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8 / המחלקה לרווחת הפרט והמשפחה

 20 / מדור נוער וצעירים בסיכון,
          להט״ב והיחידה לטיפול בהתמכרויות

26 / היחידה לעבודה קהילתית

30 / קליטת עלייה

32 / המחלקה לרווחת הגימלאי

42 / התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי

46 / המחלקה העירונית להתנדבות

תוכן העניינים

תושב/ת יקר/ה,
אנו שמחים להציג בפניך את החוברת של האגף לשירותים חברתיים, 

המאגדת בתוכה את כלל השירותים והפעילויות של האגף.
לאורך השנים, האגף לשירותים חברתיים משתנה ומתפתח בהתאם לצרכי התושבים 

והתושבות, ונותן מענה רחב למגוון נושאים וקהלים, נוגע בכל גווני הקשת החברתית בעיר 
מגיל לידה ועד זקנה, במטרה להביא לתפנית חיובית ותפקוד מיטבי וזאת ע"י יצירת רצף 

שירותים נגישים, זמינים, איכותיים ומותאמים. השירותים הניתנים: מענה לילדים ומבוגרים 
בעלי צרכים מיוחדים, טיפול במשפחות ומיצוי זכויות, יעוץ זוגי, טיפול בנוער והתמכרויות, 

התמודדות עם זהות מינית, אלימות במשפחה, פיתוח מענים לגיל השלישי ועוד. 
בשנה הקרובה האגף לשירותים חברתיים יפעל לקידום מענים נוספים לאוכלוסיות עם 

מוגבלויות בתחומי התעסוקה וההשתלבות בחברה. מחלקת ההתנדבות ממשיכה לפעול 
במלוא המרץ לסייע לקהילה המגוונת, בזכות התושבים הרבים ורוח ההתנדבות בעיר.

אנו מודים לצוות עובדי האגף המסור והמקצועי על העבודה השוטפת ועל הנכונות לפעול 
מכל הלב למען רווחתם של תושבי העיר.

מזמינים אותך לעיין בחוברת ולהתרשם מהיצע השירותים למענך ולמען כל תושבי 
ותושבות העיר.

בברכה, 
ישראל גל 

ראש העיר

ירון יעקבי
 סגן ראש העיר

ומחזיק תיק השירותים 
החברתיים

חיים סופר
מנכ”ל העירייה 

לילך טרבינוביץ
 מנהלת האגף

לשירותים חברתיים
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חזון האגף
אגף הרווחה והשירותים החברתיים 

ידאג לרווחתו של כל תושב אשר 
חווה משבר זמני או מתמשך במטרה 

להביא לתפנית חיובית ותפקוד 
מיטבי וזאת ע"י יצירת רצף מענים 

ושירותים נגישים, זמינים ואיכותיים 
המותאמים לצרכים המשתנים 

של הלקוחות. בנוסף, האגף יפעל 
לקידום רווחת תושבי העיר והקהילה 

ובניית תהליכים חברתיים וזאת על 
ידי יצירת שיתופי פעולה וקידום 

יוזמות.

מטרות
< מתן שירותים חברתיים מיטביים 

לתושבי העיר המבוססים על עקרונות 
מקצועיים וארגוניים איכותיים.

< יישום מדיניות "עם הפנים לקהילה": 
פיתוח רצף שירותים ומסגרות בקהילה 

לטובת - קטינים בסיכון, אנשים עם 
מוגבלויות, אלימות במשפחה, קשישים 

ועוד.

< הקלה על המצוקות התפקודיות של 
התושבים )כלכלית, פסיכוסוציאלית, 

משפחתית ופרטנית(.

< מימוש מדיניות הרווחה מתוקף חזון 
ומדיניות הנהלת העיר קריית אונו 

ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

ערכי השירות
< עובדי האגף מחוייבים למתן 
שירותים תוך הקפדה על כבוד 
האדם, זכותו ליחס אנושי הוגן 

ושוויוני.

< עובדי האגף מחוייבים למתן 
שירות מקצועי, איכותי וזמין למען 

התושבים.

< עובדי האגף מחוייבים בשמירה 
על כללי הסודיות והאתיקה 

המקצועית המחוייבת על פי חוק 
העובדים הסוציאליים.

אוכלוסיית היעד
האגף לשירותים חברתיים דואג 

לרווחתו של כל תושב אשר חווה 
משבר זמני או מתמשך במטרה להביא 
לתפנית חיובית ותפקוד מיטבי. האגף 
נותן דגש מיוחד לטיפול באוכלוסיות 

בסיכון, לאוכלוסיות בעלי צרכים 
מיוחדים ולאוכלוסיית הזקנים.

כל תושב רשאי לפנות ולהיעזר 
בשרותי האגף ולקבל מענה טיפולי, 

ייעוצי, תמיכתי, מתן מידע, מיצוי 
זכויות וסיוע חומרי, כפוף למבחן 

זכאות.
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פנייה ראשונה לאגף
יש לפנות למזכירות התחום 

הרלוונטי על מנת לתאם פגישה 
 ראשונית - ניתן לפנות במייל

או טלפונית.

הפנייה תבחן על ידי עובד 
סוציאלי האחראי על טיפול 

בפניות חדשות )"אינטק"(.

לאחר בדיקת הפנייה והגדרת 
הבעיה, הפנייה מועברת לעו”ס 

לפי תחום הבעיה שהוגדרה.

דרכי הסיוע
סיוע טיפולי: במסגרת זו כלולים כל 

סוגי השירות הייעוצי, תיווכי המיועד 
לסייע ללקוחות: פרט, משפחה או 

קבוצה, להתמודד ביתר הצלחה עם 
בעיות אישיות, או בין אישיות שהם 

מעוניינים בשינוי חיובי לגביהן.

סיוע חומרי: מתן סיוע כספי לרכישת 
מוצרים, או שירותים, ללקוחות העונים 

על קריטריונים של נזקקות וזכאות 
הנקבעים ע"י משרד הרווחה והשירותים 
החברתיים בהתאם למשאבים הכספיים 

העומדים לרשות המחלקה.

פיתוח והפעלת מסגרות טיפוליות, 
שיקומיות וחברתיות שהן חלק ממגוון 

השירותים שהיא מעמידה לרשות 
הלקוחות.
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המחלקה לרווחת הפרט והמשפחה עוסקת 
במכלול השירותים לפרט, למשפחה ולקהילה.

המחלקה פועלת להשגת מטרות ויעדים 
בטיפול באוכלוסיה על פי מדיניות משרד 

הרווחה.
השירותים הניתנים מקיפים אוכלוסיה 

בגילאים: נשים 62-0, גברים 67-0. הטיפול 
כולל טיפול במשפחות במצבי משבר ומצוקה, 

טיפול בילדים ונוער, קידום תעסוקה, מנהל 
מוגבלויות - טיפול במגוון נכויות פיזיות 

והתפתחותיות, אלימות במשפחה, כתיבת 
תסקירים לבתי משפט ועוד.

המחלקה מסתייעת בארגונים ועמותות 
השותפים בפיתוח פרויקטים ושירותים בעיר 

לרווחת הקהילה. ההתערבות הטיפולית 
והסיוע ניתנים עקב משברים נורמטיביים כמו 

שכול, תאונה, אבטלה, חולי כרוני, גירושין 
ובמצבים של אי תפקוד ומצוקה כלכלית.

במחלקה מועסקים עובדים-סוציאליים בעלי 
 התמחות בתחומים השונים כולל עובדי

מנהלה וזכאות.

סודיות מובטחת לכל פונה!

פרטי יצירת קשר
עו"ס מיכל קרני

מנהלת המחלקה
רח׳ שטרן 1, קריית אונו

טל: 03-9408807
פקס: 03-9408844

michalk@kiryatono.muni.il :דוא"ל
קבלת קהל: בתאום מראש

רקפת יצחקי, אוסנת ביטון
מזכירות מחלקת פרט ומשפחה

רח׳ שטרן 1, קריית אונו
טל: 03-9408800/10

פקס: 03-9408844
 דוא”ל:

rakefeti@kiryatono.muni.il 
  osnatb@kiryatono.muni.il

 קבלת קהל:
 ימים א'-ה' 16:00-8:00

יום ב' 18:00-16:00

המחלקה 
לרווחת 

הפרט 
והמשפחה



 שירותים
לילד ולנוער

במסגרת שרות טיפול בילד ונוער 
ניתן מענה טיפולי לילדים המאופיינים 

בבעיות וקשיי תפקוד במטרה 
להבטיח את התפתחותם וגדילתם 

התקינה. במקרים בהם נמצא כי קטין 
נזקק להגנה על שלומו הנפשי והפיזי 

מטפלים עובדים סוציאליים בעלי 
מינוי מיוחד לנושא מתוקף סמכותם 

על פי חוק הנוער טיפול והשגחה.
מרבית המאמץ נעשה בכיוון 

הישארותם של הילדים במסגרת 
הבית, המשפחה והסביבה הטבעית. 

לצורך כך ניתנים שירותים בתוך 
הקהילה - הדרכה הורית, שילוב 
במעונות יום, מטפחים, חונכים, 

תמיכה ביתית לילד. במקרים בהם 
אין אפשרות להשארת הילד בביתו, 
נשקלת האפשרות לסידור חוץ ביתי.

< מועדונית טיפולית
קיימות שלוש מועדוניות טיפוליות בשיתוף עם 

אגף החינוך אשר פועלות לאחר שעות הלימודים 
ומספקות את צורכיהם האישיים, החברתיים 

וההתפתחותיים של ילדים.

< סידור פעוטות במעונות יום
 הסידור נעשה על פי חוק פעוטות בסיכון.
כמענה על הצורך, נפתח מעון יום שיקומי 

חדש הפועל ברח׳ הרקפת 10, ומהווה מסגרת 
 טיפולית וחינוכית לילדים עם מוגבלות עד

גיל 3.

< טיפול רגשי לילדים 
מתן טיפולים רגשיים פרטניים לילדים בני 

12-6 אשר חווים קשיים רגשיים. הטיפול הינו 
פרטני וקבוצתי בתחומים השונים: קבוצות 

לפיתוח מיומנויות חברתיות, קבוצות לטיפול 
באומנות, טיפול באומנויות פרטני, כלבנות 

טיפולית פרטנית, טיפולים פסיכולוגים לילדים. 
הטיפול ניתן ע”י עו”ס מומחית בטיפול בילדים, 

מטפלים באומנות, מטפלים באמצעות כלבים, 
פסיכולוגים / פסיכותרפיסטיים לילדים. בנוסף, 

מתגברים את המקום סטודנטים למקצועות 
הטיפול השונים )סטאז’( .

< טיפול באמצעות עו”ס סדרי דין
עו״ס לעניין סדרי דין מתערב, באופן זמני, 

במשפחה לצורך אבחון ומתן חוות דעת 
והמלצות לערכאות משפטיות, בסוגיות 

הקשורות בטובתם של קטינים במשפחות 
במשבר גירושין, בדילמות הקשורות 

בהגנה על קורבנות אלימות במשפחה, 
ובסוגיית אפוטרופסות לחסויים וקטינים.

התערבותו של עו״ס לעניין סדרי דין 
הינה, בדרך כלל, מכוח צו של ערכאה 

משפטית או פניה יזומה של ב״כ היועץ 
המשפטי לממשלה. ביצוע תסקירים 

בתחומים של קביעת משמורת זמנית, 
שהות אפוטרופוסות ותומך קבלת 

החלטות. 

< טיפול באמצעות חוק הנוער
מענה הניתן על ידי עובדים סוציאליים לחוק 

הנוער, אשר עברו הכשרה מיוחדת וקיבלו 
מינוי משפטי חתום על ידי שר העבודה 
והרווחה. מינוי זה מקנה להם סמכויות 

רחבות למילוי תפקידם. העובדים ביחידה 
מקיימים כוננות לאחר סיום שעות העבודה, 

בשבתות ובחגים.

מטרות ההתערבות באמצעות חוק הנוער: 
הפסקת הפגיעה, הגנה על הקטין, מניעת 

הידרדרות במצבם של ילדים בסיכון, 
התערבות בצל החוק או באמצעות החוק 

וחיוב משפחות וקטינים לשתף פעולה 
בתכנית טיפולית )במקרה של התנגדות 

הקטין או הוריו לדרכי טיפול, רשאי 
פקיד הסעד לפנות לבית משפט שלום 

לנוער ולהמליץ שתכנית הטיפול תתבצע 
במסגרת צו(, טיפול ושיקום מערכת היחסים 
המשפחתית, מציאת פתרונות במצבים בהם 
יש להוציא את הקטין מרשות הוריו, חיזוקן 

של מערכות תומכות בקהילה.
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המרכז האזורי לשלום 
 המשפחה ומניעת
אלימות במשפחה

המרכז נותן מענה טיפולי למשפחות הנמצאות 
במעגל האלימות במשפחה: גברים, נשים וילדים 

החשופים לאלימות מצד הוריהם, ופועל להעלאת 
המודעות לנושא ולצמצום תופעה זו. המרכז 

פועל בשלושה מישורים: פרטני, קבוצתי וקהילתי.
תחומי פעילות המרכז:

ב טיפול חרום מיידי בשעת הצורך.
ב אבחון וייעוץ ראשוני.

ב טיפול פרטני - שיחות אישיות לנשים וגברים.
ב טיפול קבוצתי לנשים, גברים )בקבוצות 

נפרדות(, ולילדים החשופים לאלימות ההורים, 
כולל הדרכה הורית.

ב תיווך ותיאום עם הסיוע המשפטי.
ב תיווך, תיאום ושיתוף פעולה עם שירותים 

נוספים בקהילה.
ב הסברה ומניעה בקהילה להגברת המודעות 

לתופעת האלימות במשפחה.

הטיפול הינו בתשלום חודשי סמלי, 
על פי הנחיות משרד הרווחה.

פניות למרכז נעשות: באופן עצמאי, 
משטרה, שירות מבחן, גורמי בריאות 

וחינוך, ופניות עצמיות.

 המרכז נותן מענה טיפולי ליישובי
בקעת אונו.

סודיות מובטחת.

יצירת קשר

עו״ס רונית שוורץ, מנהלת המרכז
טל: 03-9408813

ronits@kiryatono.muni.il :דוא”ל טיפול באמצעות כלבים

תרפיה באומנות

חדר טיפול

ציוד לימודי לתלמידים

< המחלקה לרווחת הפרט והמשפחה



 טיפול באדם עם מוגבלות
שכלית התפתחותית

אגף הרווחה, במסגרת המחלקה לפרט ומשפחה, מטפל 
באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית לאורך כול מעגל 

החיים מזמן היוולדו ועד גיל זקנה )כולל(.   
 ההתייחסות הטיפולית הינה על פי רוב מול ההורים

ו/או האפוטרופוס ובזמן הצורך עם המטופל. 
במסגרת הטיפול ניתנת התייחסות להיבטים הרגשיים, 

כולל התייחסות לקושי הפיזי, הנפשי והרגשי הכרוך 
בגידול ילד עם מש"ה, ליווי, תמיכה, הכוונה, תיווך עם 
גורמים שונים וייעוץ בכול הקשור לזכויות ולשירותים 
הקיימים בסביבת הבית וכן סיוע במציאת מענה חוץ-

ביתי. 
בנוסף, קיימת התערבות על פי חוק הסעד טיפול במש"ה 
במקרים בהם יש צורך להגן על המטופל וכן סיוע במינוי 

אפוטרופוס לחסוי. 

לפניות:
עו"ס רונית שוורץ

 טל: 03-9408813
ronits@kiryatono.muni.il :דוא”ל

מרכז גלבוע
מועדון פנאי לבוגרים עם מוגבלות שכלית 

התפתחותית - מש"ה נותן שירותים ליותר מ-50 
חברים בני 21 ומעלה. החברים מגיעים מבקעת 

אונו והסביבה. 
המקום הציב בפניו מטרה לתת שירותים רב גוניים, 

מותאמים לכל חבר ע"פ צרכיו, רצונותיו וכישוריו.
בעזרת צוות מקצועי וצוות מתנדבים נרחב 

ביותר, פיתחנו מגוון פעילויות חברתיות, העשרה, 
ספורט ופעילויות קידום אישיות לכל חבר במרכז, 

המופעל שלוש פעמים אחר הצהרים.
 המרכז פועל בימים ב', ג', ה'

 בין השעות 19:00-15:00.
רח׳ הרצל 66 )פינת מרזוק ועזר(, קריית אונו. 

ליצירת קשר:
עו”ס רונית שוורץ

 טל: 03-9408813
ronits@kiryatono.muni.il :דוא”ל
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משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים 

פועל להבטחת שילובם של 
אנשים עם מוגבלות בתחומי 

תעסוקה, דיור, הקהילה 
והחברה וקידום השתתפות 

שיוויונית ופעילה בכל תחומי 
החיים על מנת לאפשר להם 
לחיות את חייהם בעצמאות 
מירבית ובכבוד, תוך מיצוי 

מלוא יכולתם.

באגף הרווחה קיימות שלוש 
יחידות העוסקות בתחום:
ב תחום מוגבלות שכלית 

התפתחותית )מש"ה(
ב תחום שיקום
ב תחום אוטיזם

מנהל 
מוגבלויות 



טיפול בתחום שיקום
האגף מסייע ומספק שירותים שונים 

לאנשים עם מוגבלויות המוכרים ע”י ביטוח 
לאומי. השירותים הניתנים הם מגיל לידה 

עד כניסה לגיל זיקנה. בדיקת הזכאות 
מתבצעת לפי סעיפי הליקוי שאובחנו 

בפרוטוקול ועדת נכות של ביטוח לאומי. 
נכות נפשית אינה נכללת באוכלוסייה 

המוכרת באגף השיקום במשרד הרווחה 
אלא במשרד הבריאות.

אוכלוסיות היעד העיקריות:
ב אנשים עם נכויות פיזיות.

ב אנשים עם עיוורון/לקות ראייה.
ב אנשים עם חירשות/לקות שמיעה. 

ב אנשים עם מחלות ניווניות.
ב אנשים עם לקויות למידה והנמכה

   קוגניטיבית.
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 מענים קיימים:
ב מעונות יום שיקומיים או סייעת לשילוב

   במעון תמ”ת לילדים בגילאי 3-0.
ב תעסוקה - מפעל מוגן, אבחונים
 ומרכז שיקום, תעסוקה נתמכת,

 תוכנית מעבר )הכנה לחיים
תעסוקתיים בבי”ס לחינוך מיוחד(.

ב דיור - מערכי דיור בקהילה.
ב סיוע במיצוי זכויות.

ב מועדונים חברתיים מותאמים מוגבלות.
ב סיוע לנכים קשים בקהילה

   )עפ”י קריטריונים(.
 ב קבוצה חברתית המיועדת לאנשים
    עם קשיים חברתיים ותקשורתיים

   לגילאי 30-21.

לפרטים נוספים:
עו״ס שני גרינשטיין

טל: 03-9408827 
 shany@kiryatono.muni.il :דוא”ל

באגף עוסקים בטיפול היומי השוטף 
באנשים הנמצאים על הרצף האוטיסטי. 

מטרת השירותים הינה לספק לאדם 
הנמצא על הרצף את התנאים המתאימים 

כדי שיוכל להתפתח ולתפקד בהתאם 
ליכולתו ולאפשר איכות חיים ראויה עבורו 

ועבור בני משפחתו, זאת בהתייחס לכל 
שלבי החיים.

מענים קיימים:
 ב קבוצות טיפוליות משתנות

   לאורך השנה.
ב מועדוניות: מועדונית לילדים בגילאי
   בי"ס יסודי ומועדונית נוספת לילדים

   בחטיבות הביניים.
ב שיחות טיפוליות.

ב תהליך הכרה ביחידה לאוטיזם.
ב סידור מעון לילדים מגילאי שנה

   עד גיל 3 כולל הסעה ומלווה.

ב הדרכה הורית, והפנייתם למיצוי 
זכויותיהם במוסדות השונים.

ב שעות סמך לשעות אחר הצהריים 
בהתאם לכללי הזכאות.

לפרטים נוספים: 
עו״ס אביאל חדד
טל: 03-9408805 

 aviel@kiryatono.muni.il :דוא”ל

טיפול בתחום קשיי תקשורת )אוטיזם(

< המחלקה לרווחת הפרט והמשפחה



 מענים נוספים של
מנהל מוגבלויות:

< מועדוניות חברתיות לילדים עם 
צרכים מיוחדים. קבוצות חברתיות 
לצעירים וילדים עם קשיים חברתיים 

תקשורתיים המאובחנים על הרצף 
האוטיסטי. הקבוצה נותנת מענה לפנאי 

בהיבטים החברתיים: 
צעירים גילאי 13-9.

בוגרים 24-17 / ימי ראשון 20:00-18:00 
/ ימי שלישי 19:00-21:00 / בקריה 

האקדמית אונו.

< צלילי האחים. אחים לילדים עם 
צרכים מיוחדים לומדים נגינה.

< קב' לאחים לילדים עם צרכים 
מיוחדים. מועברת ע"י סטודנטיות 

לתרפיה באומנות.
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 < מועדון חברתי לצעירים בגילאי
30-19 עם לקויות למידה קשיים חברתיים 

ותקשורתיים.

< מועדון החברים - לילדים עם קשיים 
חברתיים ורגשיים בגילאי 13-10, ימי ראשון 

ורביעי / 18:00-16:00 / במועדון גלבוע.

< מועדון קפה וחברים - מועדון 
לאוכלוסיית השיקום בגילאי 65-40, ימי 
שלישי / 13:00-10:00 / במועדון גלבוע.

< רעים - קבוצה חברתית המיועדת 
לנוער ומבוגרים על הרצף האוטיסטי.

< שחיה טיפולית - לילדים עם צרכים 
מיוחדים, ימי ראשון בשעות אחה”צ.

< המחלקה לרווחת הפרט והמשפחה
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מדור נוער 
וצעירים 
בסיכון, 
להט״ב 

והיחידה 
לטיפול 

בהתמכרויות

 שרות נוצ"ץ
- נוער וצעירים

היחידה מטפלת בנערות, צעירות וצעירים 
בגילאי 26-13 החווים קשיים במישורי החיים 

השונים: רגשי, חברתי, משפחתי, תעסוקתי. 
העבודה עם הנערות והצעירים מכוונת 

לשינוי אורח חייהן, העלאת הדימוי העצמי 
וחיזוק הקשרים החברתיים והמשפחתיים.

היחידה נותנת מענה:
ב טיפול רגשי פרטני.

ב מועדון "זמן בנות" - מועדון חברתי 
טיפולי במבנה חדיש ואווירה חמה וביתית. 

המקום פועל בימי ראשון ורביעי ובו 
מתקיימות פעילויות המותאמת לצרכי 

הנערות. המועדון פועל במתכונת של 2 
קבוצות: גילאי חטיבת ביניים וגילאי תיכון. 

במועדון ארוחה חמה, עזרה לימודית, 
סדנאות וקבוצות טיפוליות ועוד. מועדון נערות
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ב מועדון נערים time out - בשיתוף 
עם מחלקת קידום נוער ובשיתוף הצוללת 

האדומה שבמחלקת הנוער והצעירים. 
המועדון ממוקם ברחוב רש”י 8 במקלט 
משופץ וביתי, ופועל בימי א’ ו-ג’ בערב 

עבור נערים בגילאי חטיבות הביניים 
בעיר. במועדון פעילויות מגוונות, ארוחת 

ערב חמה ובחופשים מתקיימים טיולים 
ופעילויות מהנות.

ב קידום תעסוקתי לצעירים - התוכנית 
מיועדת לגילאי 26-18 במטרה לסייע 

בשילוב מיטבי בעולם העבודה תוך 
מיצוי זכויות, השלמת השכלה / בגרויות 
/ הכשרה מקצועית. בתוכנית יינתן ליווי 

וייעוץ אישי, מלגות לימודים.  

עו"ס לטיפול בלהט"ב
היחידה נותנת שירות ייחודי לטיפול 

באנשים אשר סובלים ממצוקה, דעות 
קדומות ואפליה ובעיות רגשיות סביב 
העדפתם המינית או הזהות המגדרית 

שלהם. הטיפול פרטני וכולל שיחות ומיצוי 
זכויות בהיבטים השונים. הטיפול שמוצע 

הינו רגיש ואמפתי ומבוסס על גישות 
טיפוליות מותאמות לאוכלוסייה בגווניה 

השונים.

היחידה לטיפול 
בהתמכרויות

מסגרת טיפולית אשר מציעה טיפול 
ושיקום של אנשים להם בעיית התמכרות 

לסמים, אלכוהול והימורים וכן התמכרויות 
התנהגותיות נוספות כגון קניות, מסכים 

וכו'. הטיפול הוא פרטני וקבוצתי ע"י 
עו"סים מומחים לטיפול במכורים, יש 

במסגרת מדריך מכור נקי וכן פסיכיאטר 
שמסייע בייעוץ ומתן טיפול בהיבטים 

הנפשיים.
במסגרת פועל מועדון חברתי טיפולי 

"בית חם" אשר פועל בימי חמישי בשעות 
אחה"צ ובמקום מתקיימות קבוצות 

טיפוליות, קבוצות NA  וכן קבוצות לעזרה 
עצמית לבני משפחה של מכורים. כמו כן 

מתקיימות פעילויות חברתיות במהלך 
החגים, טיולים, הרצאות ועוד.

בקרוב יפתח מחדש "מרחב נשי" לנשים 
מכורות ובו טיפול קבוצתי ומענה רגיש 

מגדרי עבור נשים מכורות.

מרכז איתן
 במרכז ניתן טיפול לנערים/ות בגילאי
24-12 אשר בשימוש מזדמן או קבוע 

בסמים, אלכוהול והתמכרויות התנהגותיות 
נוספות אשר פוגעות בתפקוד הנדרש 
מנער/ה בהתאם לגילו. הטיפול כולל 

שיחות פרטניות עם עו"ס המסגרת על מנת 
לאבחן את דפוסי השימוש ולסייע לנער/ה 

לחזור לתפקוד לימודי, חברתי, משפחתי 
ותעסוקתי. כמו כן מבוצעות בדיקות שתן 

כדרך לסייע להגיע למטרה שהינה הפסקת 
שימוש. בנוסף ניתנת הדרכה וסיוע להורים 

ולבני משפחה על מנת לתת את הליווי 
והתמיכה הנכונה לילדם.

< מדור נוער וצעירים בסיכון, להט״ב 
והיחידה לטיפול בהתמכרויות
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ליצירת קשר:
ניתן להתקשר לטלפון במשרד או לסמס 

 למספר של המשרד דרך הוואטסאפ:
.050-6815855

לירון רביבו גורט
עו״ס מנהלת נוער וילדים בסיכון, טיפול 

בלהט"ב והיחידה לטיפול בהתמכרויות
טל: 03-9408818

liron@kiryatono.muni.il

 ליהי גנאל
עו"ס נערות

טל: 03-9408820
lihi@kiryatono.muni.il :דוא”ל

ענבר אלפיה
עו"ס להט"ב ומקדמת תעסוקה לצעירים

 טל: 03-9408835
inbar@kiryatono.muni.il :דוא”ל

עמנואל רז
 עו"ס התמכרויות נוער וצעירים,

 ומועדון נערים
 טל: 050-5297596

emanuel@kiryatono.muni.il :דוא”ל

נוגה בן זאב
 עו"ס התמכרויות מבוגרים

טל: 03-9408826
Noga_bz@kiryatono.muni.il :דוא”ל

אסנת אבני
עו"ס התמכרויות מבוגרים

טל: 03-9408817
osnata@kiryatono.muni.il :דוא”ל

< מדור נוער וצעירים בסיכון, להט״ב 
והיחידה לטיפול בהתמכרויות
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 היחידה
 לעבודה

קהילתית

עבודה סוציאלית קהילתית 
מסייעת במציאת מענים 

לצרכים קהילתיים בתחומים 
שונים ומגוונים, בהתאם 

לצרכים העולים מהשטח 
ומהתושבים. מטרת העבודה 

הקהילתית היא פיתוח 
והפעלת שירותים בקהילה, 

העצמת התושבים ומיצוי 
זכויותיהם, צמצום בעיות 

חברתיות, העלאת מודעות 
לתופעות חברתיות ברמה 

העירונית קהילתית.

ליצירת קשר:
ענבל חדד

עו״סית קהילתית
טל: 03-9408819

inbals@kiryatono.muni.il

מועדון שני נשי
מועדון העצמה נשי, לנשים 
בגילאי 60-30 מקריית אונו 

ובקעת אונו, המעוניינות 
להצטרף פעם בשבוע 

למפגשים חברתיים מהנים 
להרצאות וסדנאות מגוונות 

ומעשירות, טיולים ועוד. 
המפגשים מתקיימים בימי 

שני, בשעה 19:30 במועדון 
ברח׳ שאול המלך 1, 

קריית אונו )קומה 1( בדמי 
השתתפות סמלית.

ועד המועדון: 
 פרח 052-8026170
נאוה 054-7777474

גולדי 052-8277191

תחומי הפעילות: 
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אוניברסיטה בעם
תוכנית שנתית )שנה 

אקדמאית( בה ניתנת 
הזדמנות לאנשים ללא 

השכלה אקדמאית ללמוד 
קורס שנתי באוניברסיטת תל 

אביב, במשך שלוש שנים, 
כאשר בכל שנה נלמד קורס 

אחר, במחיר סמלי. 
 ב תנאי קבלה:

גילאי 60-18, ללא רקע 
אקדמי קודם, ידיעה 

לפחות של השפה העברית 
המדוברת )אין צורך בידיעת 

קרוא וכתוב( וכמובן פניות 
רגשית וחברתית להיות חלק 

מכיתה.

לפרטים: 
רעות צוק, 03-9408825

reutt@kiryatono.muni.il

< היחידה לעבודה קהילתית

 המנהיגות קמה מתוך רצון של תושבי
קריית אונו, הורים לילדים ובוגרים עם 

צרכים מיוחדים, להיות שותפים לעשייה 
בעיר תוך כדי הבטחה כי הצרכים 

המורכבים של ילדים ובוגרים עם מוגבלויות 
ובני משפחותיהם ייענו בצורה מיטבית בתוך 

הקהילה. במנהיגות חברים הורים לילדים 
עם צרכים מיוחדים הפועלים בהתנדבות 

להנגשה ויצירת מענה בעיר להשגת שוויון 
הזדמנויות ואיכות חיים תוך בניית קהילה 

סובלנית ומכילה.
להצטרפות למנהיגות ו/או לקהילת 

המשפחות בעיר, צרו איתנו קשר: 
ליאת, 052-6716009

special.kono@gmail.com

הורים מיוחדים מובילים שינוי
מנהיגות הורים לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים בקריית אונו

קהילה שלמה
פעילויות חודשיות, מהנות ומיוחדות, למשפחות לילדים 

עם ובלי צרכים מיוחדים. במטרה ליצור קהילה שלמה 
משלבת ומכילה. הפעילות הינה פרי שותפות של אגף 
הרווחה, מחלקת מניעת התנהגויות סיכוניות והמתנ”ס.



כיום ניתן לקבל באגף לשירותים 
חברתיים מענה לכלל העולים 

בתחומים שונים:

ב סיוע בתרגום.
 ב ליווי ותיווך מול מוסדות

וגורמי ציבוריים.
ב עזרה במילוי טפסים 

והתמודדות מול הבירוקרטיה.
 ב אירועים ופעילויות

חברתיות בקהילה.
ב סיורים להכרות הארץ.

 ליצירת קשר:
צביה יששכר

 טל: 03-9408830
 zvia_i@kiryatono.muni.il

המחלקה לשירותים חברתיים 

וארגון 'בעצמי' מפתח ומפעיל תוכניות 
לשילוב ולקידום בתעסוקה. בתוכניות, 

מלווים המשתתפים בסדנאות קבוצתיות 
במסגרת תכנית שנתית ו/או במסלול 
פרטני, ארוך או קצר טווח, המותאם 

לצרכים ומטרות המשתתפים, בתהליך 
עמוק המוביל בסיומו לשילוב בעבודה 
יציבה והוגנת, התואמת את כישוריהם 

ושאיפותיהם.
בתוכניות לקידום בתעסוקה זוכים 

המשתתפים לחיזוק הביטחון העצמי 
ועידוד יכולת הבחירה האישית 

והמקצועית, בחינת השאיפות והכישורים, 
הגדרת מטרה תעסוקתית ובניית תוכנית 

תעסוקתית אישית, הקניית מיומנויות 
והכוונה בתהליך חיפוש העבודה 

)כגון: הכנה לראיונות וכתיבת קו”ח(, 
חיבור לגורמי ליווי ליזמות עסקית ומתן 

כלים לניהול התקציב המשפחתי.

אנו מאמינים כי תעסוקה מיטבית, ההולמת 
את הצרכים, הכישורים והשאיפות, מהווה 

בסיס לאיכות חיים.
 השירות מוצע לגברים ונשים, בגילאי:

56-27, העומדים בתנאי הזכאות, תושבי 
קריית אונו ואינו כרוך בתשלום.

לפרטים נוספים:
 נעמה דרורי, עו״סית תעסוקתית
 עמותת “בעצמי”, רכזת התוכנית

“מתעסוקה לרווחה”
  073-3246972 

    naama.dro@be-atzmi.org.il

קליטת 
עליה

"תעסוקה לרווחה" / בעצמי
הגיע הזמן לשינוי תעסוקתי? אנחנו כאן כדי לסייע לך!
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המרכז לגישור וישוב 
סכסוכים בקהילה קריית 

אונו
הגישור הינו דרך לפתרון סכסוכים 

ומחלוקות בהסכמת הצדדים, באמצעות 
מגשר. הליך הגישור הינו וולונטרי, נגיש 

וקצר, נעשה באווירה מכבדת תוך שמירה 
על סודיות וחיסיון ומאפשר לצדדים 

לקחת אחריות על הסכסוך ולהחליט ביחד 
כיצד יראה הפתרון. ההסדר הנחתם בתום 

הגישור מחייב את הצדדים. במרכז פועלים 
בהתנדבות מגשרים מקצועיים ומנוסים 
בפתרון סכסוכים בקהילה ובתיקי בית 

המשפט לתביעות קטנות. 

ליצירת קשר:
טל: 03-3005074 )ניתן להשאיר הודעה(
בית המתנדב, רח׳ הזמיר 39, קריית אונו 

רנה לנדשטיין
 מנהלת המרכז, 052-4800146

gishur@ono.co.il :מייל
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המחלקה 
לרווחת 

הגימלאי

המחלקה לאזרחים ותיקים מעניקה שירותי 
טיפול, ייעוץ והכוונה לאזרחים ותיקים )נשים 
מגיל 62, גברים מגיל 67( ובני משפחותיהם. 

השירות עוסק בפתרון בעיות, קשיים ומשברים 
הנובעים מתהליך ההזדקנות כמו חולי, אובדן, 

התאלמנות, קונפליקטים משפחתיים, ירידה 
בהכנסות ועוד.

המחלקה מפתחת שירותים שמטרתם לשפר 
את איכות חייו של האזרח הוותיק ולסייע לבני 

משפחתו.

החזון
ליזום, לחדש ולהוביל מערכת שירותים מגוונת 

וזמינה לאזרחים הוותיקים המתגוררים בעיר.
השירותים יהוו מקורות תמיכה לאזרח הוותיק 

ובני משפחתו ויאפשרו הזדקנות בכבוד 
בסביבה הטבעית והמוכרת.

מטרת העל
פיתוח רצף שירותים לאזרחים וותיקים 

עצמאיים, תשושים וסיעודיים, במטרה לאפשר 
הזדקנות בכבוד בעיר קריית אונו.

לפרטים וליצירת קשר 
עו"ס ציפי רוט

מנהלת המחלקה לרווחת הגמלאי
רח׳ ש"י עגנון 13, קריית אונו.

< החל מחודש ינואר 2023 המחלקה 
 תעבור למשכנה החדש ברח׳

לוי אשכול 115.
טל: 03-7769503 

פקס: 03-5350467
tsipiro@kiryatono.muni.il :דוא"ל

קבלת קהל: בתיאום מראש 

גילה אליה
מזכירת המחלקה
טל: 03-7769501 

פקס: 03-5350467
gila@kiryatono.muni.il :דוא"ל

 קבלת קהל:
 ימים א’, ג׳, ד׳, ה’ 15:00-8:00

יום ב’  13:00-8:00 / 18:30-16:00
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תחומי 
ההתערבות:

1 / התערבויות טיפוליות:
< מתן טיפול בבעיות הקשורות בזקנה, 
משבר, אובדנים, התמודדות עם שינויים 

ביכולת התפקוד ובמצב הבריאותי, יחסים 
בין דוריים ועוד.

< ייעוץ והדרכה לגבי סידור בבית אבות.
< תרבות פנאי: סיוע לגמלאי בניצול זמנו 

הפנוי, פיתוח קשריו וחיזוק כוחותיו.
< תיווך בין גורמים שונים בקהילה: 

קופ"ח, משרד הבריאות, תחנה לבריאות 
הנפש, בתי חולים, ועוד.

< מתן עזרה חומרית על פי קריטריונים 
הנקבעים על ידי משרד הרווחה 

)השתתפות במימון הוצאות לרכישת ציוד 
ביתי, טיפולי שיניים, משקפיים ועזרים 
רפואיים ונסיעות לצורך קבלת טיפול 

רפואי(.

2 / שורדי שואה:
< תכנית סל"ב - סל שירותים לשורד שואה 
מרותק בית. תכנית זו מסייעת לשורדי שואה 
הנמצאים בבית עקב ירידה ביכולות הפיזיות 
והקוגניטיביות בהנגשת השירותים. מדי שבוע 

מגיעים אל הקשיש מורה לפעילות גופנית, 
מתנדבים ועו"ס העוקבים אחר מצבו.

< מיצוי זכויות - ייעוץ אישי לשורדי שואה. 
מיצוי זכויות ומימושן על ידי עו"ד מעמותת 

אביב. הייעוץ והסיוע ניתנים ללא תשלום.
< קהילות תומכות לשורדי שואה - התכנית 

מספקת פעילות חברתית, לחצן מצוקה, 
שירות רפואי ואב קהילה לקשיש המתגורר 

בביתו, בעלות סמלית של 5 ש״ח לחודש.
< מועדון חברתי "קפה אונו" - הפעילות 

במועדונים מיועדת לקשישים עצמאיים. 
הפעילות כוללת אקטואליה, העשרה, חוגי 
התעמלות, מסיבות חג, נופשונים, ימי כיף 

 ועוד.
מועדון "קפה אונו", רח׳ ש"י עגנון 13.

 < החל מחודש ינואר 2023 ״קפה אונו״
יפעל ברח׳ לוי אשכול 115.

< "סיפור בגוף ראשון" - מיזם לדור 
השני והשלישי לשואה להנצחת סיפוריהם 

של שורדי השואה.
< "מחוברים לחיים" )יוניפר(- מועדון 
חברתי וירטואלי לשורדי שואה מרותקי 

בית דרך מסך הטלוויזיה הפרטי. הפרויקט 
מסייע בהפגת בדידות, יצירת סדר יום, 

שימור התפקודים הקוגניטיביים והפיזיים 
ומעודד מעורבות חברתית וירטואלית.
< פעילות חברתית ייחודית: תיעוד 
סיפוריהם של שורדי שואה - שילוב 

בין-דורי עם תלמידי חטיבת בן-צבי. כל 
שורד שואה נפגש עם 2 תלמידים מחטיבת 
בן-צבי ומספר את סיפור חייו דרך חפצים 
אישיים ותמונות. בסיום התהליך מתקיים 

מפגש מרגש של כל המשתתפים. כל שורד 
מקבל אלבום דיגיטלי ובו תקציר חייו. 

< "גיבורת היופי" - מדי שנה מתקיים 
טקס ארצי המיועד לשורדות שואה אשר 

אופי חייהן הוא ה-"גבורה". בטקס נוטלות 
חלק 3-2 נשים מקריית אונו.

< המחלקה לרווחת הגימלאי
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4/ הנחיית קבוצות:
< "בישולונו" - תיעוד מתכונים מבית. 

הקבוצה כוללת מפגשים קבוצתיים 
)בפתיחה ובסיום(, צילום בבית הגמלאי, 

השקה חגיגית של ספר המתכונים.
< גינון טיפולי - המשתתפים מקימים 

גינה משותפת של גידולי ירק וטיפוח 
מרחב צבעוני ופורח. במהלך פעילות 
הגינון, המשתתפים מעלים זיכרונות 

ילדות וחוויות אישיות בהקשר הצמחים, 
גידולם והקשיים בגינה מול החיים. עבודת 
הצוות המשותפת, היציאה לאוויר הפתוח 
וההתעסקות בצמיחה ופריחה לצד נבילה 
וכישלון הופכת את החוויה מוחשית יותר 

לקו החיים.
< מקהלה - גמלאים וגמלאיות ששרים 
ומופיעים לצורך העלאת המורל, יצירת 

קשרים חברתיים וקבוצת השתייכות.
< קריאת אונו - ירחון שנכתב ע״י 
הגמלאים לגמלאי העיר המעלה את 

הנושאים הכי חמים!!!

 < עצרת זיכרון לשורדי השואה -
מדי שנה מתקיימת עצרת זיכרון 

לשורדי השואה שבה הדור השני מנציח 
את סיפורי יקיריהם ומדליק משואות 

לזכר הנרצחים.
< בתים חמים - מפגש חברתי לשורדי 

שואה המסייע בהפגת בדידות ובמציאת 
תעסוקה לשעות הפנאי. הבתים החמים 
מתקיימים ברח׳ שאול המלך 1 )ימי ד'(, 

וברח׳ צה"ל 104 )ימים ב', ג'(.

3/ מועדונים חברתיים:
 < מועדון "רעות" 

רח׳ ש"י עגנון 13*, ימי א' / 16:00.
 < מועדון "נשות הקריה"

רח׳ ש"י עגנון 13*, ימי ב' / 16:00.
 < מועדון "נשלסק" 

רח׳ וינגייט 9, ימי א' / 10:00.
 < מועדון "קפה אונו"

 רח׳ ש"י עגנון 13*, ימי א' / 10:00.
ימי ג' / 16:00.

 * החל מינואר 2023 המועדון
יפעל ברח׳ לוי אשכול 115

< המחלקה לרווחת הגימלאי
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7 / בני משפחה מטפלים: 
שירות ייעודי לבני משפחה מטפלים לכלל 

האוכלוסייה המטפלת באדם הקשיש. 
מתן ליווי, תמיכה, מידע, הכוונה למיצוי 

זכויות וסיוע מתוך ראייה מקצועית וניסיון 
רב שנים. התכנית כוללת ליווי פרטני, 

קבוצתי וקהילתי.
< תכנית "קשרים וכישורים" - תכנית 

הפעלה חברתית לאדם הסובל מדמנציה 
)בביתו של הקשיש(. התכנית מופעלת על 

ידי קבוצת מתנדבים שהוכשרו לכך בליווי 
והדרכה של עובדת סוציאלית.

< תכנית "ליטוף" - ליווי והדרכה לבני 
המשפחה המתמודדים עם בן משפחה חולה 

בדמנציה.
< קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים.

< ימי עיון והסברה בקהילה.

5 / טיפול באמצעות חוקי הגנה:
הפעלת החוק במקרים של התעללות 

בקשישים חסרי הישע, החשופים 
להתעללות והזנחה, שאינם מסוגלים 

לדאוג לעצמם. 
הגשת תסקירי אפוטרופסות - על פי 

בקשת בית המשפט או ייזום אפוטרופסות 
כאמצעי הגנה על זקנים חסרי ישע.

השירות ניתן על ידי עו"ס לחוק החוסים 
ולסדרי דין.

 6 / היחידה למניעת
התעללות והזנחה: 

התערבות טיפולית ו/או התערבות מתוקף 
החוק במצבי התעללות, ניצול והזנחה 

באזרח הוותיק. השירותים הניתנים: ייעוץ 
ראשוני, כינוס צוות רב מקצועי לייעוץ 

רב ממדי, התערבות במצבי חירום, מידע 
ותמיכה, הפניה לייעוץ והכוונה משפטית, 

תיווך במשפחה ובקהילה, הסברה, 
מניעה, הגברת המודעות בעזרת ימי עיון 

ממוקדים.

< "הפרלמנט" - מועדון חברתי 
לגברים בגיל השלישי, משחקי 
חברה ושיח. מתקיים בימי שני, 

בשעה 15:00 ברח׳ ש״י עגנון 13. 
< החל מחודש ינואר 2023 

 ״הפרלמנט״ יעבור לרח׳
לוי אשכול 115.

< "סורגות ויוצרות"
קבוצת גמלאיות הנפגשות אחת 
לשבוע ליצירה וסריגת תוצרים 

לתרומה לקהילה.
< קבוצות לבני משפחה מטפלים

< קבוצות לעזרה עצמית
< קבוצת העצמה לנשים

< קבוצת פסיכודרמה
< קבוצת שינויים ומעברים

     במעגלי החיים

< קבוצת תרפיה באומנות
< קבוצת פוטותרפיה

< ספורט למרותקי בית

< המחלקה לרווחת הגימלאי
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13 / הפעלת מערך מתנדבים
המחלקה לרווחת הגמלאי מתחזקת מערך 

מתנדבים עשיר הכולל מתנדבים בכל 
הגילאים אשר מסייעים לקשישים במגוון 

תחומים.

 < פרויקט "אוזן קשבת" - מתנדבים
אשר יוצרים קשר טלפוני קבוע עם קשישים 

בודדים ועריריים לצורך הפגת בדידות.
 < קבוצת תמיכה למתנדבים בליווי

עו"ס המחלקה. 

14 / חגיגה לבני 100
מתן הוקרה לקשישים בהגיעם לגיל 100.

15 / תרפיה בעזרת סטיילינג לנשים
העצמה של נשות הגיל השלישי והרביעי 

באמצעות סטיילינג.

 10 / "יוצאים בשלישי" -
 תוכנית של המשרד

לשוויון חברתי:
< סדנאות חוסן

< סדנאות יצירה
< סדנאות דיגיטציה

11 / קהילה תומכת
פיקוח על הפעלת קהילה תומכת 
המספקת שירותי מוקד 24 שעות 

ביממה, לחצן מצוקה, שירות 
אמבולנס, עזרה רפואית, פעילות 

חברתית וסיוע בתחזוקת הבית על 
ידי אב קהילה.

12 / חודש האזרח הוותיק
ציון חודש האזרח הוותיק הבינלאומי 

באירועי העשרה והסברה.

8/ מרכז יום לקשיש
המרכז מיועד לקשישים מוגבלים 

בתפקודם ותשושי נפש )קיימת יחידה 
לקשישים עם ירידה קוגניטיבית 

ואלצהיימר(. 
מרכז היום מופעל על ידי עמותת 
על"ה וכולל צוות כוח אדם מיומן 

הערוך לטפל בקשישים עם מוגבלויות 
מורכבות. המרכז מספק טיפול אישי, 

הסעות, ארוחות, תעסוקה ופעילות 
חברתית וכן טיפוח אישי - רחצה, 

תספורת, שרותי כביסה, חוגים, 
מלאכת יד. המבנה מותאם בסטנדרטים 
גבוהים לאוכלוסיית הקשישים ברמות 

תפקוד שונות.
 המרכז פועל 5 ימים בשבוע

.14:00-7:15

9 / דיורים מוגנים
בקריית אונו קיימים שלושה דיורים 

מוגנים: ברח׳ צה״ל 104, ברח׳ ירושלים 
37, וברח׳ ש״י עגנון 13 - דיור מוגן 

לניצולי שואה בלבד. 

< המחלקה לרווחת הגימלאי
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התחנה 
לטיפול זוגי 

ומשפחתי

התחנה מציעה:
בתחום הטיפול הזוגי:

ב טרום נישואין
ב טיפול בזוג הצעיר: יחסים עם

   ההורים, לידת ילד ראשון.
 ב משברים )אבדן, מחלה, קשר

   מחוץ לנישואין(.

בתחום הטיפול המשפחתי:
ב יחסי הורים וילדים בגילאים שונים.

ב קשיים בתקשורת.
ב שיקום הסמכות ההורית.

ב חלוקת "תפקידים" במשפחה.
ב יחסים בין אחים.

ב התמודדות עם ילדים בעלי
   צרכים מיוחדים.

ב משברים במשפחה.
ב פרק ב'. 

טיפול בילדים:
עבור משפחות המטופלות בתחנה 
קיימת אפשרות - עפ"י צורך - גם 

 לשלב את אחד הילדים בטיפול
רגשי פרטני.

טיפול באובדן ושכול:
משפחות ויחידים המתמודדים עם 
אובדן ושכול, ימצאו בתחנה צוות 

רגיש ומקצועי בעל מומחיות בתחום.

התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי הינה 
שירות טיפולי ייחודי המיועד לכלל 

תושבי הקריה.
צוות מקצועי, מיומן ומנוסה, בעל 

הסמכה והתמחות בטיפול זוגי 
ומשפחתי, ישמח להוות עבורכם 

כתובת ולהתאים עבורכם מענה מתוך 
מגוון טיפולים מקצועיים המכוונים 

לשיפור איכות החיים, חיזוק וטיפוח 
חיי המשפחה, הזוגיות וההורות.

ב שחיקה.
ב קשיים בתקשורת.

ב מאבקי כח ומריבות.
ב נישואין שניים.

ב קשיים באינטימיות.
ב עזיבת הילד/ים את ה"קן". 



ויש עוד... התחנה מציעה מגוון 
שירותי תמיכה וטיפול נוספים 

בתחומים הבאים:

ב טיפול פרטני - בראיה מערכתית.

ב תאום הורי - מודל התערבות 
ממוקד המיועד להורים המצויים 

בהליכי גירושין או לאחריהם, 
לצורך שיפור תפקודם ושיתוף 

הפעולה ביניהם כהורים.

בסדנאות וקבוצות - יתקיימו, 
מעת לעת, בתחום העשרת חיי 

הנישואים, התמודדות עם משבר 
פרידה וגירושים.
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 אנו זמינים לצורך היוועצות
או תאום פגישה בטל׳: 03-5345358.

הטיפול כרוך בתשלום. תושבי קריית אונו זכאים 
לתעריף מסובסד והנחות על-פי הכנסות המשפחה.

 דיסקרטיות וסודיות מובטחת,
נשמח לעמוד לרשותכם.

 

פרטי יצירת קשר: 

עו״ס ציפי ליברמן-פרץ
מנהלת התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי

רח׳ הנשיא 54, קריית אונו
טל: 03-5345358 / פקס: 03-9408845

tsipil@kiryatono.muni.il :דוא"ל
קבלת קהל: בתיאום מראש

ניצה וסר, מזכירה
רח׳ הנשיא 54, קריית אונו

טל: 03-5345358 / פקס: 03-9408845
nitsa@kiryatono.muni.il :דוא”ל

קבלת קהל: בתיאום מראש

נתיבים להורות
נתיבים להורות הינה תוכנית שמטרתה 
לסייע בשיפור ההורות, תפקודי הילד 

וחיזוק הקשר בין ההורים לילדיהם. 
התוכנית נועדה למשפחות בהן ילדים 
בגילאי 12-6 המתמודדות עם קשיים 

רגשיים ואו/ התנהגותיים על רקע יחסים 
מורכבים במשפחה.

מטרות המרכז: 
ב צמצום מצבי סיכון או מניעתם 

באמצעות בנייה מחודשת של כוחות 
המשפחה.

ב סיוע בשיפור תפקוד ההורים ,חיזוק 
חוסנם על מנת שיוכלו לספק מוגנות 

וסביבה מיטבית להתפתחות תקינה של 
הילדים וחיזוק הקשר בינם לבין ילדיהם.

ב שיפור רמת התפקוד של הילדים 
במישורים ההתפתחותיים השונים.

ב הטיפול במרכז ניתן לשנה עד שנה וחצי 
כשכל משפחה מקבלת מעטפת טיפולית 

אינטנסיבית בת מספר שעות בשבוע 
בהתאם לצרכי אותה משפחה. 

ב המרכז כולל מטפלים מתחומים שונים 
כגון מטפלת משפחתית, מטפלים בהבעה, 

הדרכה הורית, טיפול דיאדי ועוד.
ב הפנייה למרכז נעשית דרך עו"ס המשפחה 

או באופן עצמאי.

פרטי יצירת קשר:

עו״ס אפרת אשכנזי
רכזת נתיבים להורות

רח׳ הנשיא 54, קריית אונו
טל: 03-5061480 

פקס: 03-9408845
efrata@kiryatono.muni.il :דוא”ל

< התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי



4647

קהילה מבשלת
פרויקט הנותן מענה לצורך ייחודי לקשישים 

ובודדים שאינם מסוגלים לבשל לעצמם.
המחלקה העירונית להתנדבות בשיתוף עמותת 
פרויקט אורנשטיין המספקת את מוצרי המזון, 

חברו ליצירת פרויקט שבו מתנדבים ומתנדבות 
מהקהילה מבשלים ארוחות חמות ומזינות 

לקשישים ובודדים בעיר והבאתם לבתיהם. 
בנוסף, נוצרו קשרים מרגשים בין הקשישים 
למבשלים/לות והפרויקט נותן מענה להפגת 

בדידות.

סיוע באיסוף מזון לקשישים 
ומשפחות נזקקות בעיר

בשיתוף פעולה עם אגף החינוך נבנה מערך 
הכולל את כל בתי הספר וגני הילדים בעיר. כל 

בית ספר / גן ילדים מתגייס פעם בשנה לאיסוף 
מצרכי מזון ומוצרי טואלטיקה על פי רשימה 

הניתנת לו מראש. כל המצרכים נאספים למחסן 
"מכל הלב" המופעל ע״י מתנדבים. את הפרויקט 

מובילה בהתנדבות גב' אורית בן יוסף.

המחלקה 
העירונית 
להתנדבות

בית המתנדב התפתח כ'בית' 
המשמש כמקום מפגש של הארגונים 
והמתנדבים, כמרכז ההכשרה בתחום 
ההתנדבות וכ'חממה' לפיתוח מיזמי 

ותוכניות התנדבותיות ביישוב.
מעבר להיותו בית חם למתנדבים 
וכבסיס למפגש בין תושבי העיר 

המתנדבים המגיעים ממגוון ארגונים, 
משמש בית המתנדב אבן שואבת 
למובילי ההתנדבות בעיר, כמרכז 

לשיתופי פעולה בין ארגוני ההתנדבות, 
וכמרכז ידע ומידע בתחום ההתנדבות.

קהילה מבשלת סיוע באיסוף מזון לקשישים 
ומשפחות נזקקות

צועדים בצוותא
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מכל הלב
מרכז סיוע חומרי למשפחות נזקקות המופעל על 

ידי מתנדבים לאורך כל השנה. המתנדבים מחלקים 
סלי מזון על פי רשימות המועברות על ידי אגף 

הרווחה בעיר. קשישים ומוגבלים מקבלים את 
סלי המזון לביתם על ידי מתנדבים המגיעים עם 
מכוניתם הפרטית ומוסרים להם את סלי המזון. 

ליווי חולי סרטן
בשיתוף עמותת "יד תמר". מתנדבים אשר עברו 

הכשרה מתאימה, מגיעים לבתיהם של חולי סרטן 
ומסייעים להם במילוי טפסים והגשת בקשות 

למיצוי זכויותיהם וכן מהווים עבורם אוזן קשבת 
ובונים עמם יחסי חברות.

גיוס שימור מתנדבים
ב על מנת לשמר את מתנדבי המחלקה העירונית 

להתנדבות מתקיימים במהלך השנה אירועים כגון: 
הרצאות העשרה, הרצאות מקצועיות, טיולים, 

הרמות כוסית, סיוע בפעילות ארגוני המתנדבים 
ועוד. 

ב  גיוס מתנדבים חדשים לאורך כל השנה.

פורום שולחן עגול
פורום המונה כ-40 ארגוני מתנדבים 

ועמותות ומובילי התנדבות בעיר. 
הפורום נפגש כ-6 פעמים בשנה 
לצורך החלפת מידע ועדכונים, 

הכשרות משותפות, הצפת צרכים 
וקיום פרויקטים משותפים.

חירום
הוקם מטה חירום המופעל על ידי 

מתנדבים המהווה את הגוף המפעיל 
מתנדבים בעת חירום על פי צרכי 

שטח. חברי הפורום משתתפים 
בהכשרה ובתרגילים כהכנה לעתות 

חירום .

פרויקט "אוזן קשבת"
במסגרתו מתקשרים מתנדבים 

לקשישים בודדים ומשוחחים עמם 
בטלפון להפגת בדידותם.

בוטיקהילה
חנות בגדים וחפצים יד 2 המופעלת על ידי 

מתנדבים, חלקם בעלי צרכים מיוחדים. החנות 
מהווה מרכז מיחזור עירוני עבור תושבי העיר. 
כל הציוד המגיע לחנות נתרם על ידי תושבים, 
ממויין על ידי מתנדבים והפריטים האיכותיים 

עוברים לחנות ונמכרים לכל דורש במחירים 
סימליים. מטופלי הרווחה מקבלים 10 

פריטים חינם בחודש. כל ההכנסות מועברות 
באמצעות אגף הרווחה לטובת נזקקים.

מבצעי התרמה
במהלך השנה נערכו מבצעי התרמה בשיתוף 

מחלקת הנוער בעיר. לפני החגים נאספו 
תרומות מרשתות המזון השונות ובתחילת 

שנת הלימודים יצאנו במבצע “תלמידים למען 
תלמידים” ונאסף ציוד לימודי רב, אשר הוענק 

לתלמידים ממשפחות נזקקות. 
בנוסף, נתרמים עשרות ילקוטים חדשים על 

ידי מפעל החסד “יד ביד”, שוברי קנייה לציוד 
בית ספר אשר נתרמו על ידי אירגון “בני 

ברית” בקריית אונו ושוברי קנייה לרכישת 
מזון בראש השנה מעמותת ״חג שמח” ועוד.

מכל הלב

בוטיקהילה

< המחלקה העירונית להתנדבות
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מתנדבים ספורדיים
מתנדבים הפועלים במסגרות 
שונות של הרווחה ומסייעים 
בהכנת שיעורי בית ובסיוע 
למדריכים במסגרות כגון: 

מועדון נערות, מרכז גלבוע 
לאנשים עם מוגבלות שכלית 

התפתחותית, מועדוניות, 
מועדוני קשישים וכו.

חונכות לילדים
סיוע לילדים המתקשים בהיבט 

הלימודי חברתי באמצעות 
סטודנטים מילגאים ומתנדבים 

מן הקהילה המגיעים לבתי 
התלמיד/ה, מכינים עמם 

שיעורי בית, מתכוננים עמם 
לבחינות ואף מהווים עבורם 
אזן קשבת כאח/ות בוגרים.

צועדים בצוותא
פרויקט שבו מתנדבים ומתנדבות מלווים קשישים 

בודדים, מגיעים אליהם הביתה אחת לשבוע, במטרה 
לסייע בידם בהתמודדות והפגת תחושת הבדידות, 

בונים עמם קשר מתמשך וכן יוצאים להליכה מתונה 
והתאווררות באוויר הצח. המתנדבים מקבלים הדרכה 

וליווי מקצועי מעובדת סוציאלית, משתפים חוויות 
ודילמות ומקבלים יעוץ מקצועי בכל שאלה ופנייה.

חלון לטבע
פעילות גינונית בבתי קשישים ואנשים עם מוגבלויות 
המרותקים לביתם במטרה לחיזוק הערבות ההדדית 
בקהילה, הפגת בדידות, חיבור לאדמה, גירוי חושי, 

בניית קשר אישי, מוטוריקה ותחושת סיפוק.

גמאני רצה
מיזם ארצי - קבוצת ריצה המיועדת לחולות ומחלימות 
מסרטן השד. מלווה על ידי לני ברמן, מאמנת מוסמכת 

בהתנדבות שהינה תושבת העיר. יוזמה של המחלקה 
להתנדבות ופורום נשים רשותי.

פרויקט אוזן קשבת
מתנדבי שי"ל מתקשרים 

לקשישים בודדים ומהווים 
עבורם אוזן קשבת

 פרויקט מחשב
לכל ילד

בשיתוף המפעל הלאומי לפיתוח 
חברתי )אחת לשנתיים(.

הנדיוומן 
סדנת למידה מעשית של 

נשים בשיפוץ מועדון קשישים 
בעיר. בתום הסדנה המתנדבות 

 מצטרפות לסיירת שיפוצים.
הסדנה מתקיימת בשיתוף 

מחלקת הנוער והצעירים ומעמד 
האשה.

גמאני רצה

חלון לטבע

הנדיוומן

< המחלקה העירונית להתנדבות
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 שירות לאזרח אוניברסאלי לכל אדם
מכל מקום בארץ. הייעוץ ניתן ע"י 

מומחים ועורכי דין ללא תשלום ותוך 
שמירת סודיות.

יצירת קשר: 

גב' רחל רביב
מנהלת המחלקה העירונית 

להתנדבות
בית המתנדב, רח׳ הזמיר 39, 

קריית אונו
 טל: 03-3005074

פקס: 03-7956667
mitono44@gmail.com :דוא"ל

חיילים וחיילות פצועי צה״ל
שיתוף פעולה של מתנדבים במרכז השיקומי מתוך 

מטרה לרתום את החיילים הפצועים להוות חלק 
מהקהילה ולרתום אותם לעשייה התנדבותית, 

כשהמוטו המוביל הוא: "ההתנדבות ככלי לריפוי 
והחלמה". 

בנוסף, מתוכננת סדנת פוטותרפיה במועדון שיקומי 
לחיילים וחיילות פצועי צה״ל של עמותת "לב אחד". 

סיפורים מעוררי השראה
כתיבת סיפורי חיים של מתנדבים ותיקים על ידי בני 
ובנות נוער בעיר והפקת ספר עם תמונות, בשיתוף 

“שחקים” - תנועת הנוער של המשטרה ומחלקת 
הנוער בעיר.

יצירת שיתופי פעולה עם בתי עסק
לדוגמה: פרויקט משותף עם חברת הייטק ״בולז 

מדיה״ אשר עובדיה התנדבו לסייע במקצועות 
מתמטיקה ואנגלית לתלמידים המטופלים ברווחה.

טכנולוגיה לגיל החדש
סדנאות למידה עם תלמידים וקשישים בנושא שימושי 
מחשב וסמארטפון בשיתוף מחלקת הנוער והצעירים.

השירותים ניתנים לקהל הרחב:שי״ל - שירות ייעוץ לאזרח
מערך ש.י.ל מאוייש על ידי כ-30 מתנדבים 

יועצים, ביניהם מומחים בתחומים שונים:
< יחסי עבודה: יועצים מומחים בתחום 

יחסי עבודה - עובד מעביד, זכויות עובד 
וייעוץ משפטי.

< ייעוץ בתחום העסקת עובד זר: למתן 
מידע, הדרכה, יעוץ וטיפים למי שמתעתד 

או מעסיק בפועל עובד\ת זר\ה בסיעוד.

< המחלקה העירונית להתנדבות



5455

 לקבלת כל שירותי יעוץ בש.י.ל
יש לתאם פגישה מראש

טל: 03-6487784 / פקס: 077-9215841

שעות פעילות:

 בימים א'-ד' בין השעות 12:00-9:00
 ובימים ב', ד' גם אחר הצהריים:

בין השעות 18:00-16:00.

כתובת:

 בית המתנדב, רח' הזמיר 39, קריית אונו.
mitono44@gmail.com :דוא"ל

< יעוץ משפטי בתחומים: מקרקעין, 
חוזים, ביטוח לאומי, דיני משפחה, דיני 

עבודה והוצאה לפועל.
< בתחנות ש.י.ל נמצאים טפסים לכל 

המחלקות בביטוח לאומי וכן טפסים 
לסיוע משפטי. מתנדבי ש.י.ל מסייעים 

במילוי טפסים.
< סיוע בהכנת כתבי הגנה לבית 

המשפט לתביעות קטנות.
< ייעוץ בתחום צרכנות: לפני רכישה/
מכירה, לפני בניה/שיפוץ, לפני שכירה/

השכרה.
< סיוע בכתיבת מכתבים - בארגון 

ניירת פרטית, ביורוקרטיה וכדומה.
< ייעוץ מס - ע"י יועצת מס מוסמכת. 

< יעוץ בנושאים ביטוחים פנסיוניים, 
פיננסיים, סיעוד, בריאות, אבדן כושר 

עבודה, בריאות לכל הגילאים.

< ייעוץ בתחום צרכים מיוחדים.

השירות ניתן חינם, לכל דורש ואנו 
האגף לשירותים חברתיים / פרטי יצירת קשרמתחייבים לשמור על סודיות ואמינות.

ירון יעקבי, סגן ראש העיר, מחזיק תיק השירותים החברתיים

לילך טרבינוביץ
מנהלת האגף

רח’ שטרן 1, קריית אונו
טל: 03-9408801 

 lilach@kiryatono.muni.il :דוא"ל
קבלת קהל: בתאום מראש

עו"ס מיכל קרני
 סגנית מנהלת האגף,

מנהלת מחלקת פרט ומשפחה
רח׳ שטרן 1, קריית אונו

טל: 03-9408807
פקס: 03-9408844

michalk@kiryatono.muni.il :דוא"ל
קבלת קהל: בתאום מראש

חגית אלעל
עוזרת ראש האגף

רח׳ שטרן 1, קריית אונו
טל: 03-9408801 

פקס: 03-9408844
hagita@kiryatono.muni.il :דוא"ל

< המחלקה העירונית להתנדבות

yaronj@kiryatono.muni.il :נייד: 052-2575780 / דוא"ל



רח’ שטרן 1, קריית אונו
טל: 03-9408801 


