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תושבים יקרים, 

הסתיימה שנת לימודים מוצלחת נוספת בקריית 
אונו והילדים שלנו בוודאי נרגשים לצאת לחופש 

הגדול. המערכת העירונית, המתנ”ס וההורים 
עושים כל שביכולתם כדי לספק פעילויות מהנות 

ומעשירות לילדים בזמן החופשה.  

זאת הזדמנות מצויינת לייצר זמן איכות לגיבוש 
משפחתי, להוריד הילוך בהתאם לתנאי מזג האוויר 

ולגלות שלא חייבים לצאת מהעיר כדי לבלות 
וליהנות.

במידעון זה תמצאו את הפעילויות המתוכננות 
בעיר שלנו לחודשי הקיץ לבני הטף ועד לגיל הזהב 
עם שלל נרחב של פעילויות והפתעות חדשות.          
כמדי שנה, נמשיך “להעיר את העיר” בעזרת צוות 
המתנ”ס ומחלקת הנוער והצעירים, והפעם סביב 

קסמן של אגדות. הספרייה העירונית תמשיך 
לתוך הקיץ עם הצגות הילדים וגם עם המופעים 

המוסיקליים.

אגב, אני ממליץ בחום )תרתי משמע( למי שלא 
טעם עדיין מהקסם של מופעי הספרייה, להגיע 

בקרוב וליהנות מהאווירה הקהילתית והמשפחתית 
במופעים אינטימיים יוצאי דופן.

במקביל לכך, המערכת העירונית, על מוסדותיה 
השונים, מתחילה לפעול מאחורי הקלעים לקראת 

השנה החדשה ועושה כל שאפשר כדי שנתחיל 
אותה ברגל ימין ולשביעות רצון כולם.

בברכת חופשה נעימה ובטוחה,

שלכם,

ישראל גל
ראש העיר

hamatnas.co.il ב  המתנ״ס קריית אונו  kiryatono.muni.il עיריית קריית אונו יולי-אוגוסט 2019    23   יולי-אוגוסט 2019
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 למעלה משמאל ועם כיוון השעון:
מופע "דרך הקצב", הצגת "רביו אלימות" - 

קבוצת חט"ב תיכון, לירון דולב, ״אונו דאנס״ 
- מקום שני מחול מודרני, סיום שנת פעילות 

האסכולה האקדמית של המתנ”ס, “ספורי 
נרניה” - קבוצת תיאטרון ה׳-ו׳,  מקהלת 

"קולות הזמיר" ד צילומים: המתנ״ס
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תושבים יקרים!

שנה"ל תשע"ט הסתיימה והתלמידים יצאו לחופש הגדול.
בקרוב יישלחו השיבוצים לגני הילדים ולבתי הספר.

בנימה של סיכום - חודש אירועי החינוך שלנו היה פורה ומוצלח 
במיוחד:

טקס סיום עירוני של כיתות ו' היה השנה בפורמט חדש ומרהיב. כולנו 
יצאנו ממנו בתחושה של התרוממות רוח.

בערב הצדעה לאנשי מערכת החינוך, העלנו על נס את העובדים 
ואת אנשי ההוראה המצטיינים במסגרות החינוך שלנו, והוקרנו את 

הפורשים באופן חם ומכבד. היה מקסים!
מסיבות הסיום של בתי הספר וגני הילדים היו מרגשות.

השנה, בפעם הראשונה, קיימנו מפגש הכנה להורי ילדי הטרום טרום 
חובה, עם כניסתם לגני הילדים. ההורים ברכו על ההזדמנות לקבל 

מידע ולהפיג חששות.
אנו חשים גאווה ונחת על כל אשר נעשה במסגרות החינוך שלנו 
במהלך שנה זו. יש לנו מערכת חינוך נפלאה עם צוותים חרוצים, 

אכפתיים ומסורים ביותר.
אנחנו מעריכים ומוקירים את מנהלות ומנהלי בתי הספר, את הצוותים 
החינוכיים, את העובדים, את הגננות והסייעות על עשייתם המבורכת, 

על ההשקעה, ועל תרומתם האדירה להישגים הרבים בתחומים 
הערכיים והלימודיים.

תודה רבה למפקחות המקצועיות והאיכותיות על מחוייבותן הרבה ועל 
חלקן הגדול בהצלחה של מערכת החינוך שלנו.

אנו מודים לכל ההורים הפעילים על שיתוף הפעולה הפורה.
חופשה נעימה בטוחה ומהנה לכולם! נוחו ושמרו על עצמכם.

למתגייסים וליוצאים לשנת שרות – הרבה הצלחה בדרככם החדשה.

 חזרה ללימודים
 יום ראשון 1.9.19
א’ אלול תשע”ט

השאלת ספרים
במהלך החופש מתארגנים  

בכל בתי הספר בעיר לסידור 
והכנת הספרים לשנת הלימודים 

הבאה. כ-90% מתלמידי העיר 
הצטרפו כבר לפרוייקט.

במהלך חודש אוגוסט יזומנו 
התלמידים לקחת את ספרי 

הלימוד שלהם לשנה הלימודים 
הקרובה.

שיפוצי קיץ 
כמידי שנה יתבצעו במהלך 

הקיץ שיפוצים נרחבים בכל בתי 
הספר והגנים בעיר. השיפוצים 

נקבעו לפי סדר עדיפות  
בתיאום של אגף החינוך, אגף 
הבינוי ועם מנהלי בתי הספר 

והגננות. בתי הספר הוותיקים 
יקבלו עדיפות לשיפוצים 

נרחבים יותר.

נירה פרידמן
מנהלת אגף החינוך

רון מלכה
מ"מ וסגן ראש העיר

מחזיק תיק החינוך

טקס סיום עירוני שכבת ו׳

ערב הצדעה למצטייני מערכת החינוך

בתי הספר של החופש הגדול
הנושא השנה: “סיפורים בכל מיני צבעים”

במהלך שלושת השבועות הראשונים של חודש יולי תתקיים 
פעילות חינוכית וחווייתית בבתי הספר היסודיים: עידוד קריאה, 

חוגי ספורט, אמנויות, חינוך סביבתי ודיאלוג חברתי ורגשי. 
בנוסף יתקיימו ימי שיא סביב נושאים חברתיים וערכיים.

הקייטנה מיועדת לתלמידי כיתות א’-ג’ בימים א’–ה’ בשעות 
.13:00-8:00



המתנ״ס קריית אונו מארח:

5.7-10.8

 מועדון
השחמט

קריית אונו

לפרטים והרשמה:
hamatnas.co.il :ב  באתר המתנ״ס

tvk@kono.matnasim.co.il  ב

 חגיגת תחרויות
למתחילים ולמתקדמים

 במועדון השחמט
רח׳ יצחק רבין 32, פסגת אונו

חמישי / 4.7 / 
18:00 / פארק 

רייספלד 

 ברחבי
הפארק יוצבו 

מתנפחים

סדנאות 
והפעלות 

לילדים עם 
מחלקת הנוער 

והצעירים

 חמישי / 4.7 / 18:45 
פארק רייספלד

דלת 
הקסמים

מחזמר לילדים המזמין אתכם 
להיכנס לעולם מוסיקלי קסום 

ומלהיב, המשלב את מיטב 
הלהיטים שהלחינה נורית 

הירש לילדים: “מקהלה 
עליזה”, “ברבאבא”, “אבניבי”, 

“הבית של פיסטוק”, “בשנה 
הבאה” ורבים אחרים. 

המתנ״ס
קריית אונו

מחלקת הנוער תרבות ואירועים
והצעירים



המתנ״ס
קריית אונו

תרבות ואירועים
מחלקת הנוער 

והצעירים

חמישי / 11.7 / 18:00 / ספורטק 

אליסה בארץ הפלאות
סיפור קסום שבמרכזו הילדה אליסה, חובבת 

הסיפורים, שמגלה יום אחד כי היא עצמה הפכה 
לגיבורה בתוך אגדה מוזרה וקסומה. בדרכה 

למאורת הארנב היא פוגשת דמויות מפתיעות 
וקצת לא הגיוניות.

חמישי / 22.8/ 18:00 / פארק צה”ל 

שלגייה ותפוח האושר
תפוח האושר נפל מעץ האושר של מדינת הגמדים, והלך 

לאיבוד. כל הגמדים נעשו עצובים מאוד, כי בלי תפוח 
האושר אין שמחה במדינת הגמדים. שלגייה טובת הלב 
יוצאת לחפש את התפוח ובדרך פוגשת חברים שגם הם 

זקוקים לאושר: נחמד הגמד העצוב, שובב הכלבלב שהצטנן, 
מושית החיפושית שהכנף שלה נכוותה מהשמש... רק נגיסה 

בתפוח האושר יכולה לעזור לשלגייה ולחברים. לעזרתה 
מגיע אפרוח רב-מוח. 

פיטר פן, הגיבור האהוב שהוא הילד 
הנצחי, מגיע אל עולם הילדים, שם 
הוא פוגש ילדים אמיצים, שעוזרים 

לו במאבקו בשודד הים הרשע, קפטן 
הוק. הוא פוגש גם בילדה החמודה 
וונדי ומגלה את היכולת המיוחדת 

שלה לעזור לו במשימה. 

חמישי / 25.7 / 18:00 / דרכטן 

אלאדין ומנורת 
החלומות

סיפורם של הנער אלאדין, מנורת החלומות 
הקסומה, ומכשפית, המכשפה שרוצה 

להשתלט על חלומותיהם של כל בני האדם, 
אך לשם כך צריכה להגיע למנורת החלומות, 
שנמצאת במערה סודית, ורק קולו של נער 
צעיר וטהור לבב יכול לגלות לה את השביל 

שמוביל לשם. 

17:30
 הצגות, הפעלות

וסדנאות יצירה מעולם 
האגדות בשיתוף מחלקת 

הנוער והצעירים

חמישי / 18.7 / 18:00 / עבר הירדן 

פיטר פן בארץ 
הילדים
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 הספרייה העירונית -
 בית לתרבות יוצרת,

רח׳ המייסדים 5, קריית אונו

ג’ונגל 
אורבני

תערוכת תכשיטים

בעולם בו הכל מתועש מבוטן 
ומנוכר, הירוק מחזיר אותנו אל 
נוף בראשית ונותן לנו הרגשה 

של רוגע ושלווה

 ב בספרייה העירונית
בתאריכים 8-10.7.19 

מרכז אמנויות 
פותח את שעריו 

לסדנאות קיץ 
ייחודיות לנוער

מחזור ב'

 22.7-9.8
תפירה 
 ועיצוב

אופנה  

 28.7-14.8
סדנאות ציור, פיסול 

וקרמיקה הומוריסטית

לפרטים: 03-5347659 

יולי-אוגוסט 2019     ??

המתנ״ס / מרכז אמנויות / ליצור, לעצב, לאהוב!

רח׳ ירמיהו 4, קריית אונו / טל: 03-5347659

חמישי / 29.8 / 
18:00 / פארק 

רייספלד 

המתנ״ס
קריית אונו

תרבות ואירועים

מחלקת הנוער 
והצעירים

 עודד פז, מנחה ערוץ הילדים, וכוכב
הפיג'מות במופע קצבי המשלב את מיטב שירי 

הסדרה הפופולארית ומיטב שירי הפסטיגלים אותם 
ביצע במהלך השנים.

מופע מטריף ומקפיץ לכל המשפחה!

 ברחבי
הפארק יוצבו 

מתנפחים

סדנאות 
והפעלות 

לילדים עם 
מחלקת הנוער 

והצעירים



המתנ״ס / המרכז   לגיל הרך ולמשפחה / אבני דרך שלך ובשבילך

 החלה ההרשמה להצגת מועמדות
)ASD( לקבוצות תקשורת חברתית

למי? מה? מתי?
 ב  גילאי גן חובה ועד כיתה ה', בחלוקה

לפי קבוצות גיל.

ב  גודל הקבוצה: שישה ילדים.
ב  זמנים: אחת לשבוע, בשעות אחה"צ,  

למשך שעה.

ב  פתיחה משוערת: אוקטובר 2019
ב  הקבוצות מונחות, כל אחת, ע"י שתי 

נשות מקצוע מתחומי הפסיכולוגיה, קלינאות 
תקשורת, ריפוי בעיסוק ותרפיה רגשית.

היחידה להתפתחות הילד

מטרות הקבוצה:
ב  לאפשר לילדים לחוות חוויות 

חברתיות חיוביות בקבוצת השווים.

ב  לפתח מיומנויות של הקשבה 
הדדית ושיח מותאם עם האחר.

ב  שיתוף בתכנים רגשיים והתמודדות 
עם נושאים חברתיים שונים בתוך 
המרחב הקבוצתי כגון תחרותיות, 

דחייה, יוזמה, שיתוף פעולה.

ב  קבלת כללים וסמכות.
ב  מודל העבודה מתייחס לילד על כל 

היבטי חייו בראייה כוללנית.
מחיר השתתפות: טופסי 17 מקופ"ח מכבי 

וכללית )למי שזכאי( או באופן פרטי.

לפרטים והרשמה:
 מזכירות היחידה, טל׳ 03-7402209

childev@kono.matnasim.co.il :או במייל

יולי-אוגוסט  2019     13 12     יולי-אוגוסט 2019

היחידה הקהילתית להתפתחות הילד / טל’: 03-7402202 

אסתר פיק
מנכ"לית המתנ"ס

עמי כחלון
 סגן ראש העיר

יו”ר הנהלת המתנ”ס 

תושבים יקרים 
חודשי הקיץ יולי-אוגוסט הגיעו ועימם שלל פעילויות 

ואירועים שתכננו עבורכם לחופש הגדול.
בואו לקחת חלק באירועי הקיץ "מארץ האגדות". 
האירועים יתקיימו במסגרת פעילות "מעירים את 

העיר". תוכלו ליהנות מסדנאות, ממופעים ומאירועים 
ייחודיים שייערכו בגינות, בפארקים ברחבי העיר 

ובמסגרתם יעלו הצגות שונות ופעילויות משותפות 
עם מחלקת הנוער והצעירים. 

הספרייה העירונית שלנו מציעה שלל פעילויות 
מוסיקה ויצירה, כמו כן מגוון רחב של מופעים לכל 

הגילאים. 
מידע נרחב על פעילויות מרתקות לגיל הרך, לצעירים, 

למשפחות ולגמלאים תמצאו במידעון זה.
זו השנה העשירית שאנו מארחים את פסטיבל 

השחמט, בו ישתתפו שחמטאים מרחבי הארץ ורבי 
אמנים בינלאומיים.

הפנינג חוגי המתנ"ס יתקיים בתחילת חודש ספטמבר, 
בתפוח פיס ברחוב הזמיר ויאפשר לכם להיחשף 

ולהתנסות בפעילויות ובסדנאות השונות של חוגי 
המתנ"ס. ביום ההפנינג תתקיים הצגה לילדים העולים 

לכיתות א' והפעלות מגוונות.
מאחלים לכולכם חופשה נעימה ובטוחה, רבת טיולים 
והנאות, עם בילויים מוצלחים בחיק המשפחה והנאה 

ממגוון הפעילויות המוצעות כאן לקהילה.



 יריד 
“ספרים 
בשנקל״

מכירת עודפים ענקית – 
 כל ספר ב-2 ש״ח בלבד 

רק בחודש יולי!

שימו לב! 

הספרייה תהיה סגורה לרגל 

חופשה שנתית בין התאריכים

11.8-23.8. נחזור לעבודה 

סדירה ביום א’, 25.8. 
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קיץ של אירועי תרבות 
איכותיים לילדים 

ולמבוגרים!

יולי
 אוגוסט
2019 

המתנ״ס
קריית אונו

מספר המקומות מוגבל.

יש להזמיו כרטיסים לכל 

הפעילויות מראש באתר:

hamatnas.co.il

המתנ״ס
קריית אונו

הספרייה העירונית

 המתנ״ס
מארח לראשונה 

בספרייה העירונית 
קריית אונו  

רביעי / 28.8 / 16:00-10:00

אליפות הטאקי הפתוחה של 
קריית אונו לגילאי 99-5 יוצאת 

לדרך בשיתוף מר חיים שפיר, 
ממציא הטאקי

בטוחים שאתם אלופי האלופים בטאקי?
 רוצים לנסות לזכות בתואר הנכסף -

אלופי הטאקי של קריית אונו?
מי הראשונים שיגידו "קלף אחרון בידי״?

ההרשמה תיפתח 
בקרוב באתר המתנ"ס. 
עקבו אחרי הפרסומים!

התחרות נושאת פרסים!



שלישי / 2.7 / 21:00

תמר אייזנמן / 
איתי פרל

דואו גיטרות
פתיחת סיבוב הופעות משותף גדוש 

גיטרות עם מיטב השירים

הבלוז הבאר שבעי והביט הניו יורקי 
נפגשים. תמר מתגוררת ומופיעה בארה”ב 

בשנים האחרונות ומגיעה לארץ לסיבוב 
הנוכחי. איתי הוציא השנה את אלבומו 

החמישי “מלון ערבה”. השניים משתפים 
פעולה עם טובי המוסיקאים בארץ. 

ב כרטיס במחיר 50 ש״ח 

מספר המקומות מוגבל. 
יש להזמין כרטיסים לכל 
הפעילויות מראש באתר: 

HAMATNAS.CO.IL

הספרייה 
העירונית

2019

יולי-אוגוסט

שלישי / 9.7 / 21:00

מירה עווד
אקוסטי 

מירה מייצרת מוסיקת פיוז'ן 
ערבי, אתה היא מופיעה בכל 

העולם. המופע בנוי מרפרטואר 
מקורי, שירים פרי עטה, לרוב 
בערבית, עם נגיעות באנגלית 

ובעברית.
מירה תלווה את עצמה בגיטרה 

אקוסטית ולפעמים גם בכלי 
הקשה שונים וחלילים.

גיא מינטוס – פסנתר

ב כרטיס במחיר 50 ש״ח 

לראשונה בישראל - מיטב השירים של היוצר 
הקנדי האגדי בעיבודים חדשים ומלהיבים, 

בביצוע הרכב נגנים גדול. המופע כולל את שירי 
המחאה, המשקפים את מעורבותו החברתית 
והפוליטית בחברה האמריקאית לצד להיטים 

ושירי אהבה מוכרים.

פזית נוני – שירה וגיטרה
דיוויד אוטרמן – שירה, גיטרה ומפוחית

דורון מייגנרס – שרירה וגיטרה
אלי טרגן – בס

דני שרווי – תופים

אורחים מיוחדים:
יאיר דלאל – כינור ומפוחית 

אדם דונסקי – כלי נשיפה

ב כרטיס במחיר 55 ש״ח 

חמישי / 11.7 / 21:00

סוס פרא
מופע מחווה לניל יאנג



״אבי געזונט״
ערב זמר עם שלמה שביט

"שירים מבית אמא ואבא" – שירת רבים בליווי 
שקופיות. רבים משירי ארצנו הראשונים נבעו 
ממקורות הזמר היהודי והחסידי. נגלה אותם 

מחדש ונשיר ממיטב הזמר ביידיש וגם בעברית, 
בשילוב קטעי סיפורת.

אורחים: מרדכי צ’כנובר - “מספר הסיפורים”  
פנינה בסרגליק - “אויפן שפיץ צונג” 

 ב כרטיס במחיר סמלי: 30 ש״ח בלבד
כולל כיבוד קל

חמישי / 18.7 / 19:30

איה כורם
"סיפור אינטימי"

היוצרת והזמרת במופע חדש ממיטב שיריה, 
הכולל גם סיפורים מעוררי השראה על 

תחילת דרכה ועל ניצחונה במאבק המשפטי 
בו מצאה את עצמה, שהגיע גם לכנסת 

ולביהמ"ש העליון.

 בין השירים במופע: "יונתן שפירא",
 "שיר אהבה פשוט", "אל תאמיני",

"קיץ", "צלצולי פעמונים״ ועוד.

איה כורם – שירה וגיטרה
אדם בן אמיתי – גיטרה 

ב כרטיס במחיר 50 ש״ח

שלישי / 16.7 / 21:00

"במעלה הסולם"
דני וייצפלד

מסע לעומקי המוסיקה הקבלית עם דני 
וייצפלד, הגיטריסט בעל השם העולמי.

דני ניגן בעבר עם קלי קלארקסון, ג'יימס 
בלאנט, עידן רייכל, ריטה, הדג נחש ועוד.

במופע יבצע דני את הניגונים הקבליים 
 מהאלבום "במעלה הסולם" וישתף

 מהסיפורים והתובנות שאסף במשך 
השנים בסיבובי ההופעות מסביב לעולם.

ב כרטיס במחיר 40 ש״ח  

שלישי / 23.7 / 21:00

חמישי / 25.7 / 21:00
איך הגלגל מסתובב

מופע מחווה חדש לשירי שמוליק קראוס
המופע, בניהולו המוסיקלי של אילן וירצברג, 

מביא לבמה את היופי המוסיקלי של קראוס ואת 
הכריזמה הגדולה שלו. בין השירים במופע: "אינך 
יכולה", "כל השבוע לך","זמר נוגה", "מה איתי", 

"לוח וגיר", "רואים רחוק רואים שקוף" ועוד 
רבים, בביצוע הרכב נגנים גדול.

ב כרטיס במחיר 60 ש״ח

אילן וירצברג – ניהול מוסיקלי, גיטרות ושירה
ארז זינגר – שירה וגיטרות

אליה סממה – שירה, גיטרות וכלי הקשה
אסף פרישמן – קלידים וקולות

גיל אימר – בס וקולות
אבי ברק – תופים

מספר המקומות מוגבל. 
יש להזמין כרטיסים לכל 
הפעילויות מראש באתר: 

HAMATNAS.CO.IL

הספרייה 
העירונית

2019

יולי-אוגוסט



להקת "סייקל סליפ" תנגן את מיטב 
הלהיטים לד זפלין, מכל שנות פעילותה. 

הנגנים שמו להם למטרה לשמר את 
התקופה המיוחדת של הרוקנ'רול 

ומביאים לבמה את האווירה הנכונה 
והמדוייקת של ביצועי הלהקה. 

יוסי בן דוד – גיטרה
ערן זילברברג – בס

יאיר בן סימון – תופים 
גיא פורטוגלי – קלידים

שירן אביהו – שירה

ב כרטיס במחיר 50 ש״ח

חמישי / 1.8 / 20:30

מחווה למלחין הג'אז אירווינג ברלין
שלישי / 6.8 / 20:30

 קונצרט ג'אז בפורמט אינטימי, הכולל חלק
"Cheek to cheek" מיצירות הפאר, ביניהן 

 וגם שירים פחות מוכרים של אחד מגדולי
המלחינים האמריקאיים.

ב כרטיס במחיר 40 ש״ח

יעלה באלין – שירה
יונתן ריקליס – פסנתר

עופר גנור – גיטרה
ארי רולנד - בס

חמישי / 8.8 / 21:00
המקצוענים

משה פרסטר, אריק זילברמן וגיל קופטש 
בערב סטנדאפ משובח

שלושה מאבות המזון של הסטנדאפ הישראלי, מביאים איתם 
מעל 100 שנות ניסיון לבמה, לערב של צחוק חסר גבולות. חלוצי 

הסטנדאפ בארץ בערב מצחיק עד דמעות!

ב כרטיס במחיר 50 ש״ח

הספרייה 
העירונית

2019

יולי-אוגוסט

חמישי / 1.8 / 21:00

מחווה ללהקת 
לד זפלין 

מספר המקומות מוגבל. 
יש להזמין כרטיסים לכל 
הפעילויות מראש באתר: 

HAMATNAS.CO.IL

אסף המר – ניהול מוסיקלי וגיטרות / 
איציק שטרית – ניהול תפעולי ודרבוקה 

/ בר יעיש – גיטרות / אבי אליהו – 
תופים ושירה / איתי אברהם – שירה 

/ אבנר כהן – גווירו וקסילופון / שי 
רייך – כלי הקשה / אור מור – מראקס 

ומרשרשים / גיא אלטון – מפוחיות

שירים ישראליים, שירים מן המקורות, קטעים 
אינסטרומנטליים ושירים מקוריים אשר נכתבו ע"י חברי 

הלהקה, אשר מונה 9 חברים ו-7 מהם בעלי צרכים 
מיוחדים ומוגבלויות שונות. חברי הלהקה בעלי הצרכים 

המיוחדים שרים ומנגנים בלייב וללא פלייבק.
להרכב משמעות כפולה: התהוות קבוצה חברתית בנוסף 

למוסיקלית וקבלת האחר דרך נקודות החוזקה שלו.
הלהקה שייכת ל“רשת חוויות אושיות רחובות”

ב כרטיס במחיר 40 ש״ח

להקת רוח חדשה
שלישי / 30.7 / 20:30

"לעוף עם הרוח"



רביעי / 3.7 / 17:00
ישראל 

והגיטרה
״קול הסיפורים שבעולם״ - 
מופע סיפור מוסיקלי מצליח 

לילדים ולהורים, מיועד לגילאי 
שנה ומעלה

מסע מרתק - מהאגדות הקלאסיות 
המפורסמות ועד לספרות המקור 

של ימינו, בצליל ובתנועה.

 ב כרטיס במחיר 35 ש״ח
לילד + מלווה 

שלישי / 2.7 / 17:30
 הספריות הציבוריות פותחות

את החופש בגדול!

תיאטרון צחוקלה - 
כיפה אדומה

עיבוד מותאם לגיל הרך של האגדה המפורסמת, 
בסגנון קומי וכתוב בחרוזים. סוף ההצגה מוגש

בסגנון עדין וייחודי ומלא בהפתעות. 

שעת סיפור ארצית, חלק מפרויקט של כ-100 
ספריות ציבוריות ברחבי הארץ, המקיימות את 

האירוע בו-זמנית, בשיתוף מיטב מספרי הסיפורים.

מיועד לגילאי 5-2

פעילויות 
לילדים 

הכניסה 
חופשית הלהקה מבצעת את כל הלהיטים המוכרים, 

בשילוב הרמוני של עברית ויוונית
בין השירים במופע: "פני מלאך", "שכשנבוא", "נערה 

ממש אוצר", "בום פם", "כמו שיכור" ועוד. ביצועים 
מצויינים למגוון השירים מהתרבות המוסיקלית של יוון. 

קלאסיקות על זמניות, שירים מקוריים והרבה שמח!

אבי טובי – שירה
ירון לוי – קלידים

אוראל מזרחי – בוזוקי
גל טובי – דרבוקה

ב כרטיס במחיר 50 ש״ח   

חמישי / 29.8 / 21:00

 מופע יווני ישראלי
עם אבי טובי ולהקתו

פתיחת תערוכת צילומים ספרותיים
חמישי / 25.7 / 19:00

בתערוכה יוצגו צילומים מקוריים של 
סצנות יצירות ספרותיות בעברית 

ה'מחוברים' למקורות ההשראה 
הספרותית.

"לכל אחד יש תמונה אחרת בראש 
כשהוא קורא טקסט ספרותי, כך 
שבהחלט יהיה מעניין לראות את 

התוצאות"
דניאל בן מויאל, מנהלת תחום 
EPSON הדפסה בפורמט רחב בחברת

הכניסה חופשית

EPSON בחסות פורטל הספרות 'בכיוון הרוח' וחברת



שני / 8.7 / 17:00
 תופים, קולות

וטבע ברוח הקיץ

דנית 
והשלוּפים

הצגה בנושא כעסים 
והתמודדות

דנית היא ילדה מלאה ברגשות אבל היום היא רביעי / 10.7 / 17:00
מרגישה כועסת. ואז קופץ לה גם השלוּפ של הכעס. 

הוא קופץ, רוטן ומתעקש להישאר.
דנית תלמד מה לעשות עם הכעס שלה ואיך בכל 

זאת להשתלט עליו.

דנית לוי-עמר: משחק, שירה, בובות

מיועד לגילאי 7-3

 כרטיס במחיר 30 ש״ח
 לילד + מלווה 

פעילויות 
לילדים 

רביעי / 17.7 / 17:00
טרופותי – 
עכבר ביער
 הצגה מבית תיאטרועי –

תיאטרון בובות איכותי לילדים

אי שם ביער, טייל העכבר הכי חכם 
בעולם. איך הצליח לסדר את כולם?
בואו תגלו... ואז תדעו אם בתוככם 

האומץ קיים...

שני / 15.7 / 17:00

ילד פעם
 מופע מוסיקלי מקורי

לכל המשפחה
להקה של 4 נגנים וזמרים תבצע את 

שירי אלבום הילדים המצליח "ילד 
פעם" וגם קטעי קישור משעשעים 

בשיתוף הקהל. השירים עוסקים 
בחוויות ילדות ומוגשים בעיבודים 

מוזיקליים מעניינים וסוחפים.
המופע רץ בהצלחה בכל רחבי 

 הארץ. ההרכב עובד בימים אלה
על אלבום חדש 

לי גאון – שירה

אורי וינשטוק - שירה ופסנתר

גבי סידון – שירה

ניר פופליקר – גיטרות ושירה

מיועד לגילאי 8-4

 כרטיס במחיר 30 ש״ח
 לילד + מלווה 

 הפעלה אינטראקטיבית
קסומה לכל המשפחה

מנחה: עמנואל אלמוסנינו, 
מוסיקאי ויוצר

מעגל, חגיגה ונגינה על כלים 
ייחודיים בעלי אופי שבטי 

מיוחד! רעיונות מוסיקליים 
ושפת מקצבים יוצרים הפעלה 

תיאטרלית ייחודית.

מיועד לגילאי 6-2

 כרטיס במחיר 30 ש״ח
 לילד + מלווה 

מיועד לגילאי 3 ומעלה

 כרטיס במחיר 40 ש״ח
"אלבום מעולה, נדיר באיכותו" כל גיל חייב בכרטיס!

)בן שלו, הארץ(

"החבר'ה של ילד פעם מזכירים שיש 
יצירתיות גם אחרי הכבש ה-16"

מספר המקומות מוגבל
יש להזמין כרטיסים לכל 
הפעילויות מראש באתר: 

hamatnas.co.il

העירוניתהספרייה 
2019

יולי-אוגוסט



שני / 29.7 / 17:00
יעלצ'יק

הצגה מיוחדת עם יעל פדר
ברוכים הבאים לגן החברים של יעל, 

גן קסום ומופלא, מלא שמחה ואהבה! 
נבי הארנב, אופצ'יק ושפרה, צבי הצב 

וחברים נוספים שרים מדקלמים ורוקדים 
עם יעל בחגיגה של שירים וסיפורים 

לקטנטנים.

 שני 22.7 /
 בשעה 16:30
וגם ב-17:30

גולי והגיטרה
 מופע מוסיקלי

לגילאי 4-2
לצלילי הגיטרה והדרבוקה, נצא יחד 

למסע מוסיקלי צבעוני ומשמח, נחלק 
אביזרי נגינה וניצור “תזמורת של 

ממש”!

 ב כרטיס במחיר 40 ש״ח
לילד + מלווה 

 התרשמו
מהמופע באתר:

gitarashara.co.il

פעילויות 
לילדים 

מיועד לגילאי 6-2

 כרטיס במחיר 30 ש״ח
 לילד + מלווה 

רביעי / 24.7 / 17:00
ראש גלידה - 

ההצגה
סיפורו של ברוך, המוכר החביב, 

שמחליט להגשים ולהפוך את 
המכולת לחנות גלידה מיוחדת 

במינה...
סיפור מתוק וקליל על אומץ 

וייחודיות. בהצגה מסרים 
חינוכיים: עידוד להגשמת 

חלומות, קבלת השונה 
והתמודדות עם שינויים 

ומשברים.

משחק: אשרת מילר

 ע"פ הספר "ראש גלידה"
של אורי דגן.

מספר המקומות מוגבל
יש להזמין כרטיסים לכל 
הפעילויות מראש באתר: 

hamatnas.co.il

העירוניתהספרייה 
2019

יולי-אוגוסט

 מיועד
לגילאי 5-2 

 כרטיס במחיר 35 ש״ח
 לילד + מלווה 

 מיועד
לגילאי 4 ומעלה

 כרטיס במחיר 30 ש״ח
 לילד + מלווה 

רביעי / 31.7 / 17:00
סיפור התבה

עם רני שמש
 חוויה של העצמה, דמיון

ותרגילי כושר מהנים 
שזורים בסיפור מרתק 

והפעם – סיפור התבה, 
המעודד ערכים של ענווה 
וחברות. על מטמון שאבד 

לניצולת שואה באניית 
מעפילים בדרך לארץ ונמצא 

לאחר שנים, בדרך נס.
פעילות עמוסת מכשולים, 

תרגילי קואורדינציה ופעילויות 
של תכנון תנועה.



רביעי / 7.8 / 17:00

 אינדי ילד טריו
שרים יגאל בשן 

ועוזי חיטמן
מופע טריו מיוחד לכל המשפחה.

מחווה לשירים הגדולים של שניים
מהיוצרים והמבצעים האהובים בישראל,

שהעניקו לנו קלאסיקות על זמניות.
בין השירים במופע: "הופה היי", 

"אלוהים שלי", ילד פלא", "ארץ הצבר",
"יש לי ציפור קטנה בלב" ועוד רבים.

ליאור סקר – שירה וגיטרה

שרון חידרסקי - שירה

אסף לביא – קלידים ואקורדיון

פעילויות 
לילדים 

מספר המקומות מוגבל
יש להזמין כרטיסים לכל 
הפעילויות מראש באתר: 

hamatnas.co.il

העירוניתהספרייה 
2019

יולי-אוגוסט

מיועד לגילאי 6-2

 כרטיס במחיר 30 ש״ח
 לילד + מלווה 

מיועד לגילאי 10-3

 כרטיס במחיר 30 ש״ח
 לילד + מלווה 

שני / 26.8 / 17:00
ספר הג'ונגל
 בהשראת הלהיט של דיסני.

 הצגה מבית "דף חדש" –
תוכן תיאטרלי לילדים

הרפתקאות הילד מוגלי וחבריו 
החיות, הבריחה משירחאן והגילוי 

שגם בכפר של בני אדם כיף 
לחיות, בייחוד אם מחכה לו שם 

הילדה באנה.
ההצגה בהשתתפות הילדים 

מהקהל ובליווי צלילי השירים 
המפורסמים.

מפגש עם הסופרת נילי 
פיטרסון ויוצר הסרטים 
אמנון בן יצחק

מיועד לגילאי 10-4

 כרטיס במחיר 30 ש״ח
 לילד + מלווה 

תירוץ לאימוץ

רביעי / 28.8 / 17:00

נילי תספר על תהליך כתיבת הספר, על יצירה, על השראה ותקריא 
קטעים מהספר, שעוסק בקשר המיוחד והחיוני בין הילד לכלבו.

אמנון, מומחה בעל שם עולמי בהתנהגות כלבים, ידבר על הדמיון 
בין ילדים לכלבים. בנוסף, יוקרנו במפגש סרטוני אנימציה קצרים 

הקשורים לנושא. 

שני / 5.8 / 17:00
טיול בארץ 

הבלבול
הצגה מבית תיאטרון 

צחוקלה

הצגה מוסיקלית בחרוזים על 
נעלול בהלול, מלך הבלבול!
קומדיה קלילה ומשעשעת 
 מאוד, מצחיקה מתחילתה

ועד סופה.

 מיועד לגילאי 3 
ומעלה ולכל המשפחה

 כרטיס במחיר 40 ש״ח
 כל גיל חייב בכרטיס!



שישי / 5.7 / 13:00-10:00
בקניון קריית אונו

המטה העירוני 
לבטיחות בדרכים

 חידון קהילתי
בנושא בטיחות בדרכים

  פרס ראשון:
אופניים וקסדה

משחקי 
חברה 

בנושא 
זה״ב

דמויות 
שטח

פינת 
יצירה

מראה 
סלפי

סימולטור 
אופניים 
חשמלים

קוביית 
המידע

מרץ / אפריל 2016   ??

פתוח בימים א'-ה', 19:00-16:00 ובזמן אירועי הערב

קפה על הפארק
בלובי הספרייה

עסק חברתי בשיתוף מחלקת קידום נוער

 מגוון סוגי קפסולות ג'ו / שתיה קלה /
חטיפים / עוגיות / טוסטים / גלידות

המתנ״ס
קריית אונו

הספרייה העירונית
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 רביעי / 17.7 / 20:00
הצוללת האדומה, סוקולוב 8

במה פתוחה
רביעי / 24.7 /  20:30

 הקרנת סרט
ברחבת הספרייה

 רביעי / 31.7 / 18:30
 מתחם בני עקיבא, 

שלמה המלך 30
לייזרטאג

ב  מותנה בהרשמה מראש

 שלישי /  6.8 / 21:00-16:00
יאנוש 

 אופנה, סלפי
ומה שביניהם

סטיילינג, איפור, סדנת סלפי - 
זמן להוציא מעצמך את הכי טוב, 
כי החופש  זה הזמן שלך להתפנק

ב  מותנה בהרשמה מראש

1010 ב־10
 ב־

10

10 מתחמים ב-10 ש״ח - אטרקציה חדשה וייחודית 
בשיתוף הרשות לביטחון קהילתי במטרה לגוון ולצאת 

מחוץ לקופסא. חופשה מהנה
לפרטים והרשמה: מאור, 052-3876008

 רביעי / 7.8 / 19:00 
פארק רייספלד

מתחם מתנפחי 
אקסטרים

מתנפחי נינג'ה + מסלול אופניים 
אתגרי הכולל סדנת תיקון אופניים

חמישי /  8.8 / 21:00 / יאנוש

ערב TED נוער 
ואסקייפרום

 הערב הזה יטריף לכם את המוח.
 יש לכם על מה לדבר? זה המקום!

רוצה להרצות?
ב  מאור: 052-3876008

 ב ההשתתפות באסקייפרום
מותנית בהרשמה מראש

 חמישי / 15.8 / 20:00
הצוללת האדומה, סוקולוב 8

קרב ראפ 
במהלך השנה גילינו יותר ויותר בני 

נוער צעירים ומוכשרים בתחום הראפ. 
הקיץ הם רוצים לעלות אחד מול השני 

ולגלות מי הטוב ביותר! בואו תשפטו 
איתנו מהקהל וביחד נבחר את מלך 

הראפ של קריית אונו.

 רביעי / 21.8 / 22:00
מתחם בני עקיבא, שלמה המלך 30

כנס משחקים ענק
טורנירים לאורך הלילה

רביעי  / 3.7 / 20:30 / יאנוש 

פיצ׳סרט

 מחלקת הנוער
והצעירים

קיץ במחלקת הנוער והצעירים

ב  מותנה בהרשמה מראש

רביעי / 10.7 / 20:00 / יאנוש 

 איך להיות
יוטיובר מצליח

בואו ללמוד איך להיות יוטיוברים 
ממורן זר קצנשטיין, מנהלת ביה״ס 

למקצועות היוטיוב ומהיוטיובר 
המצליח  אור בן אוליאל

 ספורט
בעיר

 פתוח  לכלל הנוער בעיר 
מותנה בהרשמה מראש

 ראשון /  14.7 / 23:00
צ’יינין המשולב

טורניר כדוריד בלילה
ראשון / 28.7 /  18:00 /  מיניפיץ

 טורניר כדורגל לתנועות
ומועדוני הנוער בעיר 

ראשון / 4.8 / 23:00 / במגרש 
הכדורסל המקורה בצ'יינין

טורניר כדורסל בלילה
לפרטים:

מאור, 052-3876008
noar_ono אינסטגרם

noar ono פייסבוק
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שון
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שני
שי

שלי
רביעי

שי 
מי
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שי
ת

שב

יום המודעות 
הלהטב״קי

צוללת פתוחה

מסיבת בריכה
 כלל הנוער  

מעירים
את העיר 

)פארק צה״ל( 

במה פתוחה 
בפארק 
רייספלד

אליפות 
הטאקי 
הפתוחה

אירוע סגירת 
הקיץ בפארק 

רייספלד

אופנה, סלפי 
ומה שביניהם 
10 ב-10 
צוללת פתוחה

מתחם 
אקסטרים 

ומסלול אופניים
 

 10ב-10
צוללת פתוחה

 TED ערב
 

נוער 
ואסקייפרום
 10ב-10 
צוללת פתוחה

טורניר כדורסל 
בלילה

ציורי קיר 
במקלטי העיר

ניקוי חופים

קרב ראפ 
בצוללת

מפגש עם 
מועדון נוער 
מחוץ לעיר

צוללת פתוחה

פק״ל לילה

פק״ל לילה

חופש. 
גדול!

  לפרטים נוספים:
 noar_ono  אינסטגרם

הצטרפו לקבוצת הווטסאפ של 
מחלקת הנוער וקבלו פרסומים 

שוטפים של שלל האירועים 

מרחב למידה 
ביאנוש

מרחב למידה 
ביאנוש

הקרנת גמר 
קופה אמריקה 

ביאנוש

פיצ׳סרט 
ביאנוש

10ב-10
ערב סרט 
בצוללת

אירוע 
פתיחת הקיץ 

ברייספלד
צוללת פתוחה

במה פתוחה 
בצוללת

הקרנת 
סרט ברחבת 

הספרייה
10 ב-10

צוללת פתוחה

מסיבת בריכה
 כלל הנוער  

מעירים את העיר
)עבר הירדן( 
ערב סרט בצוללת

מעירים
את העיר 

)דרכטן( 

סמינר 
צוללנים

פק״ל לילה

סמינר 
צוללנים

איך להיות 
יוטיובר

10 ב-10
צוללת פתוחה

טורניר כדוריד 
בלילה

טורניר
כדורגל - 
תנועות 

ומועדוני נוער

הפנינג 
התנדבות 

בגינה 
הקהילתית

הקרנת הסרט 
“חובה עלייך”

מסיבת בריכה 
בוגרי ח׳-ט׳

מעירים את 
העיר

צוללת פתוחה

יציאה 
למימדיון

צוללת פתוחה

יציאה ללונה 
פארק

צוללת פתוחה

יציאה
לסופרלנד 

צוללת פתוחה

לייזר טאג
10 ב-10

צוללת פתוחה

יציאה
I JUM

P-ל
כיתת אמן 

בצוללת

צוללת פתוחה
פק״ל לילה

פק״ל לילה

פק״ל לילה

שון
רא

שני
שי

שלי
רביעי

שי 
מי

ח
שי 

שי
ת

שב

יולי 2019

יריד עסקים 
של בני נוער

ערב שירה לזכרו 
של גילעד יעקובי 

כנס משחקים 
10 ב-10

ר
ע

הנו
ת 

ק
חל

מ
 

ם
רי

עי
צ
ה

ו



קיץ בתנועות הנוער
 הנוער העובד

והלומד 
הקייצת

1-11.7 / בוגרי כיתות ג'-ה' 
קייטנת הקיץ של הנוער העובד והלומד - 

ברוח תנועת נוער, בסימן 71 שנים להקמת 
מדינת ישראל. הקייצת מספקת חוויית קיץ 
קבוצתית, מהנה ומגבשת באווירה חינוכית 

וכוללת רחצה בבריכה, יום בלונה פארק ויום 
במימדיון.

ב לפרטים: דניאל בארק, 054-4698281

המחנה
16-18.8 / בוגרי כיתות ד'-ו' 

מחנה הקיץ של התנועה, בנושא הקמת 
המדינה, באווירה חינוכית, מלא בפעילות 

יצירתית ומהנה.
ב לפרטים: דניאל בארק,  054-4698281

XL קיץ
פעילות ייחודית לבוגרי כיתות ו'-ז'

קיץ XL כולל 4 מפגשים מהנים אחר 
הצהריים )ערב מאסטר שף, משחקי ענק 

ועוד...(  ובנוסף - יציאה לבריכה וללונה 
פארק.

 ב לפרטים: רותם רפאלי,
054-7830775 

מחנה העפלה
7-10.7 / שכבת ז'

מחנה חווייתי לשכבת ז' הארצית המגולל 
את סיפור ההעפלה לארץ ישראל. החניכים 

הם מעפילים שמתחמקים מהבריטים 
שרוצים למנוע מהם את העליה. במהלך 

המפעל החניכים בונים מבנים מחנאים 
גדולים ומרשימים, משתתפים בסדנאות 

קפ"ק )קרב פנים מול פנים(, סדנת 
הישרדות, ומעפילים לארץ בספינה אמיתית 

תוך התחמקות מהבריטים.
ב לפרטים: רותם רפאלי,  054-7830775 

צבר
11.7 / אירוע סוף שנה 

5-8.8 /  סמינר מד"בים לשכבות י' ו-יא'
23-27.6 / סמינר מד"צים לשכבת ט'

כנפיים של קרמבו 
29-31.7  / סמינר הכשרת צוותים ומדריכים ארצי

21-23.8 / מחנה קיץ מיוחד 
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טיול מים
21-24.7 / שכבת ח'

טיול ארצי לשכבת ח' שכולו מתקיים 
במסלולים ליד מקורות מים  במסלולים 

הקרירים והנעימים ביותר בתקופה החמה. 
החניכים יעברו פעילות קבוצתית מגבשת 

וחווייתית, תוך לימוד על נופי צפון הארץ.

 ב לפרטים: רותם רפאלי,
 054-7830775 



תשומת לב לשינויים
לפעמים דווקא בקיץ שאמור להיות כיף, קל יותר 

ללכת לאיבוד ולכן חשוב להיות ערים לסימנים 
שונים כגון: שינויים במצב הרוח, שינויים בתזונה, 
התבודדות, הסתגרות, שינה מרובה. במקרים אלו 

שוחחו עם ילדיכם/ן ופנו לאנשי מקצוע בהתאם 
לצורך. אם יש ספק, אז אין ספק!

אופניים חשמליים וקורקינטים
הרכיבה מותרת מגיל 16 ומעלה, על הרוכב/ת 

בכל גיל לחבוש קסדה ובשעות החשכה גם אפוד 
זוהר. בנוסף, חל איסור להרכיב אדם נוסף על 

האופניים או הקורקינט החשמליים

בילויים בחופש הגדול
כשבני הנוער יוצאים לפעילות מומלץ לברר עם 

מי הם יוצאים: שמות, טלפונים ומקום. רצוי 
לדבר עם הורים של החברים כדי לתאם גבולות 

משותפים.

דברו עם ילדכם על מצבי סיכון
שילוב של שעמום בחופש, ריבוי שעות פנאי 
והיעדר מסגרת עם נוכחות מבוגרים עלולים 

להיות מסוכנים. יש לקיים שיח בנושא עם בני 
הנוער ממקום של אכפתיות ודאגה.

אוף משעמם לי
עודדו את בני הנוער למצוא תעסוקה מסודרת 
לחופש. עבודה בשכר תעזור במימון הבילויים 

שלהם, אפשר גם שמירה על אחים, פעילות 
התנדבותית, רישום לקורסים, פעילות גופנית 

וכדומה.

פעילות עירונית לבני הנוער
כמידי שנה מחלקת הנוער וצעירים מפעילה 

תוכנית מגוונת הכוללת: מסיבות, סיורים, 
סדנאות ועוד. עודדו את ילדכם לקחת חלק 

בפעילות העירונית המופעלת על ידי רכזי הנוער 
במועדוני הנוער ובתנועות הנוער.

 אלימות וסכנות
ברשת האינטרנט

ניתן לפנות למוקד 105 - המטה 
הלאומי להגנה על ילדים ברשת, מענה טלפוני 24 

שעות ביממה.

               חופש בטוח ומהנה,

הרשות לביטחון קהילתי 
תופרים לכם קיץ בטוח

טיפים להורים

 בני עקיבא
מחנות קיץ

נבטים: י״ב-י״ג אב / 13-14.8
ניצנים: י״א-י״ב אב / 12-13.8

מעלות:  י״א-י״ג אב / 12-14.8
מעפילים: י״ב-ט״ו אב / 13-16.8
הרא"ה: כ״ד-כ״ה, כ״ז-כ״ט אב / 

 28-29.8 ,25-26.8
סיירים:  י”ב-י”ז אב / 13-18.8

צופים
קורס מסכם / 16-19.7

אחרי שנה מלאה בפעולות, 
טיולים ואירועים, יוצאים חניכי 
הקורס לקורס המסכם המכין 
אותם לקראת שנות השכב"ג 

המתחילות בשנה הבאה. בקורס 
יקבלו כלים להדרכה ומנהיגות.

מחנה נעורים
29-30.6 / מחנה קיץ לשכבה 

הבוגרת
1-5.7 / מחנה קיץ לשכבות ו-ח

מחנה צעירה
15-18.7 / מחנה קיץ לשכבת ה׳
16-18.7 / מחנה קיץ לשכבת ד׳

17.7 / יום ביקור לשכבת ג' 
במחנה הקיץ לקראת כניסתה  

לפעילות צופית מלאה בשנה 
הבאה.

קיץ בתנועות הנוער
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החופש להגשים /  מעמד האישה + מנהלת נשים 

 ב ליאת גרוסמן תמיר
יועצת ראש העיר למעמד האישה

 ב לפרטים:
iritl@kiryatono.muni.il / 03-5311218 :’טל
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פעילות משותפת לעמותת 
על״ה, מנהלת הנשים העירונית 

ומחלקת ספורט גימלאים
 ברח׳ ההדר 20, קריית אונו

שלישי / 16.7 / 10:00 

 החיים לפי
קובי קוריאט

 הרצאה קומית
על עולם ההומור

שלישי / 3.9 / 10:00
פתיחת שנת הפעילות

 "הכח
שבאופטימיות"

 מרצה:
זוהר אלעני הס

מחיר:
 30 ש״ח )כולל ארוחת בוקר(

 אנא אשרו השתתפותכן בטל: 
עפרה 03-5345899

מנהלת נשים: 03-7363722

הערך המוסף: נשים שהצליחו בעסקיהן 
תורמות לקהילה מהידע והנסיון שצברו 
ומשמשות מודל עבור נשים שנמצאות 

בתחילת דרכן בסביבה העסקית.

נושאי המפגשים: בניית תכנית עסקית, 
פתיחת והתנהלות עסק מול רשויות המס, 

שיווק וקידום ברשתות חברתיות, ניהול משא 
ומתן והקמת מועדון לקוחות עסקיים.

אנחנו מזמינות בעלות עסקים 
להתנדב להנחיית מפגש עם 

יזמיות מתחילות המעוניינות 
לקדם את עסקיהן

ביה״ס 
ליזמיות 
מתחילות

חפשו אותנו 
בפייסבוק: 

״יועצת ראש 
העיר למעמד 

האשה״

 המפגשים מתקיימים בימי ראשון )אחת לשבועיים(
 בין השעות 10:30-8:30 בבית המתנדב,

רח׳ הזמיר 39, קריית אונו

 תאריכי המפגשים:
25.8 ,11.8 ,28.7 ,14.7

פתחת עסק? מוצאת את עצמך מתמודדת לבד 
בקבלת החלטות? רוצה להתמקצע? מחפשת 

שותפות לדרך? קשרים עסקיים?

הקבוצה שלנו מתאימה לך, בעלת עסק עצמאי 
או עסק בהקמה, להרחבת קשרים עסקיים 

ושיתופי פעולה.

נטוורקינג
עסקי נשי

ב מחיר: 35 ש״ח, 
כולל קפה וכיבוד קל. 
תשלום ביום המפגש

 מנחה:
עו"ד מלכה ברגרזון

חברת מנהלת נשים בקריית אונו

 ב לפרטים: אתי סאפן
etys@kiryatono.muni.il / 03-7363722 :’טל

חפשו אותנו בפייסבוק: 
״מנהלת נשים״



ב המפגשים מתקיימים בימי שני 
 במועדון ברח׳ שאול המלך 1,

קריית אונו )קומה 1(.

ב בשעה 19:30 נפגשים לקפה 
ועוגה ובשעה 20:00 מתחילה 

ההרצאה.

 ב דמי השתתפות לכל הרצאה:
10 ש״ח.

ב ניתן להגיע באופן חופשי ללא 
הרשמה מראש, למעט הרצאות 

מעטות, בהן נכתב שיש צורך 
בהרשמה ותשלום מראש.

 ב טיולים, יציאות וימי כייף של
המועדון מיועדים לנשות 

המועדון שמגיעות באופן קבוע. 
 לא ניתן

להצטרף רק לפעילויות אלו.

פסטיבל האור
תשלום בנפרד

“מי את באמת?״
עוצמות האישה על פי חוכמת הקבלה

מרצה: בנימין דומב, מאמן מומחה 
להעצמת נפש האדם

“סדנת חיתוכי פירות”
יש להירשם מראש. מספר המקומות מוגבל!

מסיבת סיום
הופעה יוונית + מסעדה בשרית )פארוק(

מיועד רק לנשים שהשתתפו בפעילויות 
המועדון. תשלום בנפרד

מפגש סיכום שנה

1.7

8.7

15.7

22.7

29.7

נשמח לראותכן, 
inbals@kiryatono.muni.il 03-9408819 עו״ס רעות צוק

ועד המועדון: נאוה 054-7777474 / פטריסיה 054-5341386
פרח 052-8026170 / קרן 050-9198870
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האגף לשירותים חברתיים / קידמה עם נשמה

אם ענית בחיוב לאחת או יותר 
מהשאלות הללו את/ה מוזמן/ת 

ליצור קשר אתנו. הפניה היא ללא 
כל מחוייבות מצדך ואינה כרוכה 

בתשלום.

אבחון מקצועי, טיפול וייעוץ על ידי צוות 
מומחה להתמכרויות הכולל בין השאר 

 עובדים סוציאליים ורופא.
סודיות מובטחת!

ב ניתן לפנות ליחידה לטיפול 
בהתמכרויות: 03-9408817/810 
elenal@kiryatono.muni.il

בהתמכרויותהיחידה לטיפול 

האם את/ה מוצא/ת את עצמך 
שותה או מהמר קצת יותר ממה 

שתכננת בתחילת הערב?

 האם כשאת/ה מבלה ושותה
את/ה מתנהג/ת בצורה שאינה 

מאפיינת אותך בשגרה?

האם ההימורים גורמים לך 
להיכנס לחובות שאת/ה מתקשה 

לצאת מהם ונעזר/ת בהלוואות 
לשם כך?

האם יצא לך להתנסות בקנאביס 
או בסוגי סמים אחרים ושאלת 

את עצמך מה זה אומר עליך?

האם מצאת את עצמך 
מתמודד/ת עם מצבים רגשיים 

על ידי התנהגות או שימוש 
בחומרים?

האם המשפחה והחברים שלך 
מרבים להעיר לך שהשתנית 

והתרחקת מהם?

תכנית לחודש יולי 2019

 מועדון העצמה לנשים בגילאי 60-30
מקריית אונו ומבקעת אונו

C A S I N O

C A S I N O
C A S I N O

C A S I N O



המרכז לגישור 
ויישוב סכסוכים 

בקהילה 
גישור הינו הליך רצוני לפתרון סכסוכים 
ומתקיים על ידי צוות מגשרים מוסמכים 

ומקצועיים המסייעים לצדדים להגיע 
לפתרון מוסכם.

הליך הגישור מבוסס על הידברות וכבוד 
הדדי ובסופו ניתן להגיע להסכם המקובל על 
הצדדים. רובם המכריע של תהליכי הגישור 

המתקיימים במרכז הגישור מסתיימים 
בהצלחה ולשביעות רצון הצדדים.

מרכז הגישור נותן שרות זמין ונגיש למגוון 
האוכלוסיות בעיר, תוך התאמת צוות 

 המגשרים לאופי הסכסוך ולצדדים
המשתתפים בו.

מרכז הגישור פועל לפתרון סכסוכים, 
למניעתם, להפחתת האלימות בחברה וליצירת 

אקלים עירוני מיטבי הדוגל בסובלנות, 
בהידברות ובדיאלוג. במרכז פעילים כ-40 
מגשרים מתנדבים מתחומי עיסוק שונים 

ומגוונים שהוסמכו ע״י בתי המשפט. 

תחומי הפעילות העיקריים של המרכז:
גישור בין שכנים, עסקים, צרכנות, בתים 

משותפים, תכנון ובנייה, יחסי עבודה, חינוך, 
גישור במשפחה – בין אחים, בין בני זוג 

וגירושין, גישורים רבי משתתפים וכן, תיקי 
תביעות קטנות המופנים ע״י בית המשפט. 

השירות בעלות סמלית. ייעוץ ראשוני - חינם.

 ב לפרטים:
052-4800146 ,03-5311979 

 gishur@ono.ac.il

האגף לשירותים חברתיים / קידמה עם נשמה

 מחשב
לכל ילד

בחודשים יולי-אוגוסט 
ייערך  פרויקט “מחשב לכל 

ילד” במסגרתו יוענקו 15 
מחשבים חדשים לילדים 

ממשפחות נזקקות, לאחר 
שישתתפו בהכשרה בת 30 

שעות לימוד.
בהכשרה ישתתפו הורים וילדים, 

ובסיומה יוענקו להם תעודות 
השתתפות בקורס מחשבים, 

ומחשבים חדשים עם כל תוכנות 
אופיס ואינטרנט חינם למשך 

שנה.

הובלת הפרויקט תתקיים על ידי 
היחידה העירונית להתנדבות 

בשיתוף משרד ראש הממשלה 
ואגף החינוך.
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 ימי הפעילות : בימי ראשון, שני ושלישי 
במרכז יום לקשיש, רח׳ ש״י עגנון 13 

קריית אונו )אלא אם צויין אחרת(

מועדון חברתי

יום ב' / 1.7 / 17:00  
פורטרט בינדורי לוותיקי 

קריית אונו
לפרטים: חדווה מלניק

יום ג' / 2.7 / 16:00 
הרצאה: איך להרים את 

האנרגיות למצב רוח מרומם
להבין מאין זה מגיע ויחד נקבל 

פתרונות וכלים מעשיים.
ב עם מיקי הירש 
לפרטים: איילה צח

יום ד' / 3.7 / 9:00
יציאה להופעת מחול עוטף 

עולם בחסות ''מעטף''
מופע מחול מרהיב עם מיטב להקות 

הפולקלור מרחבי העולם 
לפרטים: איילה צח

יום ג' / 9.7 / 16:00 
 הרצאה בנושא מועדי

וחגי ישראל 
הקשר ההיסטורי של כל חגי ישראל, 

מנהגים, מאכלים ועוד.
ב עם מיכאל בבר
לפרטים: איילה צח

 פעילות
 לרווחת
הגמלאי

יום ד' / 10.7 / 13:00
חברי מועדון קפה אונו חוגגים 

סיום שנה בחמי געש 
יום כיף בבריכות חמי געש: 4 בריכות 

תרמו-מינרלים, בריכה חיצונית, סאונה 
יבשה ורטובה, עיסוי מימי ועוד.

לפרטים: איילה צח

יום ב' / 15.7 / 17:00  
 פורטרט בינדורי לוותיקי

קרית אונו
לפרטים: חדווה מלניק

יום ב' / 29.7 / 17:00  
 פורטרט בינדורי לוותיקי

קרית אונו
לפרטים: חדווה מלניק

לפרטים נוספים על הפעילויות: המחלקה 
לרווחת הגמלאי 03-7769501



האגף לשירותים חברתיים / קידמה עם נשמה
 פעילות
 לרווחת
הגמלאי

יום ג' / 17.7 / 16:00
בקריה האקדמית

רח׳ צה’’ל 104 

מסיבת סיום
מופע מרהיב וחגיגי לכבוד 

סיום השנה ה-9 של מועדון 
קפה אונו. ההזמנה פתוחה 

לכל האזרחים הוותיקים

 היחידה למניעת
התעללות בזקנה
אנו עדים לתופעה קשה בקרב 

קשישים הסובלים מהזנחה, אלימות 
פיזית ומילולית, ו/או ניצול כלכלי.

היחידה למניעת התעללות בזקנה, מזמינה 
אתכם לפנות לקבלת טיפול פרטני, קבוצתי, 

תוך שמירה על סודיות. 

 ב  לפרטים:
 עו״ס אורטל ענתבי–גורנברג,

 המחלקה לרווחת הגמלאי,
טל' 03-7769508

 נקודת זכות
מיצוי זכויות לניצולי 

השואה בקהילה
מיזם משותף של אשל ג’וינט ישראל 

ועמותת אביב לניצולי השואה, שמטרתו 
לתת יעוץ וליווי חכם ומהיר לניצולי 

שואה בקהילה, עד למיצוי ומימוש 
הזכויות, באמצעות ליווי אישי, מסור 

ומקצועי של עורכת דין.

המיזם מתקיים מדי שבוע בימים ג’, 
בשעות 14:00 – 18:00 ברח’ ש”י עגנון 

13, במחלקה לרווחת הגמלאי.

 ב לתיאום תורים:
 גילה אליה,

טל׳ 03-7769501

במחלת 
 האלצהיימר

את/ה לא לבד!!!
 תוכנית ליטו”ף נותנת מענה

לבני משפחה המטפלים בחולי 
אלצהיימר ודמנציה

מחלות אלו פוגעות בחשיבה וביכולת 
לבצע פעולות יומיומיות. בשל אופייה 

המיוחד של המחלה, היא מטילה מעמסה 
פיזית, נפשית וכלכלית על המשפחה 

כולה. 
ניתן לקבל ייעוץ, ליווי וטיפול באדם 

הסובל מדמנציה ובבני משפחתו. 
 ב לפרטים: עו”ס רחל קקון,

 המחלקה לרווחת הגמלאי,
טל’ 03-7769506

 מוקד טלפוני
 לחולי אלצהיימר
03-5599333

המוקד הטלפוני הוא שירות 
חדשני שהמרכז לאלצהיימר הקים 
בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי
המוקד מיועד לתמוך במשפחות של חולי 
אלצהיימר ולספק שירות לחולים בבית. 

המוקד יהיה זמין 24 שעות ביממה, 
שבעה ימים בשבוע, וייתן מענה לקשיים 
היומיומיים העולים בעת הטיפול בחולה 

בבית. 
בכך יאפשר המוקד לחולים להמשיך 
להתגורר בקהילה ולהימנע מאשפוז. 

 רוצים לעשות
למען האחר?

 הצטרפו אלינו למערך
ההתנדבות לאזרח הוותיק

אנו קוראים לכם להצטרף למאגר 
המתנדבים הקיים במסגרת המחלקה 

לרווחת הגמלאי באגף לשירותים 
חברתיים. ההתנדבות מיועדת לעשייה 

בפרויקטים שונים ומגוונים בתחום 
החברתי במישורים הבאים: פרטני, 

קהילתי, קבוצתי וארגוני. שעות וימים 
גמישים, המתנדבים יקבלו הכשרה וליווי. 

 ב לפרטים: המחלקה לרווחת הגמלאי,
טל’ 03-7769517

 דרוש מתנדב/ת
 לריכוז והפעלת

מועדון ״בית חם״
מתנדב/ת להפעלת מועדון בית חם 

 לגמלאים, פעם בשבוע / שבועיים
בשעות לפני הצהריים 

בית חם הינו מקום לפעילות תרבותית 
מאתגרת, מרעננת ומעשירה, במסגרת 

קבועה, נעימה ותומכת, המעניק 
למשתתפיו סיפוק והנאה.

המרכז/ת תפעל עצמאית ויכול/ה להביא 
מעולמו/ה כישורים להפעלת קבוצה, 
משחקי חברה, הרצאות, דיון בנושאי 

 אקטואליה,
פרשת השבוע וכו’.

 ב לפרטים: גילה / דינה,
 המחלקה לרווחת הגמלאי,

טל’ 03-7769505 / 03-7769501

יולי-אוגוסט 2019     47 46    יולי-אוגוסט 2019

מועדון חברתי

''קשובה לקולך''
מופע מחווה לזמרת עפרה חזה

 ב לפרטים ולרכישת כרטיסים
 במחיר 10 ש״ח:

 איילה צח, מחלקה לרווחת הגמלאי
טל׳ 054-5310005, 03-7769519



האגף לשירותים חברתיים / קידמה עם נשמה

 מועדון חברתי
"נשות הקריה"

מועדון חברתי לנשים אזרחיות 
ותיקות מגיל 60 ועד 75+

 המועדון פועל פעם בשבוע בימי שני
 אחר הצהריים, בשעות 18:30-16:30

ברח׳ שאול המלך 1, קריית אונו.
ניפגש לבוקר משותף על קפה ומאפה 

והרצאה בתחומים מתחלפים.

דמי השתתפות לכל הרצאה: 10 ש״ח.

 ב לפרטים והרשמה:
 המחלקה לרווחת הגמלאי,

טל' 03-7769517

מועדון "בית חם" 
לגמלאים. רח׳ 
שאול המלך 1

המועדון ברח׳ שאול המלך 1 פועל 
בימי ד' בשעות 12:00-10:00.

בתכנית: מפגש חברתי, שיחה, 
והרצאות. 

ב לפרטים: עו"ס יפעת סימן 
טוב, המחלקה לרווחת הגמלאי,  

טל' 03-7769507

מועדון "בית חם" 
לגמלאים. רח׳ 

צה"ל 104
 המועדון ברח׳ צה"ל 104 פועל
בימי ב' בשעות 12:00-10:00.

בתכנית: מפגש חברתי, שיחה, 
והרצאות. 

ב לפרטים: עו"ס יפעת סימן 
טוב, המחלקה לרווחת הגמלאי, 

של טל' 03-7769507

 פעילות
 לרווחת
הגמלאי
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 לא ניתן ליתושים
לחגוג בקיץ הזה

יתוש הטיגריס האסיאתי הוא מין 
חדש באזורנו

מאפייניו הייחודיים: גוף שחור ופסים 
לבנים על הרגלים והחזה ומכאן שמו 

טיגריס )נמר(. לרוב יעקוץ בשעות האור 
ובאזורי הרגלים. מעופו איטי ביחס 

ליתוש הרגיל.

 אנחנו פועלים באופן קבוע לניטור
והדברה של זחלי היתושים בתעלות הניקוז, 

בבריכות הביוב ובמקורות מים אחרים. 

אנו קוראים לכם, תושבי העיר, להצטרף 
למאמץ ולפעול בסביבתכם הקרובה על מנת 

למנוע את התפשטותו של יתוש הטיגריס 
האסיאתי.

יתוש הטיגריס האסיאתי ידוע כמעביר 
מחלות ואם נעקצתם ממנו הרי שקרוב 

לוודאי ששטח הדגירה והמחיה שלו הוא 
מים עומדים ממש בסמוך אליכם. 

תוכלו למנוע את התפשטותו על ידי 
בדיקה וייבוש כל מקור אפשרי לדגירה 

במים עומדים בסביבתכם הקרובה: 
תחתיות של עציצים, דליים, מיכלים 

שאוגרים מי מזגן וכל כלי אחר המכיל 
שאריות מים בגודל של כחצי כוס 

ומעלה. 

 נבחר יום בשבוע, באופן קבוע,
ובו נייבש מקורות מים עומדים בסביבתנו

מה עושים?





על״ה
 העמותה למען האזרח

הוותיק בקריית אונו

 בימי חמישי
בין השעות 12:10-8:10

רשימת המרצים )חלקית(:

פרופ' ידידיה גפני, רפואה

יואב לימור, צבא וביטחון

פרופ' עוזי רבי, ישראל 
והמרחב הערבי

עו״ד עידן אבוהב, משפט

זיו אלכסנדרוני, קולנוע

אירי ריקין, פילוסופיה

ד"ר רוחמה אלבג, מבחר 
שירי אהבה

ד״ר דורון לוריא, 
המוזיאונים החשובים 

באירופה.

 ד"ר ינון שבטיאל,
התנ"כ: כותביו, עורכיו 

ומקדשיו – גיבורים עלומים

אירית כינור, גנטיקה 
ורפואה

רועי עלוני, מוסיקה

אבשלום קאפח, יהדות 
מהפכנית וחדשנות בעולם 

היהודי 

לפרטים והרשמה:
 רח' ההדר 20 קריית אונו

טל: 03-5345899 

2.7.19 / רסיטל מס' 1
גיל שוחט - חגיגת באך

9.7.19 / רסיטל מס' 2
אנה קייסרמן – פרפרים רומנטיים

16.7.19 / רסיטל מס' 3
גיל שוחט – הזריחה

27.7.19 / רסיטל מס' 4
מיכאל זרצקל - חגיגה וינאית

הפסנתר במרכז 
 קורס זה יעסוק ביצירות המופת הגדולות

לפסנתר של כל הזמנים
 בימי שלישי בין השעות 12:00-10:30

במגדלי הים התיכון - הבית בצומת סביון
עורך הסדרה, מרצה ופסנתרן: גיל שוחט

 לפרטים והרשמה:
עפרה אשכנזי, טל: 03-5345899

• מספר המקומות מוגבל, הקדימו להירשם!!!
• הקורס בשיתוף מגדלי הים התיכון - קמפוס במגדלים. 

טיולים 
ונופשונים
שלישי 30.7.19

טיול ערב למצדה
סיור אירופאי בין יער למדבר, 

על קו התפר הדק של קצה 
הארץ הנושבת • נסיעה 

קסומה ביער יתיר • ״מצדה: 
משקיעה לזריחה״ - מופע 

לילי מרהיב המוקרן על צלע 
המערבית של ההר.

 ראשון-שלישי
11-13.8.19

נופש חלומי ברמות 
מוזיאון הגדודים • סיור 

בבוסתן תם • ״זרעים 
של צבע״ - ביקור בגלריה 
לאומנות • מיצג אור קולי 
״עוז 77" - הקרב על עמק 

הבכא • ביקור ב"דומוס 
גליליאוס" • ביקור בכורזים 

– שיחזור של בית הכנסת 
העתיק • שייט בכנרת • 
מדריך צמוד • ע"ב חצי 

פנסיון.

לפרטים והרשמה:
עפרה אשכנזי, מנהלת הפעילות 

 החברתית והמכללה,
טל: 03-5345899

 המכללה
 ע"ש

חנה מרט 
החלה ההרשמה 
לשנת 2020-2019

 מרכז יום
 לאזרח הוותיק
קריית אונו - 

 משפחה
אוהבת וחמה!

חדש!!!
 תכנית חוגים

בהתאמה אישית
בחלק מן השעות והימים 

במסגרת פעילות מרכז היום 
- לבחירתכם:

התעמלות • סדנת קרמיקה • 
מלאכת יד • פיזיותרפיה עם / 

בלי מכשירים • הרצאות • שימור 
על היכולת הקוגניטיבית ושמירת 

הזיכרון • מסיבות ועוד.

 שעתיים של פעילות בהתאמה 
אישית בעלות של 50 ש״ח 

בלבד!
 לפרטים ותיאום:

טל׳ 03-5353094, שלוחה 105

 המרכז פועל 5 ימים בשבוע
מ-7:00 עד 13:30

פעילות משותפת לעמותת על״ה, 
יועצת ראש העיר למעמד האשה 

ומחלקת ספורט גימלאים
 ברח׳ ההדר 20, קריית אונו

ראו פרטים בעמ׳ 40

בקרו באתר העמותה:

ale.org.il
ובדף הפייסבוק שלנו. 

תתעדכנו ותשתלבו במגוון 

התוכניות, הפרויקטים 

והאירועים של העמותה. 

נשמח לראותכם.

11.7.19
הסרט פנטזיה, 1940

18.7.19
מים הם חיים, גם בעולם 

הצלילים

25.7.19
 הפסנתרן הקנדי גלן גולד

)בשעה 9:00(

1.8.19
פוצ'יני - לה בוהם

8.8.19
הקונצרטים לפסנתר של באך

לפרטים והרשמה:
 רח’ ההדר 20 קריית אונו

טל: 03-5345899 

על צלילים 
ואנשים 
מרצה: רועי עלוני

בימי חמישי 11:00-9:15

 בשיתוף עיריית קריית אונו, אגף הרווחה
המחלקה לרווחת הגמלאי ואגף הספורט.

“בית אורנשטיין”, רח’ ש”י עגנון 13 קריית אונו 
טל: 03-5353094

היכונו! היכונו!

מרוקו והסהרה
11 לילות, 12 ימים

2-12.11.2019

טיול מקיף כולל: 
שפשאוון, רכס האנטי 

אטלס, קזבלנקה, רבאט, 
מרקש, פס, מקנס 

תוכנית מלאה מבוקר עד 
ערב, חצי פנסיון, מדריך צמוד 

ד עם חברת פגסוס

ניתן לקבל את התוכנית;
בעמותת על״ה

רח׳ ההדר 20, קריית אונו
03-5345899



האגף לשיפור פני העיר / איכות הסביבה
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קייטנות קיץ 
בסימן מחזור
גם השנה, המחלקה לאיכות 

הסביבה ותאגיד תמיר יקיימו 
בקייטנות הצגות איכותיות 

בנושא מחזור

“הגינה הקסומה של ליבי”
הצגה לגני ילדים

הצגת יחיד חינוכית, קסומה 
ומצחיקה בשילוב תפאורה, בובות 

ומוסיקה מקורית מבית תאטרון 
סיפורי תמרי, במהלכה לומדים 
למה זה חשוב למחזר ולמה זה 

חשוב למיין פסולת כדי ש"הגינה 
הקסומה של ליבי" תחזור להיות 

נקיה וקסומה.

עולם הפרפרים 
בקריית אונו 

פיילוט ראשון בארץ - קורס מנטרי 
פרפרים בסביבת טבע עירוני יפתח 

בספטמבר
במהלך הקורס יחשפו התושבים לעולם 
הפרפרים ולשיטת הניטור שמתקיימת 

במסגרת תכנית ניטור פרפרים לאומית 
בישראל, שכיום מתנדבים בה מעל 150 

מנטרי פרפרים מכל הארץ. הקורס יכלול 
מפגשי הכשרה וסיורי העשרה בשטח עם 

טובי המרצים והמדריכים בתחום.
דרך ניטור הפרפרים חברי הקהילה 

יתחברו לטבע בסביבת ביתם, ילמדו על 
הצמחייה הטבעית וחשיבותה ויהיו ערים 

לשינויים בטבע ולחשיבות שימור השטחים 
הפתוחים. 

המפגשים העיוניים יתקיימו בימי שלישי 
בערב והסיורים יתקיימו בשבתות, כך שגם 
בני נוער וילדים המתעניינים בנושא יוכלו 

להגיע. 

הקורס יפתח ב-3.9.19.
ההשתתפות בקורס היא ללא תשלום אך 
מספר המקומות מוגבל. מהרו לשריין את 

מקומכם!

ב  לפרטים נוספים והרשמה:
אגף שפ"ע, המחלקה לאיכות סביבה

 טל. 03-5311219
 naomya@kiryatono.muni.il :מייל

טל מלוכנא, רכזת ניטור פרפרים ארצית 
054-4973856

 “טוני קרטוני” 
הצגה לכיתות א'-ג'

הצגה מבית תאטרון חוויה - מופע 
תיאטרון מוזיקלי אינטראקטיבי 

לילדים העוסק בהפרדת פסולת, 
מחזור ושמירה על הטבע. המופע 

מלווה במוזיקה - יצירות קלאסיות 
ומודרניות.

גינת ברנר

גינת רימון סיור חשיפה לקראת קורס הכשרת מנטרי פרפרים

גינת יער מאכל ברנר
ב  ממשיכים לטפח את יער המאכל שלנו בשיתוף כל 
הקהילה ומתקיימים מפגשים שבועיים עם המדריכים 

המקצועיים מיער מאכל "קידרון". 

ב  במהלך הקיץ יתקיימו שני אירועים בהובלת בני 
נוער - מוסיקה חיה ויצירה בטבע.

ב  פעילי הגינה פתוחים ליוזמות של הורים פעילים 
במרחב שטח הגינה ימי הולדת ירוקים בתיאום עם 

צוות הגינה. 

 גינת רימון – 
הגינה שבחורשה

מתחברים לחודשי הקיץ
ב  בחודשי יולי אוגוסט החמים המפגשים השבועיים 

ייחלו בשעות הערב המאוחרות. 
ב  יימשכו שתילות וזריעות ירקות הקיץ. ראשוני 

העגבניות, המלפפונים והתירס ייקטפו ובמקומם יישתלו 
המחזורים הבאים. חברי הגינה ידאגו להדלייה של 
שתילי העגבניות, המלפפונים, החצילים והפלפלים.

 ב  במהלך הקיץ, יוקרנו סרטים בגינה ויחגגו ימי
הולדת לילדי הקיץ ותחל הכנת תכנית העבודה בגינה 

לשנת 2020.



קבלת פנים 
חגיגית לעולים 

לכיתות א’
המופע של איציק הליצן

 איציק הליצן הוא ד”ר צחוק 
במופע קסמים המשלב שירים, 
 קסמים מצחיקים, והפעלה של

הורים וילדים.

 רביעי 4.9 / 20:00-17:30
במתחם תפוח פיס, רח׳ הזמיר 3

 סדנאות
 התנסות
מופעים

המתנ״ס
קריית אונו


