיסאות, שולחנות, ופינות ישיבה אדריכלי ב

 לכיתות הלימוד ולמרחבי הלמידה.

 התקנת הצללות בחצרות בתי הספר, המגרשים והגנים. –הצללות ומרחבים חיצוניים  .8

 שיפוץ גן נופר והתאמתו לצרכי החינוך המיוחד. –הקמת גן חינוך מיוחד נוסף  .9

בנייה בפועל של חטיבה חדשה  – )שז"ר( בשכונת עבר הירדןבניית חטיבה חדשה  .10

 כיתות לימוד, מעבדות, מרחבי למידה, חצרות ואולם ספורט. 24הכוללת 

כיתות לימוד וחמישה גני ילדים  12בנייה של  –בניית קריית חינוך בשכונת אריאל שרון  .11

גנים, מגרשי  5 כיתות לימוד, 24קריית החינוך תכיל ביה"ס יסודי של   .בשכונה חדשה

 ספורט, חללי למידה וחצרות גדולים.

מעבר ביה"ס שילה, מעבר ביה"ס הדמוקרטי, קריית  –תכנון מוסדות חינוך חדשים בעיר  .12

גנים חצרות  6כיתות לימוד,  24החינוך בשכונת צומת סביון הכוללת ביה"ס יסודי 

 ומרחבים גדולים.
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 השירות הפסיכולוגי החינוכי )שפ"ח(

 

השירות הפסיכולוגי פועל במסגרות החינוך בעיר על מנת להאיר את נקודת המבט הרגשית בכל 

הקשור לקידום התפתחות הילדים, תהליכי הלמידה וההשתלבות החברתית. אנו שואפים לקדם 

תלמידים, מורים והורים ומאמינים  –את הרווחה הנפשית של כל הבאים בשערי מערכת החינוך 

שהדיאלוג בין המציאות החיצונית ודרישות הסביבה לבין המציאות הפנימית והצרכים הנפשיים, 

פסיכולוגים, הנמצאים  20 -מאפשר לכל אדם למצות טוב יותר את יכולותיו. הצוות שלנו מונה כ 

מקצועי לכל מסגרות החינוך  בשלבים שונים של הכשרתם המקצועית. הפסיכולוגים נותנים מענה

, מלווים את צוותי החינוך וזמינים עבורכם להתייעצות בכל ימות השבוע. 18ועד  4בעיר מגיל 

 מוזמנים לפנות אלינו ישירות או באמצעות הצוות החינוכי. 

 השירותים הניתנים בשירות הפסיכולוגי החינוכי הם: 

 ת והמערכתיתייעוץ והתערבות במצבי חירום ומשבר ברמה הפרטני •

 הערכת אובדנות ראשונית עפ"י עקרונות "התוכנית הלאומית למניעת אובדנות" •

 יעוץ והדרכה להורים •

 הרצאות להורים  •

טיפול פסיכולוגי )בדגש על ילדים ונוער בסיכון, לקויות למידה, קשיי קשב וקשיים  •

 חברתיים(

 קבוצות לקידום של יכולות חברתיות ורגשיות •

יכולוגיים )עדיפות ראשונה למועמדים לחינוך מיוחד ולילדים הערכות ואבחונים פס •

 בסיכון(

יעוץ לצוותי חינוך, סיוע באיתור של תלמידים עם צרכים מיוחדים והנחייה של קבוצות  •

 מורים 

 

בנוסף, מופעל במסגרת השירות, שירות פסיכולוגי משלים )שפ"מ(. השירות מאפשר לכם 

 ם בתוך מסגרת מקצועית ומפוקחת. ליהנות בתשלום משירותים פסיכולוגיי

 השירותים הניתנים בשירות הפסיכולוגי המשלים הם:

טיפול פסיכולוגי והדרכה להורים בגישה אינטגרטיבית המשלבת התערבויות דינאמיות  •

 (. CBTוקוגניטיביות התנהגותיות )

 דידקטי החל מהמעבר לכיתה ז'. -אבחון פסיכו •

 ים ולתלמידים במגוון רחב של נושאים.  הרצאות וסדנאות לאנשי חינוך, להור •

 

 יצירת קשר:

 גב' אירנה בוכמן

 מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי 

irenab@kiryatono.muni.il 

mailto:irenab@kiryatono.muni.il
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 גב' צפי אדמוני

tsafi@kiryatono.muni.il 

 

 

 

 

 המחלקה לקידום נוער

 

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

 בהתמודדות עם קשיים רגשיים, חברתיים, לימודיים ומשפחתיים.

עיקרה של העבודה הטיפולית מתמקד בהתמודדות עם משברים ומצוקות הנפוצים בגיל 

בגרות ועם מצבי סיכון על כל פני הרצף הסיכוני, תוך התערבות טיפולית במישור הפרטני, ההת

 מעמיקה.  הקבוצתי והקהילתי ובאמצעות עבודת "יישוג"

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

 מו: המתקשים להשתייך למסגרות הפורמליות במסלולי לימוד כ

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

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

על הפארק" בספרייה העירונית , תרומה לקהילה, הכנה ללשכת גיוס והכנה לשירות משמעותי 

כן לספורט לא לאלימות", "מנהיגות יצירתית" באמצעות פסיכודרמה וסדנת בצה"ל, קבוצת "

 "יחסים בין המינים".

 

 מועדוניות

 

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

 גף הרווחה.לאהחינוך ו אגףלהמועדוניות משותפות למשרד החינוך, 

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

 מטרת המועדוניות לתת מענה חינוכי, ריגשי , תרבותי וחברתי.

חשיפה ו העשרה במהלך השנה בנוסף לחיזוק הלימודי מתקיימות פעילויות ייחודיות המאפשרות

 נוספת לילדים בתחומים שונים.

 במימון משותף עם "עיר ללא אלימות" והרווחה:  נו תכניותתשע"ז הפעל  בשנת הלימודים

תכנית חמל"ה בה ילדי מועדוניות הדרים התנדבו בקהילה עם קבוצות של ילדים ומבוגרים בעלי 

 ילד.-צרכים מיוחדים. קבוצת הורים וילדים במועדונית נרקיס בה חיזקו את הקשר הורה

 ינג, אייג'אמפ וסיורים ייחודים.פעילויות ייחודיות בחופשים שכללו סרטים, באול

 פרטני וקבוצתי שניתנו על ידי סטודנטים בסטא'ג. –תרפיות באומנות 

במהלך השנה צוות העובדים עבר השתלמויות מטעם משה"ח בנושאים שונים התורמים 

 להתמקצעותם

 

mailto:tsafi@kiryatono.muni.il
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 חוברות ועלוני מידע לציבור

 

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

 משרד החינוך. –מידעון רישום לכיתות א' וגני ילדים במסגרת רישום חוק חינוך חובה  .2

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

 עירוני.

 עירוני ושידרוג אתרים בית ספריים. –פורטל חינוכי  .4

 שלטי חוצות על אירועים והישגים בחינוך .5

 רצף במקומונים ובאתר העירייה בנושא חינוךכתבות  .6

 חומרים והזמנות לאירועי חינוך .7

 איגרת ומידע לקייטנות בבתי הספר "הקיץ של החופש הגול" .8

 הוצאת עיתונים בית ספריים המתעדים את העשייה הבית ספרית  .9

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

 

 ת מאגרי מידעמטרו

 

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

 

 אבטחת מידע באחריות מנהלת האגף ואחראי מחשוב בעיר
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 ספורט

  עו"ד אלונה בומגרטןחברת מועצת העיר  –מחזיקת תיק הספורט 

 מנהל האגף  : מר' דודי מור 

 בראש ובראשונה:

 תוכנית אב לספורטיישום שנה שנייה של  •

 פתיחת מגרשי הטניס  •

 פתיחת מרכז ספורט עלומים •

 החלפת משטחי הדשא הסינטטי בספורטק ובבי"ס רימונים •

 

אגף הספורט פועל לשיפור איכות החיים ועידוד פעילות גופנית בקרב תושבי 
בעיר: בספורט  קרית אונו באמצעות מתן מענה למגוון הפעילויות הספורטיביות 

לכלל תושבי העיר, בכול הגילאים ולמגזרי   העממי, התחרותי והייצוגיההישגי, 
האוכלוסייה השונים. האגף אמון על השבחת הפעילות הספורטיבית במערכת 

החינוך הפורמאלית, חיזוק הספורט התחרותי, פיתוח הספורט העממי והוספת 
 מתקני ספורט, שדרוגם ותחזוקתם לרווחת התושבים. 

 

 :2020מו ושודרגו בשנת מתקני ספורט שהוק

 ,כדורסל אולם הכולל ספורט מרכז הוקם - עלומים ספורט מרכז •
 .לחוגים ואולם מכשירים התעמלות אולם

 .חדשים מגרשים 4 הוקמו - רבין הטניס מרכז ד •

 .)משולב כדורסל מגרש מגרש שודרג - צבי בן חטיבת ד •

 .חדש סינתטי כדורגל מגרש - ר”שז חטיבת ד •

 .חדש סינתטי כדורגל מגרש - צבי בן חטיבת ד •

 .המשולב במגרש הסינתטי הדשא הוחלף - צבי בן תיכון •

 .הסינתטי הדשא מגרש קורה - ורשה אביגדור ס”ביה ד •

 .ההלבשה וחדרי השירותים ושודרגו שופצו - רימונים אולם ד •

 לחדיש הסינתטי הדשא משטח הוחלף :ושדרוג שיפוץ - הספורטק ד •

 נקודות ,שערים ,גדרות, רשתות הוחלפו, )א”פיפ בתנאי העומד( •
 הוחלפה שתייה. התאורה נקודות רשתות,  גדרות, שערים,   שתיה,

 .והכדוריד הכדורסל למגרשי חדיש אקרילי ללדים, צבע

 .למגרשים אקרילי ציפוי - עלומים ס”ביה ד •
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 : 2020 רשימת ההישגים לשנת

 

 הפועל קריית אונו –כדוריד 

 מסיימים את הליגה במקום הרביעי. –ילדים ד'  •

 מחזיקי גביע המדינה לכיתות ח'. -ילדים ח'  •

 מחזיקי גביע המדינה לכיתות ט' ואלופי המדינה )דאבל(. -נערים ט'  •

 התמודדות בפלייאוף העליון וסיום הליגה במקום השלישי. –נערים י'  •

יע מסיימים את הליגה במקום השני ומגיעים לחצי גמר גב –נוער מחוזי  •
 המדינה.

 מסיימות את הליגה במקום הרביעי. -ח'   –ילדות ז'  •
 
 

 כדורסל

 לקבוצת הנערים הלאומית. תניצחונו 11 •

 מרחק ניצחון אחד מצמרת הטבלה לקבוצת קט סל א'. •
 
 

 התעמלות מכשירים

 מדלייה זהב וכסף. –דרגה ו'  •

 אלופות בגביע האיגוד בישראל 11 –דרגה ה'  •

 ישראל וסגנית.אלופת מכבי  -דרגה ד'   •

 אלופות ישראל בקבוצתי. 4 -דרגה ג'   •

 אלופת ישראל קרב רב. •

 אלופת ישראל במכשיר הקפיצות. •

 סגנית אלופת ישראל קרב רב. •

 אלופת ישראל במכשיר המקבילים וסגנית בקורה. •

 סגנית אלופת מכבי וסגנית שניה אלופת ישראל. –דרגה א'  •
 

 
 צבי-תיכון בן

 באליפות הארץ ובגביע. 1-במקום ה -  כדורגל •

 העפילו לליגת העל. –כדוריד  •

 חצי הגמר בליגה הארצית.  - כדורסל  •
 

 טניס שולחן

 בארץ. 2מקום  -תיכון בן צבי  •

 מדליית זהב. –אליפות ישראל בנוער  •
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 טקוואנדו

 מדליית כסף ומדליית ארד -אליפות ישראל נוער  •

 מדליית כסף. –קדטים  •
 

 כדורת דשא

 ניצחון במשחק גמר זוגות. -חרות השנתית של מועדון קריית אונו  בת •

מדליות  3 –בתחרות זוגות צפוניים של התאחדות הכדורת בישראל  •
 זהב.

 מדליית זהב ומדליית כסף. -בסדרת תחרויות יחידים   •

 מדליות כסף. 3 –במועדון רעננה  BBBבתחרות  •
 

 
 

 שוטוקאן
 מדליית זהב, מדליית כסף. –באליפות ישראל לילדים ונוער 

 
 

 קיקבוקס

 מדליית זהב. –אליפות אירופה  •

 מדליית זהב. –אליפות ישראל  •

 ף תאילנדי.ואלופת ישראל בקיקבוקס ואגר –נשים  •
 

  אונו קריית מכבי - שחייה
 ישראל. באליפות אונו קריית מכבי שחייני הצטיינו השנה גם

 מדליות 8 בוגרים: באליפות •

 ארד. 9-ו כסף 6 זהב, מדליות 11 הנוער: באליפות •

 כללי חמישי מקום עם הישראלית השחייה בצמרת אונו יתיקר מכבי •
 בבוגרים. כללי 8 ומקום בנוער,

 אירופה. לאליפויות ישראל בנבחרות אונו קריית מכבי של נציגים ארבעה •

  ישראל באליפות השליחים במשחה שני מקום •
 

 

 

 ספורט עממי

משתתפים בבריכת  300-נערך בהשתתפות כ – לגמלאיםיום ספורט  •

 השחייה בקריית אונו.

טורנירים ואירועי ספורט מגוונים של כל בתי  –ימי ספורט בבתי הספר  •

 הספר בענפי הספורט השונים.
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 האגף לשיפור פני העיר )שפ"ע(

 ורניק ני גיבמנהל אגף שפ"ע : מר 

 קריית אונו  41כתובת : רח' יצחק רבין 

  03-5311130טלפון : 

  03-5311134פקס : 

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

18:00 – 16:00  

  carmeh@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני : 

 פעילויות 

אגף שפ"ע )שיפור פני העיר( עוסק בתחום התברואה האמון על מערך פינוי 

 שלאשפה ,איסוף למחזור 

 נייר, קרטונים, בקבוקים ועיתונים ומערך הטיאוט ברחובות העיר . 

גינון בפארקים ושטחים ציבוריים ברחבי העיר ,איכות הסביבה ותמיכה בפעילות 

 גינות קהילתיות ,אחזקת פני העיר 

 ואחזקת מוסדות חינוך ,רכב ובטיחות בתעבורה .

 דרכי התקשרות

  03-5311130 –משרד אגף שפ"ע     

  03-5311168 –רד מח' תברואה  מש

  03-7362689 –משרד מח' גנים ונוף 

   03-5342427 –  משרד מח' אחזקה 

  03-5311135  -קצין רכב בתעבורה  

  03-5311219 - 03-5311215  -איכות הסביבה        
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 איכות הסביבה -2020דו"ח לתושב 
 

המחלקה לאיכות הסביבה מקדמת את נושאי הסביבה והקיימות בעיר בנושאים 
שונים ומגוונים, מפעילה פרויקטים סביבתיים, מעורבת בתכנון סביבתי מקיים, 
עוסקת בחינוך סביבתי בשיתוף עם תושבי העיר והועדה לאיכות הסביבה, 

 –הסביבה מעודדת יוזמות של תושבים ומטפלת במפגעים. יו"ר הועדה לאיכות 
 עו"ד אלונה בומגרטן

 הפרדת פסולת:

השנה נערכו בקריית אונו קמפיינים מקומיים לכלל התושבים בנושא הפח  •
הכתום, נערך פרסום הסברתי על הפרדת אריזות והפח הכתום בפרט 
עם דדי החתול, בכל אמצעי המדיה הקיימים בעיר. נערכו הצגות 

 צהרונים והקייטנות. והפעלות חוויתיות התקיימו בגני הילדים, ה

העירייה החלה השנה להפריד פסולת אלקטרונית וסוללות, תוך  •
התקשרות עם תאגיד מוכר. הפעילות כוללת הפעלת עגלה ניידת בעיר, 

 עמדות בביה"ס ועוד.

 נרכשו פחי מחזור להפרדת מיכלי פקדון וחולקו לגני הילדים •
 קול קורא חינוך סביבתי: 

בוצע פרויקט חינוכי בנושא התייעלות אנרגטית. הפעילות  בבתי הספר
בתי ספר: יעקב כהן, עלומים, משה שרת ושילה. התלמידים  4-התקיימה ב 

למדו על המשבר הסביבתי ובאופן ספציפי על הדרכים לצמצם זיהום אויר דרך 
שינויי התנהגותי בתחום ההתייעלות האנרגטית. לכל בית ספר הגיע צוות של 

הירוק שהדגיש את המסר החשוב של שמירה על הסביבה באמצעים הקרקס 
 7חווייתיים. כתוצאה מפעילות קבוצות המנהיגות, נמדדה תוצאה מדהימה של  

 אחוזי חסכון בחשמל בממוצע בבתי הספר שהשתתפו בפרויקט. 
נפתחה תכנית חדשנית לעידוד למידה חוץ גנית , בשיתוף הפיקוח  בגני הילדים

גננות מובילות בתכנית שנקראת "השביל שלנו",  9ומדור גני ילדים. השתלמו 
ובקרוב תתחיל בעיר השתלמות שלב ב' כהשתלמות רשמית של משרד החינוך 
לגננות העיר. הגננות הותיקות יהוו השראה ויסייעו בחניכת הגננות 

 ות. המשתלמ
 הורים ילדים: -סיורי טבע

פעילות נוספת שבוצעה השנה הייתה פעילות חקר טבע בשדות קריית אונו, 
בפעילות זו השתתפו הורים וילדים שבליווי מדריכים יצאו למצוא , להתרגש 

 ולתעד את מגוון המינים המקומי המפתיע שנמצא בעיר.
 גינות קהילתיות: גינת ברנר:

חגי ישראל בסימן -הילתיים לכל תושבי קריית אונו בגינה נערכו אירועים ק
 ט"ו בשבט, פורים, פסח, ל"ג בעומר, חגי תשרי וחנוכה.  הקיימות:

נערכו מפגשי תכנון קבוצת מנהיגות היער עם מדריכים מקצועיים בנושא מעבר 
מחסנים,  2, ושתילות חדשות בשני שלבים, בניית  מגינה קהילתית ליער מאכל

פינת יצירה ומשחקים להורים וילדים, בניית ספסלים ושולחנות  קומפוסטר חדש,
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חידוש מערכת ההשקיה   קטנים, מדרגות מאבנים משתלבות עם עץ ממוחזר,
בכל שטח הגינה, בניית אדניות לגיל השלישי ואוכלוסיות מיוחדות בתהליך 

 תכנון עם מתנדבי הארגונים והכנות לבניה עד סוף השנה.
ופעילות עם קבוצות של  בהדרכה מקצועית בימי ששי,נערכים מפגשי פעילים 

 ילדי הגן, בתי ספר, בני נוער, מועדון "גלבוע".
נערכו הצגות חדשות של תאטרון "פשוט יער" לכל תושבי קריית אונו בשטח 

             הגינה.
 גינה קהילתית "הגינה שבחורשה": -גינת רימון

ינה עברו הכשרה הן על הגינה חוגגת שנה להקמתה, במהלכה פעילי הג
האספקט החקלאי והן על האספקט הקהילתי של הקמת גינה קהילתית. 
הפעילים עיבדו את השטח, הקימו ערוגות, העשירו את האדמה והקימו מערך 
השקיה שלם לגינה. נשתלו גם עצי פרי ארץ ישראליים כגון: תאנה, רימון ותות 

 עץ. גובש תקנון לגינה.
ממוחזר, זכו לשתול ולקטוף מחזור של גידולי חורף החברים בנו ספסל מעץ 

ומחזור של גידולי קיץ, ובנו ערוגת תבלינים מפוארת. נערכו הופעת הקרקס 
הירוק, נערכה סדנת בניית קומפוסטר חכם והדרכה בנושא שימוש בחיפוי 
ערוגות לגידול ירקות. הוקם מחסן, תשתית לסככת גפנים וגידור טבעי 

לורה רבים המקיפים את הגינה. בגינה חוגגים ימי הולדת באמצעות שתילי פסיפ
משפחות  20לילדים ומציינים את החגים השונים. כיום הקהילה מונה כ 

 שמחוברות לאדמה ואחת לשנייה. 
 קרינה:  

העירייה מנטרת באופן רציף קרינה אשר שמקורה באנטנות סלולריות, מתקני 
חשמל ותקשורת אלחוטית בכיתות. בשנה החולפת לא נרשמו אירועים חריגים 

 בבתי הספר המנוטרים בעיר.
 עיקור וסירוס חתולי רחוב: 

במסגרת הפעילות לצמצום התרבות חתולי רחוב בתחום העיר קריית אונו 
חתולים )כולל חיסון נגד כלבת(, באופן יזום  500 -וקרו וסורסו כ, ע2020בשנת 

 ולפי קריאות תושבים.
 תחרות קריה יפה:

גם השנה השתתפה קריית אונו בתחרות "קריה יפה". שופטים מטעם המועצה 
איכות הסביבה,  –לא"י יפה ביקרו בעיר והתרשמו מפעילותה בתחומים רבים 

 רווחה, תחבורה ועוד.
 4-נערכה פעילות עירונית ע"י מדריכים מקצועיים ב רחי הבר:שמירה על פ

גינות, כולל הגינות הקהילתיות, בה לקחו חלק תושבים ומשפחות, לשתילת 
 פקעות וזריעת פרחי בר במטרה לשמור על מגוון המינים העירוני. 

 מחלקת גנים ונוף
גנים המחלקה אחראית על טיפול בכל השטחים הירוקים של העיר ערוגות, 

 ופארקים .

כמו כן באחריותנו מתקני המשחק הצללות ספסלים פחים וברזיות בשטחי 

 הגנים .

 במסגרת אחריות המחלקה ישנו צוות האחראי על גינון גני הילדים.
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 מחלקת גנים ונוף

 השתלבות בפרויקטים עירוניים בתחום הגינון והנוי . •

 שימור ושיפור מערך האחזקה בתחום גינון ומתקני משחקים .  •

 נטיעות עצים ברחובות העיר .  •

 פיתוח גינות באזורים חדשים ובדרכים ראשיות . •

טיפול בכל נושא מתן רישיונות לכריתת עצים ועבודה משותפת  •

 עם קק"ל .

 

  2020עיקרי הפעילות לשנת 

 גרין רחוב קפלןשיקום גינות ופסי ירק באונו הוותיקה, כיכר  •

 שיקום רצועת הגינון ברחוב יגאל אלון. •

 הסדרת הגינון בכניסה לעיר מכיוון רחוב שלמה המלך. •

 הסדרת רחוב יאנוש קורצאק ונטיעת עצי רחוב. •

 חידוש כיכר הצ'לו והכיכר מול בית ספר ניר. •

שיקום גינת הכלבים בפארק שטרן והקמת גינת כלבים חדשה ברחוב  •
 יגאל אלון.

 הקמת מתחם מתקני כושר בשכונת רימון.  •

 חידוש מתחם המשחקים בספורטק מזרח. •
 

 

 

 

     

 

                        

 מח' תברואה

 שיפור מתמיד ברמת השרות לתושב וטיפול שוטף בפניות .

 הקמת מסתורי אשפה ייחודיים לטובת שיפור חזות העיר .

 מתקנים. 500מעל  – טיפול במרכזי  ובמתקני המחזור השונים  בעיר 

 תושבים . 40,000 –פינוי אשפה ביתית  פסולת ואריזות כ 

 פינוי אשפה  גושית )גרוטאות , ריהוט וכו( וגזם מרחובות העיר 

 שיפור ותגבור מערך טיאוט רחובות העיר .

 ניקוי מוגבר של קולטנים  )חיצוני( לקראת גשמים ובמהלך החורף
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 ים ותחנות אוטובוס .ניקוי בקיטור ,עמדות אשפה ,משטח

 הוספת רכב שטיפת רחובות ומדרכות .

 הגדלת המחזור בעיר ע"י הצבת מכלים לפי הצורך .

טיפול מיטבי בתוספת אשפה ,גזם וגרוטאות בעיר ,פועל יוצא ,של תוספת 

 אוכלוסייה ועלייה ברמת החיים .

 יישום איסוף האשפה מרכזי מסחר . 

 התקנת טמונים חדשים ומסתורים במעגל ומרכז רימון ובשכונת רייספלד .

 הגברת הפרדת אריזות פחים כתומים .

 ניקוי עשבייה בשטחים חומים .

 הכנת תשתיות לארועים בשטחים פתוחים )יום העצמאות ל"ג בעומר וכו(

 כולל פרסום לציבור . –ניטור והדברת מזיקים מכרסמים יתושים 

 מחזור פסולת אלקטרונית .יישום חוק 

 התחלת מערך הסברה בבה"ס בנושא טיפול בגללי כלבים .

 אכיפת הפרעה לתנועת רכבי התברואה .

הצבת דרישות ואישור חדרי האשפה ומערך פינוי האשפה בבניינים ובשכונות 

 חדשות 

 

 מח' אחזקה

 תחזוקת ושדרוג ריהוט רחוב ברחבי העיר .

 תחזוקת גנ"י ומוסדות חינוך .

 תחזוקה ושדרוג מעקות בטיחות ברחבי העיר .

 תחזוקה ושדרוג תמרורים ברחבי העיר .

 התייעלות בעבודה )כלי עבודה ,תהליכי עבודה(.

 מענה איכותי ומקצועי לפניות התושבים .  

 הכשרת עובדים בתחום הבטיחות והמקצועיות .

 הקמת אמצעים לאירועים ולטכסים עירוניים .

 

 

 

 תחום תחבורה 

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

 ועפ"י הצורך .

 שדרוג מערך הטיפולים העצמאיים על בסיס תחנת שימון וגירוז עצמאי  .

 ריענון כלי רכב בדגש רכבים לגורמי אחזקה וגינון )טרקטורונים / מיולים ( .

 בדיקות בטיחות שוטפות ותקופתיות .
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 כלי רכב .  טיפול ברישוי

 חידוש הסכמי שרות וטיפולים וריענון מוסכים חדשים .

 תדריכים בתחום בטיחות בנהיגה ובטיפולים בכלי רכב .

   

  2020שנת  -יעדי האגף  

 שיפור וטיוב מקצועיות אנשי האגף . •

 הדרכות ,קורסים והכשרות לשפור איכות כ"א . •

 שפור מערך האחזקה בדגש תמרורים ושילוט . •

 ושיפור מערך התברואה ,הניקיון והגינון ברחבי העיר .שימור  •

 טיוב מערך המחזור בדגש מחזור פלסטיק . •

 שיפור נראות מסתורי האשפה . •

 הרחבת פעילות בתחום המחזור . •

 תרגול ושיפור המוכנות לחירום . •

 ימי גיבוש מחלקתיים . •

 

 איכות הסביבה       

חינוך לשלש השנים  חינוך סביבתי בנושאי קיימות ,לרבות קול קורא •

 הבאות ,סיורי ביה"ס בחירייה .

 המשך פעילות הפרדת פסולת בעיר לזרמיה השונים  . •

 . המשך טיפול בשתי  גינות קהילתיות לפי תכנון  •

 בפארק מכבית . הקמת יער מאכל •

 . המשך טיפול בעיקור חתולי רחוב •

 המשך טיפול בגלאים בבי"ס .  –קרינה  •

 מחלקת גינון       

 ות בפרויקטים עירוניים בתחום הגינון והנוי .השתלב •

 שימור ושיפור מערך האחזקה בתחום גינון ומתקני משחקים .  •

 נטיעות עצים ברחובות העיר .  •

 פיתוח גינות באזורים חדשים ובדרכים ראשיות . •
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טיפול בכל נושא מתן רישיונות לכריתת עצים ועבודה משותפת עם קק"ל  •

. 

 

 

 מחלקת תברואה  

 והתמדה בפינוי אשפה וניקיון העיר .שיפור  •

 ייעול ושינוי מערך המחזור ברחבי העיר בדגש הפרדת אריזות ופלסטיק . •

 שיפור נראות מרכזי אשפה ומחזור .   •

 מחלקת אחזקה       

שיפור חזות העיר תוך דגש בחידוש והחלפת ספסלים ,אשפתונים  •

 ותמרור . 

 (. אחזקה ותחזוקת מוסדות חינוך )בתיה"ס וגנים •

 הכשרת עובדים ושיפור מקצועות אנשי האחזקה . •

 שיפור תנאי סביבת העבודה .  •

 

 

 

                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אגף הרווחה
 

 עו"ס  -טרבינוביץהגב'  לילך : האגף תמנהל
 1שטרן כתובת: רח' 

  03-9408801טלפון: 
 03-9408844פקס: 

 lilach@kiryatono.muni.ilדואר אלקטרוני: 
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 כללי: 

אגף הרווחה והשירותים החברתיים משמש חוליה מרכזית במדיניות הרווחה 
הישראלית. ייעודו לעסוק באיתור, במניעה, בטיפול, בהגנה, בשיקום ובסיוע לכל 

משבר זמני או מתמשך מפאת אדם, משפחה וקהילה הנתונים במצבים של 
מוגבלות, עוני והדרה חברתית, קשיי תפקוד, גיל, אבטלה, הזנחה, אפליה, 

 .ניצול וסטייה חברתית
 

 תקציב:
 ₪  23,445,000 2020נתוני תקציב מאושרים לשנת 

 
 מבנה אגף הרווחה:

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 מנהל האגף

 המחלקה לרווחת הגמלאי מחלקת פרט ומשפחה

היחידה לטיפול 

 בהתמכרויות

 טיפול במשפחות הנוער עו"ס לחק זכאותעבודת 

 אלימות במשפחה

 קידום -'לכתף כתף' פיגור אוטיזם

 תעסוקה

 מועדוניות

עו"ס נערות  עבודה קהילתית

 בסיכון

 תחנה לייעוץ נישואין

 עו"ס לסדרי דין

 היחידה להתנדבות

 התנדבות

 ניצולי שואה

יח' לטיפול 

 באלימות

 סיעוד חק

 קפה אונו מועדוני קשישים

 עו"ס חסרי ישע עו"ס קשישים
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 ' 2020 -בעלי תפקידים באגף לשרותים חברתיים
 

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

 
 
 

 : 2020עיקרי הפעילות בשנת 
 
 

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

 דוא"ל פקס טלפון כתובת תפקיד שם

לילך 
 טרבינוביץ

אגף  תמנהל
 הרווחה

   1שטרן 
940880

1 

 
940884

4 

lilach@kiryatono.muni.i
l 

עוזרת מנהל  חגית אל על
 האגף

940880 54הנשיא 
1 

940884
4 

hagita@kiryatono.muni
.il 

 

מיכל קרני, 
 עו"ס

מנהלת המחלקה 
לרווחת הפרט 

 והמשפחה

940880 54הנשיא 
7 

 
940884

4 

michalk@kiryatono.mu
ni.il 

 

מזכירות מחלקת  נעמה עמר
 פרט ומשפחה

940881 54הנשיא 
0 

940884
4 

naama@kiryatono.mun
i.il 

ציפי רוט, 
 עו"ס 

מנהלת המח' 
 לרווחת הגמלאי

ש"י עגנון 
13 

534747
9 

535046
7 

tsipiro@kiryatono.muni
.il  

מזכירות המחלקה  גילה אלייה
 לרווחת הגמלאי

ש"י עגנון 
13 

534747
9 

 
535046

7 

 gila@kiryatono.muni.il 

ציפי ליברמן, 
 עו"ס

מנהלת המרכז 
זוגי לטיפול 

 ומשפחתי

  54הנשיא 
534535

8 

 
940884

4 

TsipiL@kiryatono.muni
.il  

רונית שוורץ, 
 עו"ס

מנהלת המרכז 
לשלום המשפחה 

 ומניעת אלימות

940881 54הנשיא  
3 

 
940884

4 

ronits@kiryatono.muni.
il  

מרכזת היחידה  ילנה לייבמן
לטיפול 

 בהתמכרויות

940881 54הנשיא 
6 

 
940884

4 

  
elenal@kiryatono.muni
.il  

מנהלת היחידה  רחל רביב
 להתנדבות

 

940880 39הזמיר 
4 

 
940884

4 

 mitono44@gmail.com 

mailto:hagita@kiryatono.muni.il
mailto:hagita@kiryatono.muni.il
mailto:michalk@kiryatono.muni.il
mailto:michalk@kiryatono.muni.il
mailto:tsipiro@kiryatono.muni.il
mailto:tsipiro@kiryatono.muni.il
mailto:gila@kiryatono.muni.il
mailto:TsipiL@kiryatono.muni.il
mailto:TsipiL@kiryatono.muni.il
mailto:ronits@kiryatono.muni.il
mailto:ronits@kiryatono.muni.il
mailto:elenal@kiryatono.muni.il
mailto:elenal@kiryatono.muni.il
mailto:mitono44@gmail.com
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מיוחד לטיפול באוכלוסיות בסיכון, לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים ולאוכלוסיית 
 הזקנים. 

ל מענה טיפולי, ייעוצי, כל תושב רשאי לפנות ולהיעזר בשרותי האגף ולקב
 תמיכתי, מתן מידע, מיצוי זכויות וסיוע חומרי, כפוף למבחן זכאות.

 
 ערכי השירות: 

למתן שירותים תוך הקפדה על כבוד האדם,  מחויביםעובדי המחלקה  •
 זכותו ליחס אנושי הוגן ושוויוני.

 למתן שירות מקצועי, איכותי וזמין למען התושבים. מחויביםעובדי האגף  •

בשמירה על כללי הסודיות והאתיקה המקצועית  מחויביםעובדי האגף  •
 המחוייבת על פי חוק העובדים הסוציאליים.

 חוק העובדים הסוציאליים. •
 
 

 אירועי שיא שקרו 
 

 במבנה חדיש ומאובזר -פתיחת מועדון נערות  'זמן בנות' •

 תושבים מבשלים לנזקקים -'קהילה מבשלת' -פרויקט •

 לשעת חירוםהכשרת מטה מתנדבים  •

 כתיבת אמנה להתנדבות של ארגוני המתנדבים •

מנהיגות הורית לילדים ובוגרים עם צרכים  -הורים מיוחדים מובילים שינוי •

 מיוחדים

קבלת פרס מנכ"ל משרד הרווחה לעובדי האגף על סיום תהליך מחשוב  •
 של האגף

 
 
 
 

 :הגמלאירווחת 
המחלקה לרווחת הגמלאי מטפלת באוכלוסיית המבוגרים בעיר ומספק טיפול 
אישי, שירותי חק סיעוד, סיוע חומרי, סידור בבית אבות, מיצוי זכויות ועוד 

 ומפעילה מספר תכניות מרכזיות לאוכלוסייה:
 

  -חודש הגמלאי
נובמבר נערך מידי שנה ברחבי המדינה חודש הגמלאי השנה -בחודש אוקטובר

שנה למדינת ישראל", במסגרת חודש זה נערך  70רך חודש הגמלאי בסימן "נע
יום ספורט לגמלאים, טיולים, הרצאות, קבלת שבת, שותפות של תלמידי חט"ב 

 בן צבי ועוד וזאת לטובת תושבי העיר.
גמלאים  350בהשתתפות  -בסיום החודש נערך מופע מרכזי 'מגילת המנגינות'

 מהעיר. 
 :נים חדשיםנפתחו מספר מועדו

 מועדון 'משחקייה' בשת"פ חט"ב בן צבי
 מועדון לגמלאים הגרים בדיור במוגן ברחוב צה"ל
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 1מועדון ברחוב שאול המלך 
 

  -היחידה למניעת התעללות בזקן •
היחידה מתמקדת באיתור וטיפול במקרים של הזנחה, התעללות מישור 

ברת שיתופי הגופני, המיני, הנפשי או הכלכלי. צוות היחידה פועל להג
הפעולה עם אנשי מקצוע בארגונים משיקים כמו קופות החולים, חברות 

סיעוד, בתי חולים ועמותות המספקות שירותים. עשרות קשישים מידי 
 שנה מטופלים באופן  אינטנסיבי ביחידה.

 

  -סל"ב •
בית ניצולי שואה. התכנית מאפשרת פעילויות  סיוע לקשישים מרותקי

רבות באופן פרטני לקשיש המרותק לביתו ואינו מסוגל ליהנות ממגוון 
 הפעילויות הקיימות בקהילה הרחבה 

 

  -קהילה תומכת •
-בריאותי -בתי אב הנהנים משלושה תחומים 400 -חברים בקהילה כ

ופעלת ע"י מוקד רפואי, חברתי וסיוע בתיקונים 'קלים' בבית. התכנית מ
 אנוש ועמותת על"ה וישנו סבסוד משמעותי דרך האגף לניצולי שואה.

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

במרכז  להשתלב במועדונים רגילים בשל מגבלה גופנית או מנטאלית.
נפש. המרכז  מחלקת תשושים ומחלקת תשושי -פועלות שתי מחלקות

 מופעל על ידי עמותת על"ה

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

ניצולי שואה. המועדון עורך מגוון רחב של פעילויות פנאי והעשרה למען 
 ניצולי השואה.

 -נקודת זכות •
פתחנו  -שואה'בשיתוף עמותת 'אביב לניצולי  -מיצוי זכויות לניצולי שואה

מוקד מיצוי זכויות לניצולי שואה עם עו"ד מומחה בתחום. העו"ד מגיעה 
אחת לשבועיים ונפגשת עם ניצולי שואה לבירור זכאות ולסיייע היכן 

 -שניתן. עד כה סייענו לניצולי שואה לקבל החזרים וסיוע כספי ביותר מ
 ₪.מיליון 

גילאי אשר איפשר  -רבבני הנוער יצאו למסע מצולם   -פורטרט בן דורי •
להם לחשוף ולהחשף לתכנים חוצי גיל, למצוא חיבורים ולייצר ביחד 
פורטרט בין דורי החובק שני עולמות שונים והתוצר היה תערוכה של 

קולאז' בין דורי ששיקף את העבודה המשותפת לדור הצעיר  -צילום בגיל
 ולניצולים. 

 
 
 

 במחלקה נערכת על פני השנה עבודה קבוצתית בנושאים שונים:
 נערכה קבוצת פסיכותרפיה לבני משפחה לאדם סיעודי

 נערכה קבוצת טיפול באמצעות אומנות לקשישים
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 לשיפור יכולות הקוגניטיביות של הקשיש -קבוצת קשרים וכישורים
 

 
 -עלייהקליטת 

ליווי לאורך כל השנה של אוכלוסיית העולים המתגוררת בעיר. מרבית אוכ' זו 
הינה מבוגרת ועלתה ממדינות חבה"ע לשעבר. הפעילות כוללת הרצאות, 

 אירועים סביב חגי ישראל וסיורים להכרת הארץ.  
 

 נתיבים להורות
 

ת, תפקודי נתיבים להורות הינה תוכנית בקהילה שנועדה לסייע בשיפור ההורו
הילד וחיזוק הקשר בין ההורים לילדיהם וזאת על מנת להוציא את הילדים 

 ממעגל הסיכון.
 

 אוכלוסיית היעד:
שהתפתחו אצלם בעיות רגשיות או  5-12משפחות בהן ילדים בגילאי 

התנהגותיות בשל קשיים בתפקוד ההורי או מצבי משבר משפחתיים. מדובר 
 ויכולת להיעזר בטיפול.במשפחות שאובחנו כבעלות כוחות 

 
 מטרות המרכז:

צמצום מצבי סיכון או מניעתם באמצעות הבנייה מחודשת של כוחות  •
 המשפחה.

סיוע בשיפור התפקוד ההורי וחיזוק חוסנם על מנת שיוכלו לספק מוגנות  •
 וסביבה מיטבית להתפתחות תקינה של הילדים.

 שיקום וחיזוק הקשר בין ההורה לילד. •

 של הילדים במישורים ההתפתחותיים השונים. שיפור רמת התפקוד •
 

 -המרכז האזורי לשלום המשפחה ומניעת אלימות
 

חברתית  בעיהבשנים האחרונות גוברת המודעות שאלימות במשפחה הינה 
הקיימת ופוגעת בכל שכבות האוכלוסייה. המרכז נועד לתת ייעוץ וטיפול 

ים בצל האלימות. לנשים וגברים הסובלים מאלימות ולבני משפחותיהם החי
לנשים נפגעות אלימות ולגברים  -בנוסף נערכות קבוצות טיפוליות במרכז

 אלימים .

  -בודה עם ילדים חווי אלימותע •
במהלך הטיפול ניתנת לילדים הזדמנות לקבל מרחב מוגן ובטוח ע"מ 

 להתחיל לעבוד על בטחון ודימוי עצמי והעלאת ערכם העצמי.

 עבודה קבוצתית •
קבוצה לנשים שחוו  -ועלות שתי קבוצות ע"י צוות המרכזבמהלך השנה פ

 אלימות וקבו' לגברים אלימים

לאנשי מקצוע  -במהלך כל השנה , נערכות פעילויות הסברה בקהילה •
יום  -ולתושבים ואף  נערך יום עיון בנושא: מישהו שומע אותי בבית?

ת עיון לאנשי מקצוע בנושא: קולם של ילדים החשופים לגילויי אלימו
 בין הוריהם. 
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 ילדים בסיכון:

תחום ילדים בסיכון הינו תחום ליבה משמעותי באגף ומופעלות תכניות שונות 
 לסיוע:

ט, חלק מהמועדוניות בשיתוף -מועדוניות לילדים מכיתה א 5הפעלת  •
 אגף החינוך.

ניתן טיפול לילדים אשר נפגעו מינית על ידי  -טיפול בפגיעות מיניות •
 לנושא.מטפלים מומחים 

 טיפול פסיכו' והדרכת הורים לילדים אשר נמצאים בסיכון •

 הפניית ילדים לפנימיות ברחבי הארץ  •

ליווי משפחות בחק הנוער כאשר ישנו חוסר בשת"פ מצד  •
 ילדים\ההורים

 קבוצות הדרכה להורים בהנחיית עו"ס. •

 -קבוצות לכל כיתות ט' בעיר בנושא יחסים בין המינים -קבו' יחסים •
 תכנית עיר ללא אלימות. בשת"פ של

 

 -לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים םשירותיהאגף מפעיל מכלול 
 -הורים מיוחדים מובילים שינוי

 מנהיגות הורית לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים 
 –הורים לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים מטעם –תוכנית הכשרת פעילים 

 היחידה לעבודה קהילתית .
המנהיגות קמה במטרה ומתוך רצון של תושבי העיר, הורים לילדים קבוצת 

ובוגרים עם צרכים מיוחדים, להיות שותפים לעשייה בעיר תוך כדי הבטחה כי 
הצרכים המורכבים של אנשים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם, ייענו 

 בצורה מיטבית בתוך הקהילה.
  -קבוצת המנהיגות כתבה חזון

לאנשים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם מהווה כוח שותף,  הורים מנהיגות

  .קריית אונו מניע ומשמעותי בעיר

פועלת להנגשה ויצירת מענה בעיר להשגת שוויון הזדמנויות ואיכות  המנהיגות

  .קהילה סובלנית ומכילה חיים תוך יצירת

 .אונו תאמץ חזון זה כתפיסת עולם ותהווה מקור גאווה לתושביה קריית
 
 
 

  -מועדונית דקל 
נותנת מענה לילדים על הרצף האוטיסטי בגיל חט"ב לבעלי מועדונית דקל 

 תפקוד גבוה. 
ו. המועדוניות מספקות מענה לפעילות -ומועדונית רעים לילדים בכיתות א

חברתית, לפעילות פנאי, חוגים והעשרה, וללימוד מיומנויות צריכת 
לילדים המשולבים בחינוך הרגיל השירותים הללו. המועדוניות מופעלות הן 

  .והן לילדים הלומדים בחינוך המיוחד
 .   PDDהמועדונית נועדה לילדים בעלי בעיות תקשורת 
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  -מועדון גלבוע

נותן שירותים לבוגרים הלוקים במוגבלות שכלית התפתחותית וחלקם גם בעלי 
גוניים -נכויות פיזיות הנלוות לכך. המרכז הציב בפניו מטרה לתת שירותים רב

מותאמים לכל חבר לפי צרכיו, רצונותיו וכשוריו. אנו רואים את המשפחות 
 ת מעורבותן. כבעלות משמעות רבה ועל כן נעשות פעילויות מגוונות להגבר

 
 -מיצוי זכויות

במהלך כל השנה נערך סיוע במיצוי זכויות ובצריכת שרותים לכלל הנכויות 
כבדי \מעון יום שיקומי, מפעל מוגן, סידור חוץ ביתי, סיוע לחרשים -והגלאים

 נכויות פיזיות ועוד.\ראייה
 

 -התחנה לטיפול זוגי משפחתי
ובטיפול משפחתי בגישות  התחנה מתמקדת בטיפול זוגי, ייעוץ נישואין

 מערכתיות ומגוונות.
התחנה מציעה טיפול זוגי, טיפול משפחתי, טיפול פרטני, תאום הורי, סדנאות 

 וקבוצות.
בנוסף התחנה מעניקה טיפול פרטני למשפחות אשר חוו אובדן כתוצאה 

 מהתאבדות בן משפחה או ממוות אלים.
 הרווחה.תקציב התחנה קיבלה השנה תגבור משמעותי ממשרד 

   -נערך יום עיון בנושא הניכור ההורי
בסכסוכי גירושין בקונפליקט גבוה, הילדים נלכדים, לא פעם, בתוך מאבק חריף 
שיוצר קונפליקט נאמנויות שעלול להוביל לסימפטומים חריפים עד כדי נתק 

מצב זה מהווה את אחד מגורמי הסיכון המשמעותיים  מוחלט מאותו הורה. 
של הילד, וסוחף את המערכת המשפחתית למאבק מר בו  לשלומו הנפשי

 .ביהמ"ש, עו"סים לסדרי דין, אנשי טיפול ועורכי דין מעורבים 
לאור חשיבות הנושא והצורך להביא לצמצום התופעה, ולהגדלת המודעות 
תחנת שי"ל קרית אונו בשיתוף התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי ערכו  בינמקצועי 

 ההורי ודרכי התמודדות בנושא:  בעיית הניכור
 

 -היערכות לשעת חירום
 -האגף לשרותים חברתיים ערוך לעבוד בזמן שגרה ואף בעיתות חירום כגון

במקרה של אסון טבע או מלחמה. האגף נערך לכך לאורך כל השנה. נערך יום 
 עיון לאגף ולשותפי התפקיד.

 
 

 -נשימועדון שני 
מיועד לנשים אימהות לילדים בגילאי בי"ס ומהווה מסגרת תמיכה והעצמה 

 לנשים. 
ניהול משק הבית,  -במסגרת הפעילות הנשים מקבלות הרצאות במגוון תחומים

יזמות, הדרכה בנושאי הורות ועוד. הייחודיות של המועדון הינו שהוא מנוהל על 
 עברו הכשרה לכך.וועד המועדון ואף -ידי נשים מתנדבות המשמשות כ
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 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.
עדון במסגרת היח' מופעל מועדון "בית חם" למבוגרים, תכניות שיקום שונות ומו

טיפולי לבני נוער. בשי המועדונים נערכות על פני כל השנה קבוצות טיפוליות על 
 ידי צוות העו"ס. 

 
 

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

התמודדות הנותנת מענה למכלול הגורמים המשפיעים על הוליסטי ורב ממדי ל
 התנהלותה של המשפחה.  התכנית פועלת בשיתוף עמותת 'כתף לכתף'. 

 

 –'אוניברסיטה בעם' 

 

הינם מבוגרים הלומדים אחת לשבוע קורס מבוא מיוחד המשתתפים בתכנית  

עסקים  המותאם עבורם באחד מהתחומים הבאים: משפט, רפואה, מינהל

מנחים לתואר ראשון. תלמידי התכנית -ידי סטודנטים-ופסיכולוגיה, המועבר על

ידע משמעותיים. התכנית מעניקה להם -הינם מוכרים באגף והם סובלים מפערי

ידע מעשי בסיסי במטרה לאפשר להם התמודדות טובה יותר בחיי היומיום, אך 

חדוות הלימוד בכדי לפתח את סקרנותם, להשיב להם את  –חשוב מכך 

שאבדה, ולהעניק להם את הרצון והכלים להמשיך ללמוד ולהתפתח. הלימודים 

מאפשרים למשתתפים להיחשף לחוויית הלימודים האוניברסיטאית, לסטודנטים 

שיח בין -ולאנשי הסגל, על תחומי עיסוקם ותפיסות עולמם, ובכך מייצרים דו

. מפגש זה מעצים ומעשיר שכבות אוכלוסייה אשר לרוב אינן נפגשות בישראל

את התלמידים ותורם להשכלתם והכשרתם של הסטודנטים, אך בעיקר מוביל 

 לקירוב לבבות ולצמצום הניכור ממנו סובלים אלו החיים בשולי החברה.

 הפעלת התוכנית הלאומית למניעת התאבדויות בקריית אונו.
 התוכנית הלאומית למניעת התאבדויות החלה את דרכה ברשות. 

 :תכנית מתמקדת בשני תחומים מרכזייםה

כוללת עובדים סוציאליים, מדריכי נוער ונציגות  -הכשרת  שומרי הסף  •
 הורים במטרה לסייע באיתור ובהפניה של ילדים ונוער בסיכון.

נבנים בשלושה מעגלים: בתוך בתי הספר ,  -הרצפים הטיפוליים •
 מחוץ לבתי הספר, וביחס לאוכלוסייה המבוגרת  

 
 

 -התנדבות
 קריית אונו הינה עיר שתחום ההתנדבות הינו אבן יסוד בהווי העירוני.
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 קהילה מבשלת 

האגף לשירותים החברתיים בעיריית קריית אונו מסייע במזון לנזקקים שנים 
רבות. לנזקקים בודדים שאינם יודעים או יכולים לבשל ולייצר מזון בריא ממוצרי 

 ור מענה ייחודי.המזון שסופקו להם היה צורך ליצ
"קהילה מבשלת",  -זו  על כן הוקם פרויקט ייחודי הבא לתת מענה לקבוצה

עמותת פרויקט אורנשטיין, המספקת מוצרי מזון לפרויקט מדובר בשיתוף עם 
בפרויקט שבו מתנדבים ומתנדבות מהקהילה הסכימו לבשל ארוחות חמות 

 ומזינות לקשישים נזקקים בקריית אונו.
  חברתיפרויקט התו ה

שיתוף פעולה עם בתי עסק בעיר  –   2B FRIENDLY בשיתוף עמותת  –
ליצור עיר ידידותית. הפרויקט מעניק תו חברתי סביבתי לבתי עסק בעיר אשר 

 יעמדו בתבחינים שונים בנושאי  נגישות, איכות הסביבה ותרומה לקהילה .
  –מחשב לכל ילד 

במסגרת פרויקט "מחשב לכל ילד" בשיתוף 'המפעל הלאומי לפיתוח חברתי'.  
ז בנושא מחשבים . בתום ההכשרה הוענקו -נערכה הכשרה לתלמידי כתות ב

 לילדים שהומלצו על ידי האגף לשירותים חברתיים   מחשבים חדשים
 
 

 סיוע באיסוף מזון לקשישים ומשפחות נזקקות מהעיר בשת"פ מערכת החינוך
 

נבנה מערך עם כלל מערכת החינוך בעיר בכך שלכל בית ספר / אשכול גן ילדים  
מועדים במשך שנת הלימודים בהם יתרמו המוצרים על ידי  2הוקצו  

התלמידים. בנוסף נבנתה רשימה של מוצרי מזון נדרשים. כל הדברים 
שנאספים מועברים למחסן חלוקת מזון 'מכל הלב' . כלל המערך נבנה יחד עם 

 הנהגות ההורים של בתי הספר.
 

 ערב הוקרה למתנדבים:
 -מתנדבים. בערב זה 300-נערך ערב הוקרה למתנדבים בהשתתפות למעלה מ

כל ארגון מתנדבים המליץ על מתנדב מצטיין מטעם הארגון שלו. לאחר הופעה 
של ערב שירי אריק איינשטיין שנערך באירוע חולקו תעודות ההצטיינות 

 ו. למתנדבים שהומלצ
 
 
 
 

  -בוטיקהילה  -חנות יד שנייה
] צעצועים, בגדים, כלי בית[ המנוהלת ע"י מתנדבים מהקהילה, חנות יד שנייה 

חלקם בעלי צרכים מיוחדים. החנות מהווה מרכז קיימות ומיחזור עירוני עבור 
 תושבי העיר. 

 -על ידי מתנדבים ממויןכל הציוד המגיע לתכנית נתרם על ידי תושבי העיר, 
ים האיכותיים עוברים לחנות ונמכרים לכל דורש. לחנות הכנסות של רוהדב

 עשרות אלפי שקלים בשנה המופנים לטובת מטופלי הרווחה. 
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 -מבצעי התרמה
במהלך כל השנה נערכו מספר מבצעי התרמה, חלקם בשיתוף יחידת הנוער 

מזון בחנויות השונות בעיר, העירונית לגיוס תרומות. לפני החגים נערך איסוף 
בתחילת שנת הלימודים יצאנו במבצע 'תלמידים למען תלמידים' ונאסף ציוד 

 לימודי רב, נערך מבצע התרמה עירוני תחת הכותרת 'עניי עירך קודמים' ועוד.
 

  -ליווי לחולי סרטן
הוכשרה קבוצת  -החל שיתוף פעולה עם עמותת 'יד תמר', במסגרת השת"פ

וי של חלוי סרטן ומשפחתם, הליווי כולל מידע וסיוע במיצוי זכויות מתנדבים לליו
 ותמיכה רגשית לחולה ולמשפחתו.

 
  -שימור מתנדבים

כדי לתגמל את מערך ההתנדבות ולשמר אותו, ישנו מערך כוללני הפועל 
לתחזק מתנדבים לאורך כל השנה. החל מהכשרות וסדנאות, הרמות כוסית 

ים, סיוע בפעילות לארגוני המתנדבים בבית ראש השנה, טיול\לקראת פסח
 המתנדב ועוד.

 
 -הכשרות

כל תחום על פי הנושא בו הוא  -נערכו הכשרות בתחומים מקצועיים למתנדבים
עוסק, נערכה הכשרה למטה ההתנדבות בשעת חירום. כל המטה מורכב 

 ממתנדבים ותפקידו לסייע בניהול מערך ההתנדבות בשעת חירום.
 

  -שי"ל
 קרית אונו-שירות יעוץ לאזרח שי"ל

 ארגון מתנדבים וותיק ועתיר ניסיון בתחום.
השרות הוקם  במטרה לספק לכלל תושבי העיר  סיוע ראשוני בנושא זכויות 

 וייעוץ קדם משפטי. 
 השירות ניתן לכלל תושבי העיר ואף לרשויות סמוכות .

 2עו"ד,  4מתנדבים מתוכם   40כ תחנת שי"ל בקרית אונו מונה צוות של  
 שעות בשבוע. 19טוענים משפטיים ועוד אנשי מקצוע בתחומים  שונים פועלת 

 פונים.  1,700-ניתן שירות ל  כ  2018בשנת  
 

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

 לפועל, מיצוי זכויות לניצולי שואה 
 
 

 מרכז לגישור ויישוב סכסוכים בקהילה
 

צוות המרכז מאמין כי השימוש בגישור וביישוב סכסוכים בהסכמה, תורם 
 לקידום ערכי סובלנות, פתיחות וכבוד הדדי בקהילה.

המרכז מקבל פניות עצמאיות של תושבים וכן הפניות מגורמים שונים הפועלים 
 רווחה, שיטור קהילתי, מח' הנדסה, בית משפט לתביעות קטנות ועוד. -בעיר
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המגשרים, כולם מתנדבים, בעלי הכשרה מקצועית רחבה ונסיון עשיר, מנהלים 
 את תהליכי הגישור תוך שמירה קפדנית על אתיקה מקצועית. 

סכסוכי שכנים, עסקים, צרכנות, תכנון  -המרכז מציע שירות במגוון תחומים
 נייה, יחסי עבודה, גירושין, סיכסוכים בין אחים, בין הורים לילדיהם ועוד.וב

בנוסף, בניית הסכמות בבתים משותפים, גישורין רב צדדיים, אימון ליישוב 
 סכסוכים ותיקי תביעות קטנות המופנים מהנהלת בתי המשפט .  

דיבור חדש' בהובלת המרכז לגישור וליישוב סכסוכים  השנה נערך חודש'
בקהילה קריית אונו. בחודש זה נערכו שלל פעילויות בקהילה לקידום ערכי 

 ההידברות ויישוב מחלוקות באופן בונה
 

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

 מתוגבר לפני החגים.
 ידיד לקשיש

דבים המגיעים לליווי מתנ - ליווי חברתי פרטני לקשישים בודדים ידיד לקשיש
חברתי לבתיהם של גמלאים וגמלאיות בודדים או מרותקים לבתיהם לצורך 

 .שיחה, לימוד מחשב, קריאה , טיול ועוד
 -חונכות ילדים

סיוע לילדים מתקשים בהיבט הלימודי והחברתי וזאת באמצעות סטודנטים 
 מלגאים ומתנדבים מהקהילה..

 
 :2020מיקוד עבודה לשנת 

 שיתופי פעולה עם המגזר השלישי והעסקי.בניית  •

 הגברת תכניות המניעה בעיר על רצף הגילאים. •

 בניית תכנית התערבות מוכוונות תוצאות לכלל מטופלי הרווחה •

 פיתוח שרותים והעמקת העבודה בתחום הנכויות •

מועדון לנערה, מועדון נוער,  -טיפוליות\המשך הפעלת מסגרות חברתיות •
[, מועדונית דקל ומועדונית רעים ]אוטיסטים[, בית מועדון גלבוע ]פיגור

חם למבוגרים מכורים, מועדוני קשישים, מועדון לכבדי ראייה, מועדון 
 ועוד.  6-16לניצולי שואה, מועדוניות לילדים מגילאי 

 המשך מוכנות לשעת חירום. •

עבודה על פי חוק: חוק הסעד וסדרי דין, חוק פעוטות בסיכון, חוק הנוער  •
והשגחה, חוק למניעת אלימות במשפחה, חוק הכשרות המשפטית טיפול 

 והאפוטרופסות ועוד.

 עבודה קבוצתית בגוון תחומים ונושאים. •
 

 מאגרי מידע:
 

 משק לשעת חירום -תכנת מל"ח •

 מרשם אוכלוסין -מערכת ממ"ד •

 EPR-ניהול מחלקת רווחה •

 תכנת מס"ר, משרד הרווחה -קישור למערכות שח"ר •

 הרווחה משרד -פורטל מרכבה •
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 עוסי"ם ישיר -ביטוח לאומי •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אגף ההנדסה והוועדה לתכנון ובניה:

 

 אגף ההנדסה והוועדה לתכנון ובניה:

 2018שמות בעלי תפקידים באגף הנדסה לשנת 

 
מס' 

 סידורי

 
 שם

 
 תפקיד

 
 מס' טלפון

 
1. 

 
 צביקה לוין

 
 מהנדסת העיר/ועדה

 
03-5311122 
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 והוועדה לתכנון ובניה:אגף ההנדסה 

 2020שמות בעלי תפקידים באגף הנדסה לשנת 

 
מס' 

 סידורי

 
 שם

 
 תפקיד

 
 מס' טלפון

 
1. 

 
 צבי לוין

 
 דהמהנדס העיר/וע

 
03-5311122 

  
 הדס קרן

 
 אדריכלית העיר

 
03-5311245 

 
2. 

 
 גנאדי קוסוי

 
 מנהל מחלקת הנדסה ופיקוח 

 
03-5311234 

 
3. 

 
 אתי בן זקן

 
 מהנדס העירעוזרת 

 
03-5311122 

 
5. 

 
 יעל   חיא

 
 מנהלת מחלקת תכנון

 
03-5311245 

 
6. 

 
 מירב הדרי

 
 רישוי אגףמנהלת 

 
03-5311232 

 
7. 

 
 מזל לוי

 
 הועדה   מנהלת

 
03-5311165 

8 
. 

 
 ג'ולי בראל 

 
   רישוי אגף רכזת 

03-5311166 

 
9. 

 חני דוידוביץ .1
 מוריה יעקוביאן .2

 קרייניןיעל כהן  .3

 נטיעה קין .4

 מחלקת רישוי בודקת תכניות
 מחלקת רישוי בודקת תכניות
 מחלקת רישוי בודקת תכניות

 מידענית
 

03-5311259  
03-5311187 
03-5311268 

 
03-5311260 

 
10. 

 
 ויקטור אטלן. 1
 . ולדימיר פלדמן2

 
 מפקחים -מחלקת פיקוח 

 
03-5311233   
03-5311188 

11 
. 

 03-5311244 השבחהמח' נכסים ו מנהלת רינת קורס 

12 
. 

 03-5311247 אחראי ארכיב הוועדה רועי רוטהולץ

 
13 

 
 חיים נגר

 
 מנהל אגף בינוי וחשמל

 
03-5311123 

 
14 

 
 נעמי עזר

 
 מזכירת אגף בינוי ותשתיות

 
03-5311125 

 
15 

 
 לאוניד פישל

 
 מנהל מחלקת תשתיות

 
03-5311126  

 
16. 

 
 אודי אברהם

 
 העירייהחשמלאי 

 
03-5311127 
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 מהנדסת העיר 

 אנדה בר' אדר

 מזכירת מהנדסת העיר 

 אתי בן זקן

 

מנהלת מח' תכנון 

 רותי זק

מנהלת מח' רישוי 

 מירב הדרי

 

מפקח בניה 

 ולדימיר פלדמן

 

 ראש העיר -ישראל גל 

 ר הועדה לתכנון ובניה"ויו

 

 מנהל אגף בינוי וחשמל

 חיים נגר 
 רכזת השבחה

 רינת קורס 

 מפקח בניה

 בוריס צלניקר

 

בודקת 

 תוכ'

 הדס

 קרן 

 

 'בודקת תוכ

 חני דוידוביץ

 

 אחראי ארכיב

 רוטהולץרועי 

 תשתיות ' מנהל מח

 לאוניד פישל

 'בודקת תוכ

 נטעיה קין

 

מזכירת אגף בינוי 

 ותשתיות 

 מלכה רוזנווסר

 

 בודקת תוכ'

 מוריה

 יעקוביאן

 

 'בודקת תוכ

יעל כהן 

 קריינין

מזכירת מחלקת 

רישוי ופיקוח/מזכירת 

 הועדה 

  בראל ולי'ג

הנדסה ' מנהל מח

 ופיקוח 

 קוסוי גנאדי
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 הוועדה לתכנון ובניה

 
 

 ריכוז שנתי –  הוועדה לתכנון ובניה מחלקת פיקוח

 2020 סוג פעילות

 36  דו"ח ביקור באתר

ביקור במקום לצורך 

אישור להעברת זכויות 

 בנכס

76 

 41 תיקי פיקוח שנפתחו

 36 התראות

 13 הזמנה לעדות

 1 צווי הפסקה מנהליים

 0 צווי הריסה מנהליים

 צווי הריסה שיפוטיים
 

צווי הריסה בפועל 

 ושימושים חורגים

 

העברת תיקים 

 לתובעת הוועדה 

 

 תלונות תושבים 

 106מוקד 
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 2020פעילות מתוכננת לשנת 

  מנהלת התחדשות עירונית:

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

 בינוי במתחמים "הרוגי מלכות בבל", -השנה המשיכה הבנייה בפרויקטים פינוי
"ישעיהו ושלמה המלך "והחלה  הבניה במתחם "בר יהודה" ובקרוב תחל הבניה במתחם לוי אשכול 

 צפון .
 החלה הבניה לשדרוג בנין הכלנית הכולל חיזוק, מיגון ותוספת דירות לדיור בר השגה.

 ים ומשרדי עירייה בשכונת בר יהודה.כמו כן, בניית גן ילד

 בנוסף פועלת המנהלת במישורים כדלקמן :

 המנהלת פועלת להסדרת הקניין של שטחי הציבור בכל מתחמי הפינוי בינוי . .1
המנהלת מקדמת ועוזרת בהסרת חסמים לתוכניות ולהתרי בניה כגון: הכנת כתבי התחייבות  .2

 להטלי השבחה וכדומה.למטלות , השלמת חוזים שונים פתרון ביניים 
המנהלת מקדמת בשיתוף  אגף הנדסה  פרוייקט של תכנון המרחב האורבני בציר המזרחי של  .3

 לוי אשכול .
 המנהלת מקדמת בשיתוף החכ"ל וחברות יזמיות התחדשות עירונית במרכזים מסחריים. .4
 המנהלת מספקת מידע לתושבים ויזמים. .5
 גויות בעיר.המנהלת עורכת פגישות סטטוס עם מרבית הנצי .6
 המנהלת עורכת פגישות סטטוס מול היזמים של הפרוייקטים הגדולים. .7
 המנהלת מקדמת את הליך הקרקע המשלימה למתחם "השקד". .8
 המנהלת תערוך כנסי הסברה לבעלי הנכסים במתחמים מרכזיים. .9

 המנהלת מקדמת את הליך פטור מהטל השבחה למתחמי הפינוי בינוי. .10
 ם ו/או תושבים מול יזמים.   המנהלת מגשרת בין מתנגדי .11
 

  השלמת מרפסות:
מדיניות לאפשר השלמת מרפסות "קופצות": אושרו בקשות להיתר במספר בניינים קיימים והוחל 

 בביצוע. 

  נאות אריאל שרון:

 יצאו היתרי בניה לשני בניינים ראשונים  מתבצעות  עבודות פיתוח בשכונה .

 צומת סביון :

 פיתוח השכונה התכנון. 

 פסגת אונו:

 בוצעו מגרשי טניס

 בתכנון בניית מבנה למועדון טניס .

 אושרה בקשה להיתר לבניין נוסף. –אזור תעסוקה 

 הסבת מבנה מרכז הכנסים לשוק אוכל מודרני כדוגמת שרונה מרקט. –מבנה הקאנטרי 
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 עבר הירדן : –שער הקריה 

 נבנה מבנה שבט צופים .

 מתכוננת בנייה קומה נוספת מעל בניין סודוך .

 

 

 שלמה המלך :

 בניית מבנה מעונות סטודנטים. 

 רייספלד :

 נבנה אולם ספורט בה"ס עלומים .

 הושלמה בניית המרכז המסחרי.

 : קרית אונו הוותיקה

 הרחבת בה"ס ניר בביצוע. 

 : כביש דורי

 החל ביצוע הרחבתו . 

 

 :2020בשנת פעילויות מח' בינוי וחשמל  

 
 תקרות אקוסטיות ותאורת לדים, חידוש ריצוף  . -בי"ס שרת  .1

 כיתות לשיפור למידה. – M21ביצוע  –חט"ב שז"ר  .2

כיתות לשיפור למידה , שיפוץ כיתות תקרות אקוסטיות, חלונות  – M21ביצוע  -בי"ס ניר  .3

 אלומיניום חדשים +זיגוג.

 מ"ר. 260חידוש אזור ההנהלה, חידוש מקלטים  –בי"ס רימונים  .4

 חידוש דשא סינטטי במגרש כדורגל , תאורת לדים במגרש, חדר בריחה. –בי"ס רימונים  .5

 בתי ספר –ביצוע כיתות אקוסטיות  .6

 הגדלת בית הספר ושיפוץ כללי במתחם. –בי"ס בראשית  .7

 אקוסטיות ותאורת לדים. החלפת כל החלונות , חידוש ריצוף והתקנת תקרות  –תיכון בן צבי  .8

 בגנים -חידוש מתקני משחקים  ומשטחי דשא סינטטי  - -גני הפרדס + גני אילן  4 .9

 חידוש מזגנים במוס"ח .10

 אגף ב'. –שיפוץ מלתחות ושירותים  -אולם ספורט רימונים  .11

 צביעה חיצונית של גנ"י. –שיפוצי קיץ במוס"ח  .12

 חידוש תאורת לדים + דשא סינטטי. –ספורטק  .13

 הצללה במגרש כדורגל . –עלומים  בי"ס .14

 תוספת כיתות, סגירת חדר מדרגות. –בי"ס ורשה  .15

 

 חשמל / מיזוג

 אחזקה שוטפת בתקלות חשמל בגנ"י ומוס"ח .1

 חסכון בחשמל . –המשך שדרוג  פנסי רחוב ללדים  .2

 חסכון בחשמל –ביצוע שדרוג + תקשורת לתאורת רחובות במוס"ח  .3
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 אחזקה שוטפת של תאורת רחובות .4

 אחזקה שוטפת של מזגנים במוסדות ציבור , בתי"ס, גנ"י  .5

 התקנת מזגנים חדשים במוסדות ציבור , בתי"ס, גנ"י .6

 תאורה חדשה. -פארק שטרן  .7

 

 
 

 

 

   תשתיות

 לוס אנג'לס.\הפעלת רמזור בצומת לוי אשכול .1
 35פתוח מדרכות במרכז מסחרי ברח' ירמיהו  .2
 האלון, האגוז, הארז.קרצוף וריבוד אספלט ברח' הנשיא, דרך איתן,  .3
 פיתוח חצר בה"ס בני עקיבה. .4
 ביצוע פסי האטה ברחבי העיר. .5
 הסדרת מקומות למתקני אופניים ברחבי העיר. .6
 פיתוח בחצר בה"ס אנטרפוסופי. .7
 מרח' המייסדים. דפתוח שבילים בפארק ריספל .8
 'בוטינסקי.זביצוע מגרש חניה ברח'  .9

 שדרוג הרמזורים ברחבי העיר. .10
 הרחבת דרך דורי.התחלת פרויקט  .11
 בן גוריון ושדרוג רח' בן גוריון. \התחלת פרויקט רמזור בצומת רח' הנשיא .12
 תיקונים רבים בכבישים ומדרכות ברחבי העיר. .13

 

 מחלקת השבחה 
 רכזת בנושא היטלי השבחה  -רינת קורס

 , קריית אונו 41: רחוב יצחק רבין  כתובת 

  03-5311202:   טלפון 

 rint@kiryatono.muni.il דואר אלקטרוני : 

 

 מחלקת היטל השבחה : 

 מתן ייעוץ וסיוע שמאי לגורמים העירייה ולמחלקות השונות בעירייה.  •
 

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

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

 לחוק התכנון והבנייה. 197ריכוז וטיפול בחיובי פיצויים לפי סעיף  •
 

לחוק התכנון ובנייה אשר נקבעו מול שמאים מכריעים  84טיפול בהשגות לשומות עפ"י תיקון  •
 ופניות לוועדת הערר המחוזית לפיצויים ולהיטל השבחה.

 

ייצוג הוועדה המקומית במוסדות תכנון ו/או בערכאות בפני וועדת ערר ושמאי מכריע בנוגע  •
 להיטלי השבחה ותביעות פיצויים. 

 

 בחינת חבות בהיטל השבחה בבקשות להיתרי בנייה, הקלות  ושימושים חורגים.  •
 

 בחינת חבות בהיטל השבחה בבקשות להעברה בטאבו ומתן אישורים להעברת זכויות.  •
 
 

mailto:rint@kiryatono.muni.il
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 כמות נתון

  מקרקעין רישום בלשכת זכויות לרישום אישור הופק ובגינם נבחנו אשר בקשות

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

180 

 הארכות כולל לא) 2018 בשנת נפתחו אשר זכויות להעברת חדשות בקשות

 (אישורים

135 

 110 2018 בשנת זכויות העברת בעת הפיקוח מחלקת מול וטיפול בנייה חריגות בחינת

 2018 בשנת הרישוי למחלקת אישור ניתן ובגינם נבחנו אשר בנייה להיתרי בקשות

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

71 

  2018בשנת בפועל ושולמו הופקו אשר השבחה בהיטל חבות בגין תשלום דרישות

  (בנייה היתרי + זכויות העברת(

119 

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

 31,224,588 2018 לשנת נכון השבחה היטל גביית סכום

 ש"ח 

 

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

 חתך דרישות פתוחות וסגורות  -  2017 שנת

31,336,695  
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 :חוקי העזר העירוניים

 עיון בחוקי העזר העירוניים: 

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

 לבחור חוקי העזר :  -אונו

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

 

שלפיהן פועלת הרשות מופיעות באתר האינטרנט  הנחיות המנהליות הכתובות

 www.kiryatono.muni.ilשל העירייה שכתובתו: 

 

 :רשימת חוברות ועלוני מידע

 של אגפים/מחלקות פרסומיםמידעון חודשי + דוח לתושב + 

 

 

 

 :רשימת מאגרי מידע של עיריית קרית אונו

 

 שם המאגר              מס' סידורי              מס' מאגר

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

 

 " רישוי עסקיםבשם " 700060738מאגר מס'  .2

 

 " מנהלת נשיםבשם " 700060739מאגר מס'  .3

 

 " ריכוז פניות הציבורבשם " 700060740מאגר מס'  .4

 

 " ספורטבשם " 700060741מאגר מס'  .5

 

 " רווחהבשם " 700060742מאגר מס'  .6

 

 " 106מוקד בשם " 700060743מאגר מס'  .7

 

 " חניהבשם " 990036116מאגר מס'  .8

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

 

 ".כר כוח אדםשבשם " 990078588מאגר מס'  .10

 

http://rashoyot.moin.gov.il/default.aspx?m=m
http://www.kiryatono.muni.il/
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 " גביהבשם " 990078595מאגר מס'  .11

 

 " חינוךבשם " 990078603מאגר מס'  .12

 

 " שכר והנהלת חשבונותבשם " 990078610מאגר מס'  .13

 

 

 מול הרשם: בהליך רישוםמאגרי מידע המצויים 

 " ניהול שירות פסיכולוגיבשם " 990048858מאגר מס'  .14

 

 " "אוכלוסיןבשם  990036123 מאגר מס' .15
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