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תושבים יקרים,
לקראת ט”ו בשבט, חשוב לי לתת במה 

למאמץ הקהילתי שנעשה בעיר שלנו, אם 
מבחינת שימור האזורים הכפריים, הגינון 

הנרחב בעיר, פיתוח החווה החקלאית, 
הקמה והפעלה של גינות קהילתיות וגינות 

מאכל, ואם מבחינת החינוך הסביבתי לילדי 
הגנים ובתי הספר. 

מעל לכל, חשוב לי לציין את השותפות 
המלאה של התושבים בשמירה וטיפוח 
הטבע העירוני על ידי הפעילים בגינות 

הקהילתיות ובשמירה על איכות הסביבה 
באמצעות השלכת פסולת באופן מבוקר 

ואחראי במרכזי המחזור השונים.

לאחרונה הצטרפתי לפעילות בחווה 
החקלאית שקיימת בעיר כבר למעלה מ-25 
שנה. אני שמח וגאה לראות את ילדי העיר 

שותלים צמחים ובעיקר מטפחים את הקשר 
בינם לבין האדמה ללא תיווך ואני רוצה 

להזמין גם אתכם לעשות כן, לקראת ט”ו 
בשבט, חג האילנות.

זוהי הזדמנות נהדרת עבור כולנו לחגוג 
ולהוקיר את נפלאות הטבע ואת השמחה 

שהוא מביא לחיינו, בשלל אירועים ברחבי 
העיר. אתם מוזמנים לקרוא על כך במידעון 
ולהצטרף לפעילויות אלה ולכלל הפעילויות 

המגוונות שמתוכננות לחודשים ינואר-
פברואר 2019.

אני מוצא שדווקא בימים האלה, הקרים, 
יש משמעות לקהילתיות ולכל מה שקורה 

אצלנו קרוב לבית. ומה אתכם/ן?

 בברכת חורף חם ונעים
וחג אילנות שמח,

ישראל גל
ראש העיר

 עריכה והפקה: נטע גולד
טל״ח

חווה החקלאית הינה חלק ממערכת החינוך ובתי 
הספר בעיר, אך בעלת מאפיינים ייחודיים. החווה היא 

בית חינוך להפצת ידע בחקלאות ובקיימות, מקום 
לעשייה ערכית, חברתית וחווייתית עם הפנים לקהילה בדגש 
על ערכי הטבע, אהבת האדם והארץ. החווה מהווה "אי ירוק" 

בסביבה האורבנית. החקלאות מהווה פלטפורמה אידיאלית 
לעשייה ערכית.

תלמידים מכיתות ב'-ט' לומדים חקלאות בצורה חווייתית 
בלמידה חוץ כיתתית, המשלבת ידע מתחומי תוכן מגוונים 

כגון: מדעים, מדעי הסביבה, גיאוגרפיה ועוד. הלמידה מזמנת 
תהליכי חקר משמעותיים ומעודדת סקרנות, עבודת צוות, 

יזמות וחדשנות. בנוסף, מתקיימים בחווה החקלאית ימי שיא 
לחטיבות הביניים ושיתופי פעולה מגוונים עם הקהילה.

 בתמונה למעלה ובשער:
לקראת ט״ו בשבט התכנסו ילדי חטיבת הביניים ע״ש יצחק בן 

צבי לנטיעות מוקדמות עם ראש העיר ישראל גל.
 התלמידים המשתתפים:

מכיתה ז’ 6 - מלודי אליגו, מיכאל קרני, גיל הילל, אכסל דויד, 
יואב דאר.  התלמידים מכיתה ח’ 6 - אורי ירון, שגיא אליאסי, 

אופיר קרני, שי יצחקי, ליאור אידל.
צילומים: אריאל שלום

 "אי ירוק"
בסביבה אורבנית

ה
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פעילויות בבתי הספר ובגני הילדים

יעקב כהן 

6-7.1
חיסוני שפעת - שכבות ג'-ד'

6.2 ,23.1 ,9.1
הדרכת איגודן - כיתות ד'

15.1
 תחרות כדורשת בנות

שכבות ה'–ו'

 24.1 ,22.1 ,21.1
 בדיקת שיניים לכלל ילדי

בית הספר

1.2 
חלוקת תעודות מחצית א'

3-4.2
חיסונים כיתות א'

12.2
 טיול שנתי לירושלים -

שכבה ה'

15.2
תחרות כדור יד בנות

17-21.2
הדרכת פיקוד העורף 
לתלמידי בית הספר 

24-25.2
בדיקות ראיה - כיתות א'

הורים, תלמידים ותלמידות יקרים,

נו שמחים ומתרגשים לקראת הרישום לגני 
הילדים ולכיתות א’ לשנת הלימודים תש”פ.

הרישום יחל ב-7.1.19 א’ בשבט תשע”ט ויסתיים 
ב-27.1.19 כ״א בשבט תשע”ט.

פרטים בנוגע לרישום ניתן למצוא באתר העירייה 
ובחוברות המידע, שתשלחנה לבתי התלמידים.  

בשליש השני של שנת הלימודים מתקיימת פעילות 
חינוכית ענפה, הכוללת חלוקת תעודות מחצית, 

ועדות מלוות בבתי הספר, חגיגות ט”ו בשבט בגני 
הילדים ובבתי הספר ועוד.

טקס ט”ו בשבט בשיתוף המתנ”ס ומחלקת הגינון 
בעירייה יתקיים השנה בבי”ס עלומים. את הטקס 

יכינו תלמידי ביה”ס בשיתוף הלהקות הייצוגיות ויגיעו 
נציגים מכל בתי הספר היסודיים ומגני הילדים בעיר. 

ט”ו בשבט שמח לכולם!

סביב ל’ בשבט יחגגו את יום המשפחה בכל גני 
הילדים בעיר.

אנו מאחלים לכל התלמידים שלנו שביעות רצון 
וסיפוק מההישגים החינוכיים שלהם ולכל מערכת 

החינוך המשך עשיה פורייה.

נירה פרידמן
מנהלת אגף החינוך

רון מלכה
מ"מ ראש העיר

מחזיק תיק החינוך

א
בית ספר נירבי״ס יעקב כהן

7.1

צפייה בהצגה “מול כולם” - 
כיתות ד'–ו'

8.1
חיסוני שפעת - כיתות ג'-ד'

18.1

"יום המאה" - כיתות א'

18-21.1

מפגש חונכים-חניכים לקראת 
ט”ו בשבט - כיתות א' ו-ה'

 30.1 ,29.1 ,24.1

בדיקות ראייה - כיתות א’

25.1
יום שובר שיגרה: "חושבים 

מדע, חוקרים סביבה"

27.1
צפייה בהצגה "שקשוקה ושוד 
הלימונים הגדול" -  כיתות ב’ 

28.1
צפייה בהצגה "חברות 
מא'-ת'" - כיתות ב’-ג’ 

 במהלך חודש ינואר:
פעילות הפסקה פעילה 

לסירוגין בימי ראשון, שלישי 
ורביעי 

1.2
חלוקת תעודות מחצית א'

  3.2 ,1.2
מפגש חונכים-חניכים ליום 
המשפחה - כיתות א' ו-ה' 

5.2
טיול שנתי ליער בן שמן - 

כיתות א’

8.2
שבוע האינטרנט הבטוח - 

סדנת הורים, תלמידים עם 
עמותת "מצמיחים": התנהלות 

ברשת - כיתות ה’

במהלך חודש פברואר:
ד הדרכת בריאות לכל כיתות 

בית הספר

ד פעילות הפסקה פעילה 
לסירוגין בימי ראשון, שלישי 

ורביעי

דמוקרטי 
1-3.1

מעגלי שיח בבית הספר על 
השימוש בסמארטפון ובאייפד

24.1

פרלמנט קהילה - דיון וקבלת 
החלטות ע"י קהילת הילדים, 
הצוות, וההורים בבית הספר

1.2
יום שישי: פרלמנט קהילה - 
דיון והצבעה על הצעות חוק 

הנוגעות לכלל קהילת בית 
הספר, בהשתתפות הורי בית 

הספר והגן, תלמידי ביה"ס 
וצוות ביה"ס

5.2
בית הספר מציג בכנס ארצי 

של בתי ספר: מובילים 
בתרבות ישראלית–יהודית

24.2
קהילה לומדת על התבגרות 
במאה 21 - למידה משותפת 

של הורים, צוות בוגרי בית 
הספר

אביגדור ורשה

4.1
 יום שיא במתמטיקה -

כיתות ג'–ד' 

6.1
 יום שיא באנגלית - 

כיתות ה'–ו'

ביה״ס הדמוקרטי

בי״ס אביגדור ורשה

בי״ס ניר



נובמבר-פברואר 2019    7 6    ינואר-פברואר 2019

אגף החינוך / מנהיגות היוצרת מנהיגויות

6-8.1
סדנת מצמיחים לכיתות ד'

11.1
בוקר של בחירה - הורים 

מעשירים ילדים

18.1
יום המאה בכיתות א'–ב'

מפגש בוקר ט"ו בשבט - 
כיתות ב 1' + ב 2'

20.1
חונכות לט"ו בשבט כיתות 

ה' - כיתות א'

21.1
יום ירוק - יום שיא במדעים

27.1
ד אירוע סיום קורסים - הצגת 

תוצרים
ד יום הזיכרון הבינלאומי 

להנצחת קורבנות השואה - 
פעילות בכיתות

1.2
ד טקס בני ובנות מצווה - 

כיתות ו'
ד ל' בשבט: יום המשפחה - 

פעילות בכיתות

3.2
חונכות ליום המשפחה כיתות 

ה' - כיתות א'

3-8.2
שבוע גלישה בטוחה - 

פעילויות בכיתות

8.2
מופע סיום מחצית וחלוקת 

תעודות

11.2
יום שיא באמנות: אחדות 

ושונות בדיוקן עצמי - כיתות 
א'-ב'

17-22.2
שבוע חינוך גופני

בית ספר בראשית

10.1
טיול  לפארק גורן - שכבת ו’

13.1
סיור בעלי מלאכה - שכבה ג'

18.1
מסע ניווט - שכבה ז'

24.1
ערב פתוח לקראת רישום 

לשנת הלימודים הבאה

25.1
טיול קהילתי פארק קנדה

4.2
סיור בעלי מלאכה - שכבה ג'

17.2
התכנסות בית ספרית חג 

חודש

עלומים 

3.1
יציאה לצפות בהצגה 
"הדולפין" - שכבת ב'

8.1
טיול לעין שמר – שכבת ו'

11.1
אליפות בית הספר בשחמט 

18.1
“קונצרט ירח” - מפגש עם 

נגני התזמורת הפילהרמונית 
בבית הספר

23.1
"קונצרט ירח" - תכנית 

מוזיקלית ייחודית בשיתוף  
הפילהרמונית בהיכל התרבות 

בת"א - שכבות ג'-ד'

6.2
"משנכנס אדר מרבין 

בשמחה" - פעילות מועצת 
התלמידים 

1.2
שבוע בטיחות ברשת פעילות 

- כל השכבות 

8.2
 חוגגים את יום המשפחה -

כל השכבות 

11.2
טיול לפלמחים – שכבת א'

24.2
טיול לנחל פולג – שכבת ב' 

26.2
"רוקדים עם ילדי יום 

ההולדת" - חגיגות ימי הולדת 
לתלמידי החודש, בהנחיית 

מועצת התלמידים

בי"ס שרת 

7.1
צפייה בהצגה "מול כולם" - 

כיתות ה’-ו’

15.1
תחרות כדורשת בנות –

נבחרות ה'-ו'

16.1
אליפות שחמט בית ספרית

 20.1-24.1
 הדרכת פיקוד העורף -

כיתות ה'

21.1
חגיגת ט"ו בשבט בבית הספר 

כולל טקס

25.1
חלוקת תעודות הערכה 

מחצית א'

27.1-29.1
חיסונים - כיתות א'

1.2
ד טקס יום המשפחה

 ד מפגש מצטייני ערך 
חודש שבט

8.2
 חגיגות יום המשפחה על

פי שכבות

24.2-28.2
הדרכת בריאות בכיתות – 

פ"מי

27.2
ד טיול שנתי לנחל אלכסנדר 

- כיתות ג’
ד טיול שנתי לזיכרון יעקב - 

כיתות ד’

שילה

7.1 / א' שבט
טקס ראש חודש וחלוקת 

תעודות הצטיינות 

10.1 / ד' שבט
יוזמות חברתיות: "אגרת 

נהדרת"

14.1 / ח' שבט
פעילויות תוכנית מעברים

21.1 / ט״ו שבט
סיירת הקהל – למען התושבים 

24.1 / י'ח שבט
יזמות חברתית: "קוראים 

בקצב"

5.2 / ל׳ שבט
טקס ראש חודש חגיגי 

בממלכת שילה 

6.2 / א' אדר א'
הפנינג מכירת ״חסד לקהילה״ 

10.2 / ה' אדר א׳
הפנינג "הפנים שמאחורי 

המסכה"

 13.2 / ח' אדר ר׳
הפסקה היתולית לתלמידים

26.2 / כ״א אדר א׳
יוזמה חברתית בקהילה 

רימונים 

6-8.1
הדרכות בריאות השן 

לתלמידים 

20.1
יום שיא בשפה העברית 

21.1
יום שיא בנושא ט"ו בשבט 

25.1
ד כינוס חודש שבט בנושא 

"אחריות" 

 ד חלוקת תעודות
סוף מחצית 

בי״ס בראשית

בי״ס עלומים

בי״ס שרת

בי״ס שילה

בי״ס רימונים
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3.2
צפייה בהצגה "הדולפין" 

בתיאטרון גבעתיים - שכבות 
א'-ב' 

7.2
טיול שנתי לכרמל - שכבת ו’

 8.2
יום המשפחה - הורים 

ותלמידים 

17.2
טיול שנתי לזיכרון יעקב - 

שכבת ד' 

חטב שז”ר 
2.1

סדנת יחסים בין המינים - 
שכבת ט’ 

3.1
 יום שדה בראשל”צ -

שכבת ט’ 

6.1
קדמא - מחוננים ח’-ט’

7.1
 I love Monday

9-10.1
טיול שנתי - שכבה ח’ 

13.1
הרצאות בפיסיקה - שכבה ט’

15.1
הרצאת טל”מ - שכבה ט’ 

סמינר עמיתים - שכבה ח’ 

16.1
ד יום שדה בראשל”צ - ט’ 4

ד  ניווט נבחרות - נציגי ז’-ח’ 
מחוננים

17.1
ד יום שדה בסטף ח’ 2 + ח’ 6
ד ביקור במוזיאון הקומיקס - 

שכבה ח’ מחוננים 

20.1
ביקור במב”ת חלל - נציגי 

שכבה ט’

23.1
 סדנת יחסים בין המינים - 

ט’ 8, ט’ 9

24.1
ביקור במוזיאון ת”א ז’ 4, ז’ 5 

+ נציגי ח’ מחוננים 

25.1
סיום מחצית וחלוקת תעודות

27.1
טורניר כדורגל נבחרת ט’ 

28.1
ד אירוע גמר רמון ספייסלאב 

באוניברסיטת ת”א 
ד מעגלי שיח - שכבה ח’ 

30.1
הכנה לגיחה - שכבה ט’  
טורניר כדור יד - בנים ט’ 

3.2
ד הכנת אשכול המש”צים להר 

שושנים
ד הרצאות טל”מ - שכבה ט’ 
ד ההצגה “משקה משקר” - 

שכבה ח’ 

4.2
 I love Monday ד

ד טורניר קט רגל בנים ט’ 
ד תחילת איסוף מזון שכבה ז’ 

7.2
כינוס שכבה ח’ 

7-8.2
ניווט הר שושנים  

10.2
הכנה לגיחה - שכבה ט’ 

11.2
הרצאות אקטיביזם - שכבה ט’ 

11.2
סמינר עמיתים - שכבה ח’ 

14.2
ד הכנה לגיחה - שכבה ט’

ד ניווט נבחרות - נציגי ז’-ח’ 
מחוננים 

ד תחרות אתלטיקה קלה בנים 
ובנות ז’+ח’ 

15.2
הרצאה - כיתות ח’ מחוננים

17.2
ד הכנה לגיחה - שכבה ט’ 

ד הרצאות בריאות לשכבות 

18.2
 ד תחילת איסוף מזון -

שכבה ח’ 
ד פרוייקט שומרי מסך 

21.2
הרצאות בריאות לשכבות 

24.2
ד הכנה לגיחה - שכבה ט’ 
ד הרצאות בנושא בריאות 

לשכבות
ד יום עיון - ט’ מחוננים 

26.2
ד טורניר כדור יד בנים ז’+ח’ 
ד הרצאות בריאות לשכבות 

27.2
בשבילי הלב – מורי של”ח 

ומש”צים 

28.2
הפנינג גיחה - שכבה ט’  

חט׳ פרס

21.1
ד מחצית בבית חינוך אד”ם 

ד חגיגות ט”ו בשבט 

27.1
יום השואה הבינלאומי - 

ביקור בבית התפוצות

5.2
יום המשפחה 

11.2
איסוף מוצרים לרווחה על ידי 

תלמידי בית הספר 

18.2
צפייה בהצגה “מגדר וכל 

השאר” בספרייה 

חט״ב בן צבי 

 אירועים בשגרת
בית הספר:

• ‘בוקר טוב’ -  מפגש 
ספורטיבי קצבי וממריץ של 

תנועה ותודעה בהובלת צוות 
חינוך גופני, בכל בוקר שני 

ושישי 
• הפסקות פעילות בכל 

יום שישי בהובלת מועצת 
תלמידים, חינוך חברתי, צוות 

של”ח, חינוך גופני ותנועות 
הנוער

אירועי חודש ינואר:
• שיתוף פעולה לפעילות 

ולימוד ממושכים של חט״ב 
בן צבי ואגף הנוער במועדון 

הנוער יאנוש

• פרויקט אגף הנוער: “בוחרים 
ערך כדרך” - שכבת ח’ 

22.1 ,3.1 ,1.1
סיור של”ח בתל אביב הישנה 

בעקבות ‘המהפך הציוני’ - 
שכבת ט’

2.1
פעילות חמ”ן בהובלת צוות 

ערבית - שכבת ט’

31.1 ,24.1 ,17.1 ,10.1
סדנת יחסים בין המינים  

 בהובלת צוות היועצות -
שכבת ט’

7.1
 יום מקוון במתמטיקה -

שכבת ז’ 

,24.1 ,15-17.1 ,8-9.1 
31.1 ,30.1

סיור של”ח ברצועת החוף: 
בעקבות ‘המהפך הציוני’ - 

שכבת ח’

10-11.1
ימי הכשרת מש”צים

13.1
פיזיקה בקולנוע - שכבת ט’

14.1 ,3.1
ביקור במוזיאון יהדות סלוניקי 

- שכבת ז’

27.1
צפייה בהצגה “אילו יכולתי” - 

שכבת ט’ 

25.1
 חלוקת תעודות

סוף מחצית  

חט״ב שז״ר

חט״ב פרס

חט״ב בן צבי

ילדי גן ברוש בפעילות בגינה 
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אגף החינוך / מנהיגות היוצרת מנהיגויות

25.1
מסיבת אוזניות בית ספרית 

באולם צ’יינין

27-29.1
ימי הפוגה לכל תלמידי בית 

הספר – חופשת סמסטר 
בחטיבה 

1.2
בוקר קולנוע - הכיתה 

המדעית

3.2
צפייה בהצגה “משקה משכר” 

- שכבת ח’

  17.2 ,4.2
 ביקור במוזיאון יהדות

סלוניקי - שכבת ז’

6-7.2
 ביקור בכפר ג’וליס -

שכבת  ט’ 

28.2 ,14.2 ,7.2
סדנת יחסים בין המינים  
בהובלת צוות היועצות - 

שכבת ט’

8.2
יום ניווט בהר שושנים - 

מש”צים

11.2
סמינר עמיתים - שכבת ח’

14-15.2
סמינר כיתות מדעיות 

20-21.2
מסע שנתי לגליל המערבי - 

שכבת ט’

22.2
סדנת מהממ”ט - שכבת ט’

28.2 ,26.2
סיור של”ח בתל אביב הישנה 

בעקבות ״המהפך הציוני״ - 
שכבת ט’ 

תיכון 

3.1
יום של”ח התנדבות בעמותה 

לקידום החינוך 

6.1
קורס מד”א - שכבת י’

7.1
צפייה בהצגה “המנהרה” - 

מגמת התיאטרון

8.1
סיור לבית המשפט העליון - 

שכבת יב’

14.1
הכנה למסע לפולין, סמינר 

ב”משואה” - שכבת יא’

17.1
צפייה בהצגה “משרתים 

של שני אדונים“ - מגמת 
הקולנוע

21.1
ציון ט”ו בשבט בבית הספר

23-24.1
טיול שנתי לנגב - שכבת י’

27.1
יום מעורבות חברתית – 

שכבות י’ ו-יא’

29-31.1
ד מחנה אומנויות לתלמידי 

המגמות - בנורדיה

ד מגמת הספורט - במנרה 

30.1

יום עיון בתל השומר - 
שכבת יב’ 

1.2
סוף סמסטר וחלוקת תעודות 

3.2
הרצאה: דר’ התלהבות - 

שכבת י’

6.2
כדורשת - תחרות מחוזית 

בנות 

10.2
ערב פתוח - לתלמידי 

חטיבות הביניים 

11.2
יום של”ח - התנדבות 
בעמותה לקידום נוער 

26.2
“ערב הזהב“ - מגמת 

הקולנוע

27.2
מפגש מורים ומדריכים 
בנושא: המסע לפולין 

28.2
מופע נגינה – מגמת 

המוסיקה

תיכון בן צבי

הארכיון 
ההיסטורי

קריית אונו

 3587 שנים
ל”אונו המקראית”

79 לקריית אונו העיר
 במלאות 79 לקריית אונו

יתקיים סיור רגלי בגרעין ההיסטורי

נפגש ב“גן הגיבורים”, רח’ הנשיא 
שבת ד' אדר תשע"ט / 9.2.19 / 9:00 

 משך הסיור 3-2 שעות
 הסיור יתקיים בכל מזג אויר 

הציבור מוזמן

 לפרטים:

 רענן רשף, מנהל הארכיון
ההיסטורי קרית אונו
03-6353770 )בית(

המתנ״ס 
קריית אונו

 בהדרכת
 מתנדבי
הארכיון



תושבים יקרים,

יום ההולדת של קריית אונו 
ותחילתה של השנה האזרחית, 

והמתנ"ס צומח ומתחדש 
באירועים קהילתיים, אירועי תרבות 

ופעילות מגוונת.

"והיה כעץ שתול...״
את חגיגת ט”ו בשבט בקריית אונו, חג 

האילנות, נציין השנה בנטיעות בביה"ס 
עלומים. בנטיעות ישתתפו תלמידי 

מוסדות החינוך בעיר, הלהקות הייצוגיות, 
יד לבנים ויחידת חיל הקשר המאומצת.

הטקס יתקיים במעמד ראש העיר ישראל 
גל, ממלא מקומו וסגניו. ברחבי העיר 

יתקיימו נטיעות נוספות, סדרי ט"ו 
בשבט, ואירועי תרבות הקשורים לחג.

חודשי החורף מביאים איתם אירועים 
ייחודיים: פעילות תרבות ענפה 

המתקיימת בספרייה העירונית ובאולם 
מופת, שבתרבות, הרצאות באסכולה 

האקדמית ותחרויות שחמט.  
תוכלו להתעדכן באשר לכל האירועים 

בלוחות ובאתרי העירייה והמתנ"ס.

 ט״ו בשבט שמח,
שיהיה לנו חורף חם ונעים

ב

עמי כחלון
סגן ראש העיר

יו”ר הנהלת המתנ”ס

אסתר פיק
מ”מ מנכ”לית 

המתנ”ס  פעילות ט״ו בשבט
בגיל הרך

במסגרת הפעילות המבורכת של 
מעונות ״הפרדס" ו"הפסגה" יציינו 

הילדים את חג האילנות בנטיעות 
באשכולות. 

שלישי / 15.1.19

סדר ט”ו בשבט מסורתי
ערב ט”ו בשבט אשר ישלב את 

חניכי כל תנועות הנוער לסדר ט”ו 
בשבט מסורתי ומעגלי שיח. 

המתנ״ס 
קריית אונו

חגיגת ט״ו בשבט בקריית אונו

 ראשון /  20.1.19 /  20:30
בספרייה העירונית
סדר ט”ו בשבט

על פי המסורת היהודית וממיטב 
שיריה היפים של ארץ ישראל, 

באומר בשירה ובניגון
 בהנחיית הרב אוריאל סעייד

בליווי נגנים. הציבור מוזמן!!

 רביעי /  23.1.19 /  17:00
בספרייה העירונית 

אגדת עץ האורן
תיאטרון ״בית הבובות״

מיועד לגילאי 5-3 

אגדה על עץ האורן אשר יום אחד 
החליט כי אינו אוהב את מראהו 

הקוצני. 
העץ בכה מאוד ושר היער אשר 
עבר במקום שמע אותו. כאשר 

הבין שר היער את הבעיה מחליט 
לעזור לעץ העצוב, אך בכל פעם 
שמשנה השר את עליו של העץ 

משהו אחר קורה לעץ...

 ב כרטיס 20 ש"ח לילד
+ מלווה מבוגר

 שני /  21.1.19 /  9:00
בביה”ס עלומים 

הציבור מוזמן 
לחגיגת הנטיעות 

העירונית 
במעמד:

ישראל גל, ראש העיר
 רון מלכה, מ"מ ראש העיר

ומחזיק תיק החינוך

 עמי כחלון, סגן ראש העיר
ויו"ר הנהלת המתנ"ס

 נפתלי כהן, סגן ראש העיר
ומחזיק תיק הרווחה

בהשתתפות:

תלמידי מוסדות החינוך בעיר, 
הלהקות הייצוגיות, יד לבנים, 
ויחידת חיל הקשר המאומצת



 רשת
 צהרוני

“חוויטף”
 החלה ההרשמה לצהרוני
הילדים לשנה”ל תש”פ

 הרישום יתחיל ב-7.1.19
ויסתיים ב-27.1.19

ויתבצע במקביל לרישום לגני הילדים העירוניים

ההרשמה באתר המתנ”ס
hamatnas.co.il

 *השיבוץ לצהרון כפוף לשיבוץ הילדים
על פי הקריטריונים של אגף החינוך

המתנ״ס 
קריית אונו
המרכז לגיל הרך 

ולמשפחה

רשת צהרוני “חוויטף” של מתנ”ס 
קריית אונו פועלת מזה 20 שנה בעיר 

עם כ-1700 בוגרים קטנטנים בכל שנה. אנו 
רואים בכל ילד עולם ומלואו ועושים הכל 

כדי לתת לו להרגיש בבית. צוות המדריכים 
המסור והמקצועי, נבחר בקפידה וממתין 

לילדיכם מיד בתום יום הלימודים עם ארוחת 
צהריים חמה בתפריט ביתי ולא מעובד, 

חוגי העשרה, פעילויות מגוונות ללא דאגה 
מהסעות וחציית כבישים.

הצהרון מעניק לילדכם מסגרת 
משלימה לגן בדגש על רצף חינוכי, 

ולכם ההורים ביטחון - ילדכם נמצא 
בידיים מקצועיות ואוהבות!

עקרונות החינוך הבלתי פורמאלי מובילות 
את התפיסה החינוכית בצהרון. אנו 

מאמינים שניתן ורצוי לממש מטרות 
חינוכיות וחברתיות בדגש על ערכים, 

שוויון הזדמנויות ו"קבלת האחר". 
הסביבה החינוכית בגן מאפשרת התנסות 

ולמידה בשילוב של תכניות העשרה, 
משחקים חברתיים, ובאווירה חווייתית.

האני מאמין שלנו:
“לנגד עינינו טובת ילדיכם, אוצרכם”

יום שני / 21.1.19 / 17:30
בית השחמט, רח' יצחק רבין 32

מחיר כרטיס: 30 ש״ח )ילד + הורה מלווה אחד( 
 hamatnas.co.il :רכישת כרטיסים באתר

הצגה מבית תאטרון "הקרון" לגילאי 7-4 

מי
קד

ר 
דו

ם: 
לו

צי

המתנ״ס 
קריית אונו
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אספנית חפצים ישנים מוצאת מזוודה, בתוכה בקתה, בבקתה מרתף, 
במרתף ספר ישן של שירי ביאליק, בתוכו ציפורת, שהגיעה מעבר לים.

האספנית מגלה כי השירים נעלמו מהספר. ציפורת אומרת כי שכחו 
אותם, הם נעלבו והתחבאו בחפצים ישנים. האספנית וציפורת יוצאים 

למסע הרפתקאות בעקבות השירים והחפצים.... 

ההצגה זכתה 
בפרסים במסגרת 

פסטיבל חיפה 
להצגות ילדים

2008

מעבר לים
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מופע חדש עם צאת אלבומה 
השישי "לרדוף אחרי הרוח"

הזמרת–יוצרת רונית שחר, אחת 
מזמרות הרוק המוערכות בארץ, 

מבצעת את שיריה המוכרים 
והחדשים ושירים שכתבה 

לאחרים. בין השירים במופע: 
"אהוב יקר", "רחל", "שלום 

לתמימות", "בלילות הקיץ 
החמים", "נורית", "זרעי קיץ" 

ועוד.

ב כרטיס במחיר 55 ש״ח

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

HAMATNAS.CO.IL

שלישי 1.1 / 20:30

Move yourself
הנעה לשם הנאה

בשנת 2019 נעשה את זה אחרת!
מכולנו רוצים לעשות שינוי, להרגיש משמעו
תיים ולחיות חיים מאוזנים בכל התחומים. 

השנה זה גם אפשרי!
מזהו סיפורו האישי של יניב – על שינויים, מע

ברים, טלטלות בחיים ועל האופטימיות והדרך 
להמשיך קדימה בכל הכוח. במהלך ההרצאה, 
נקבל כלים אימוניים, תובנות ובעיקר הרבה 
מוטיבציה – נלמד איך לעשות את זה אחרת.
יניב אורבך, מאמן עסקי ואישי, מוממ  מרצה:

חה להעצמת אנשים  ותושב העיר.
ב כרטיס במחיר 40 ש״ח 

חמישי 3.1 / 20:30
חני נחמיאס 

ועירית ענבי – 
דוס צ'יקיטיקאס

 מופע שירים וסיפורים מבית
אבא בניחוח הבלקן

הוריה של חני הגיעו מיוון, והוריה של 
עירית – מבולגריה. אל חני ועירית מצטרף 

הרכב קאמרי בניצוחו של אייל חביב. חגיגה 
שכולה הומור, מוסיקה, פולקלור וסיפורים 
מלאי חכמת חיים, לצד רומנסות ספרדיות 

 בלאדינו ושירים שעלו ארצה מהבלקן.
לשיר, להתרגש ולצחוק!

ב כרטיס במחיר 60 ש״ח

שלישי 8.1 / 20:30

 רביעיית
דפנה

“ניצנים של 
קלאסיקה” 

 רביעיית דפנה
בתוכנית מפתיעה

עם יצירותיהם הראשונות של 
המלחינים הגדולים, בין השאר: 
מוצרט, בטהובן, מנדלסון ועוד...

הקונצרט מתאים גם לילדים ולנוער!

ב כרטיס במחיר 30 ש״ח

שמואל גלזר: כינור
אמנון פלק: כינור

אליאנה לובנברג: ויולה
יורם אלפרין: צ’לו

חמישי 10.1 / 21:00

ליאור נעמן 
מופע אקוסטי

ליאור, זמר-יוצר מוכשר, בוגר 
בי"ס רימון, השתתף ב"דה 

וויס" ובשטח כבר קרוב לעשור

במופע יבצע שירים מקוריים מ-2 
אלבומיו "כל המילים" )2009( ו"עוד 

פעם אחת" החדש, וגם קאברים 
לשירים עבריים בעיבוד אישי,

עם הרכב נגנים.

ב כרטיס במחיר 40 ש״ח 

ליאור נעמן: גיטרות ושירה
אורון שיפמן:  בס

ליאור רונן: תופים  הספרייה 
העירונית

2019

ינואר-פברואר
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שלישי 15.1 / 20:30
סרט ההצגה 

“שד קטן” – 
דודו דותן

 הקרנת סרט הצגת היחיד
 של דודו דותן ומפגש עם

מירי דותן

ההצגה הועלתה בתיאטרון הבימה 
מעל 300 פעם וצולמה לפני כ-18 
שנה. בסרט מוצג, ע”י דודו עצמו, 

סיפור ילדותו העצוב והאופטימי על 
משפחה שחיה במצוקה, ממרחק 

השנים, מפיו של הילד, שהפך 
לשחקן, בדרן וסופר מצליח.

ב כרטיס במחיר 40 ש״ח 

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

HAMATNAS.CO.IL
הספרייה 
העירונית

2019

ינואר-פברואר

שלישי 22.1 / 21:00

ירמי קפלן –  
ישר לפנים
 מופע טריו קרוב לקהל - 

הזדמנות לראות את ירמי מקרוב!

הופעה אנרגטית, שלא משאירה מקום לאדישות 
ומפוצצת באנרגיות כמו שרק ירמי יודע... 

“הדפוק הזה”, “אני אשתנה”, “מודדת”, “מדוע 
לא באת”, “כבר עכשיו” ועוד רבים.

ניר גבע: גיטרות
רן שמעוני: תופים

ב כרטיס במחיר 60 ש״ח

חמישי 24.1 / 21:00

חנקין 8
 מנהרת הזמן

של הרוק 
הישראלי

מופע רוק חשמלי ומחשמל!
 בפעם הקודמת שהם הופיעו אצלנו,

לא היה צורך בכיסאות... מסע מקפיץ 
בזמן עם הלהיטים הגדולים של 

החברים של נטאשה, משינה, פורטיס, 
סנדרסון, איפה הילד, סחרוף ועוד...

ב כרטיס במחיר 50 ש״ח

שאול זוהר: קלידים
אלי סופר: תופים

נחום גרטנר: גיטרה חשמלית
רביב פנחס: בס

יריב רובין: שירה 

רוני פיטרסון 
ולייזר לויד – 
דואט של בלוז

חמישי 17.1 / 21:00

2 בלוזיסטים דגולים על במה אחת!
המופע האקוסטי הכי מחשמל עם הבלוז האמריקאי 

האמיתי והמוכר: בוב דילן, פרינס, הנדריקס, ג'ו קוקר
ושירים מהרפרטואר האישי שלהם.

ב כרטיס במחיר 50 ש״ח 

 “אם הבלוז היה
 דת, פיטרסון היה

האפיפיור הקדוש”
עמוס אורן

 “לויד הוא אחד
 מזמרי הבלוז

הטובים בישראל”
וושינגטון פוסט

כותר פיסהמתנ״ס                                     הספרייה העירונית
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20:30  /  31.1 חמישי 
 "שיר אהבה

 בחג האהבה"
עם ענת סגל

אורחת מיוחדת: עדנה לב
ערב שירי אהבה נוסטלגיים עם הזמרת ענת סגל 
והרכב הנגנים המעולה שאיתה. תתארח הזמרת 
המיתולוגית והאהובה עדנה לב עם שיריה "ואם 

תשוב", "רגע", "ידיד נפש" ועוד...

ב כרטיס במחיר 50 ש״ח  

יהודה הגר: ניהול מוסיקלי וקלידים
עמוס מרוז: תופים
אבי ברש: חצוצרה

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

HAMATNAS.CO.IL

העירוניתהספרייה 
2019

ינואר-פברואר

נתן כהן / "שירים עד כהן"
מ"הנשמות הטהורות" ועד היום

עיבודים קוליים עשירים ורעננים כמיטב המסורת לשירים 
הנפלאים שהלחין נתן במהלך השנים, בליווי פסנתרן וזמרת. 
"רחוב הנשמות הטהורות", "אחכה לך", "קפה אצל ברטה" 

"שחור לבן שחור" ועוד...

ב כרטיס במחיר 55 ש״ח

נתן כהן: שירה וגיטרה
גיא וינגרטן: פסנתר ושירה

איילה פוספלד: שירה

21:00  /  29.1 שלישי 

חמישי 7.2 / 20:30

היוונים
יוני פוליקר: בוזוקי ושירה

אלי חדד: שירה וכלי הקשה
אלון הלל: תופים, זמר ומחול

ליאת פורטונה רוזנברג: כינור ושירה
יוגב כהן: גיטרה ובוזוקי
יוריק בן דויד: אקורדיון

דני בושקניץ: בס

במופע "טברנה וומווקאריס"
השירים הכי יפים של גדולי היוצרים היווניים, חלקם 

מתורגמים מחדש לעברית, בביצועים מעולים ע"י הרכב 
של 7 נגנים וירטואוזים. "הילדים של פיראוס", "זורבה 

היווני", "שכשנבוא", "סגפו", "בום פם", "אינתה 
עומרי" ועוד רבים וטובים... שוברים צלחות חד פעמיות!

ב כרטיס במחיר 60 ש״ח

שלישי 5.2 / 21:00

"לא שווה סיכת ראש"
מגי רום בהצגת יחיד מעוררת השראה 

הצגת יחיד המביאה את סיפורה הלא ייאמן של מגי, אשר 
הרעיש בזמנו את עולם העיתונות בארץ. דרמה אישית 
מרגשת, העוסקת בקונפליקט בין נוקשות לבין חופש. 

ציוריה היפהפיים של מגי, שנולדה עם מכחול ביד, יהיו על 
הבמה ברקע ויופיעו בהקשרים שונים בקו העלילה המרתק 

וישולבו קטעי נגינה על פסנתר בעיבודים אישיים.

כתיבה וביצוע: מגי רום  /  בימוי: שולי כהן

ב כרטיס במחיר 40 ש״ח
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אמנון שרון 
סיפורו של 

שבוי
סיפורו המרתק של קצין צה”ל, שנשבה במלחמת 
יום הכיפורים ונכלא בכלא הסורי לכ-8 חודשים. 

אל”מ במיל’ אמנון שרון, מחבר הספר “שפוי 
בדמשק”, מספר על הסבל והעינויים שעבר 

בחקירות הקשות והאכזריות בכלא הסורי, ואת 
התנהלות המלחמה כפי שחווה מתוך שדה הקרב. 

כל זאת, בהומור, חן ושלוות נפש מדהימה.

ב  כרטיס במחיר סמלי 20 ש״ח בלבד 

בשקט ובצניעות הפך גבע אלון לאחד האמנים 
המצליחים בארץ בשנים האחרונות. כישרון, 

וירטואוזיות על הגיטרה וכריזמה בימתית כובשת 
באין ספור הופעות בארץ ובעולם, מעמידים את גבע 
בשורה הראשונה של הפולק-רוק הישראלי. בהופעה 

יבצע גבע את מיטב שיריו מארבעת אלבומיו 
באנגלית ומשני האלבומים האחרונים ועטורי 

השבחים בעברית. בין השאר: "אבא", "ים שקט"
 "Days of hunger", "Modern love"    

"The great enlightenment" ועוד.

"קול חזק וייחודי, של אמן שהמוזיקה
הישראלית פשוט חיכתה לו, שיגיע כבר"

)שי להב, ידיעות אחרונות(

שלישי 12.2 / 21:00

גבע אלון / אקוסטי 

ב כרטיס במחיר 55 ש״ח

חמישי 14.2 / 20:30

יורם טהרלב - איזו מדינה
מופע סטנד אפ חכם, תוסס, מלא הומור וצבע

בחן ובקריצה האופייניים לו, מציג טהרלב את עולמו של 
הישראלי בן ימינו וצוחק על חיינו במדינה מלאת סתירות. 

מופע מבדר ומשעשע, אך עם זאת, חכם ואינטליגנטי, 
המסתכל על חיינו מתוך גאווה על ההישגים, תוך ביקורת 

מושחזת על מחדלינו וחולשותינו.

עופר כץ: קלידים וליווי מוסיקלי

ב כרטיס במחיר 50 ש״ח 

שלישי 19.2 / 21:00

חמי רודנר
אקוסטי 

מופע אינטימי, פולקי ומלא 
רגש שכולו אנרגיה וחום!
בהופעה מגיש חמי את להיטיו 
הגדולים מאלבומי הסולו שלו 

ומ"איפה הילד" בביצועים 
שמכוונים אל הלב. בין השאר 

יבוצעו בהופעה: "בואי ניפרד", 
גאולה", ״מלנכוליה", "מה שעובר 

עלי", "הביאו את הסתיו"

ב כרטיס במחיר 55 ש״ח  

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

HAMATNAS.CO.IL

העירוניתהספרייה 
2019

ינואר-פברואר

חמישי 21.2 / 20:30

כותר פיסהמתנ״ס                                     הספרייה העירונית
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מספר המקומות מוגבל. 
יש להזמין כרטיסים לכל 
הפעילויות מראש באתר: 

HAMATNAS.CO.IL

העירוניתהספרייה 
2019

ינואר-פברואר

"אני לא חולה – 
אני מבריאה!"

הרצאה חווייתית המלווה בפרחים והכרת 
הקסם שבתוכם. ערב חשיפה למחקר 

ראשון מסוגו בארץ, על השימוש בשזירת 
פרחים ככלי לריפוי גוף ונפש. דרך הטיפול 

הניסיונית משלבת בין המודע לתת מודע 
בעזרת החושים, עוזרת ליצור מציאות 
חדשה ועשויה לסייע לנו ביצירת איזון 

והרמוניה.

חמישי 28.2 / 20:30

מרצה: צופית רוזן, תרפיסטית בפרחים, 
בצבעים ובריחות, מחברת הספר "כוחות 

הפלא של הפרחים".
flowerandlight.co.il

ב כרטיס במחיר 35 ש״ח 

ראשון / 13.1.19/ 20:00

“ספרד אשר היתה בירושלים”

ההיסטוריה של הישוב הישן 
בירושלים, מגירוש לתקומה

השקת ספרה המבוקש של פרופ’ עליזה 
ג’יניאו מיוחס )אוניברסיטת תל אביב(

דברי ברכה: פרופ’ תמר אלכסנדר, יו״ר 
הרשות  הלאומית לתרבות הלאדינו

הכניסה חופשית!

ראשון / 10.2.19/ 20:00

האיים הקריביים - ג’מאיקה
שודדי ים יהודים שמוצאם מספרד וגולגולת 
על  הקבר... הייתם מאמינים? ואיך מתחבר 

בוב מארלי לסיפור היהודי...

הרצאתה של דבורה רוטברט, מרצה 
לתרבויות עולם וכתבת גיאוגרפית

ב כרטיס במחיר 35 ש״ח 

הטרקלין הספרדי
 סדרת הרצאות במסגרת החוג לתרבות הלאדינו

קריית אונו-גני תקווה / ימי ראשון / אחת לחודש
כולל כיבוד קל

שימו לב!
ההרשמה טלפונית בלבד אצל נציגות החוג:

רבקה – 050-7599005, 03-5347852
מירי – 054-6622258

 אסנת שיר-וישינסקי
החיים זה הכל

הרצאה משעשעת, מרגשת ומעצימה

בהרצאה תספר אסנת על המסלול אותו עברה בדרך 
להגשמת חלומה לעמוד על במה מקצועית ועל הערב 

המרגש ששינה את חייה ובעקבותיו הפכה לדמות 
מוכרת בכל בית בישראל. אסנת תשתף את הקהל 
בשבר הגדול בחייה – אובדן בנה ליאור בפעילות 

מבצעית ב-2004 ועל הרגע בו בחרה, למרות הכל, 
לדבוק בחיים.

ההרצאה קלילה והומוריסטית אך תעסוק בצמיחה 
ובהתעצמות מתוך משבר.

ב כרטיס במחיר 55 ש״ח 

שלישי 26.2 / 20:30



חמישי 3.1 / חמישי 28.2
בשעה 17:00

ישראל והגיטרה
״קול הסיפורים שבעולם״ - מופע 

סיפור מוזיקלי 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 

 שני 21.1 / שני 18.2
בשעה 16:30 וגם ב-17:30

גולי והגיטרה
מופע מוזיקלי לגילאי 4-2

לצלילי הגיטרה והדרבוקה, נצא יחד 
למסע מוזיקלי 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 

 מפגש חוויתי המבוסס על הספר
"בבטן של אופיר"

הכירו את עיר הגמדים הקסומה בבטן של אופיר!
מסע המשלב תנועה, אתגרי שיווי משקל, הקשה, 

תשומת לב לגוף והרבה דמיון ומשחק.

 מנחה: מאיה אריאלי-ברון, מחברת הספר
ומדריכה להתפתחות ילדים ותינוקות.

הפעילות משותפת להורים וילדים בגילאי 4-2, 
במיוחד לילדים הנמצאים במהלך פרידה מהחיתול.

ב כרטיס במחיר 30 ש״ח לילד  + מלווה

רביעי / 27.2 / 17:00

פרידה מחיתולים – משחק ילדים

שני / 4.2 / 17:00

 סיפורים לילדים בביצוע שחקני
קבוצת תיאטרון רות קנר

מופע בימתי המבוסס על עולם שכולו מילים. 
השחקנים יוצרים עם הילדים עולמות של קסם 

במרחבים של דמיון - קצבים, מצלולים, שעשועי 
לשון ועולמות שנבראים ביד הלשון.

ממיטב הקלאסיקה של ספרות הילדים העברית:
מכונית הקסמים )דליה רביקוביץ'(, הנער ביער )ח.נ. 
ביאליק(, נעלי הפלא של רחלי )פניה גרשטיין(, פרק 
מתוך "עלילות מיקי מהו" )אברהם שלונסקי(, שוש 

– מסע הרפתקאות של סוסון ים )שלמה אריאל(

 מיועד
 לגילאי

7-4

אספו וסידרו: שלמה אריאל ורות קנר
 מספרים: טלי קרק, עדי מאירוביץ',

רונן בבלוקי, שירלי גל
עיצוב: כנרת קיש

ניהול פרויקט: טל הררי

ב כרטיס במחיר 40 ש״ח לילד  + מלווה

 "חוויה מרעננת
ומרתקת גם להורים"

שי בר-יעקב, ידיעות אחרונות

שני / 7.1 / 17:00

“חלום פלאות”
הקראה חווייתית של הספר ופעילות 

יצירה עם הסופרת תמי קדר
מיועד לגילאי 4-7

ב כרטיס במחיר סמלי 10 ש״ח בלבד לילד + מלווה

הזמנת כרטיסים לאירועי 
הילדים באתר המתנ”ס: 

HAMATNAS.CO.IL

העירוניתהספרייה 
2019

ינואר-פברואר

״הדרך
לשמה״



 אנו מזמינים את תושבי
קריית אונו לההרצאה המרתקת

זאב ז'בוטינסקי 
וחיזוי השואה

מרצה: פרופ’ אריה נאור
 עורך המהדורה החדשה של

כתבי ז’בוטינסקי

 ראשון / 27.1 / 20:00
בספרייה העירונית

לרגל יום השואה הבינלאומי

 ההרצאה תלווה בקטעי קריאה
של השחקן אייל שרף ובקטעי וידאו נדירים

 נגינה: אורי גרשון ועומרי רווה,
קונסרבטוריון קריית אונו

ברכות: יוסי אחימאיר, יו"ר מכון ז'בוטינסקי
הנחייה: גדעון מיטשניק, מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי

מזה שלוש שנים אני פונה אליכם, אחים ואחיות יקרים,  יהודי פולין, ואני מזהיר אתכם - אינכם רואים את הר הגעש שיתחיל  “
 בקרוב לפלוט את אש ההשמדה. אני רואה מראה איום. יציל כל

והזמן קצר“ אחד את נפשו כל עוד יש זמן לכך - 
)1 93 8 ב  ה בא ע תש (

 במסגרת פרויקט "כתבים" - המהדורה
המחודשת והמוערת של כתבי ז'בוטינסקי

הזכות לשינויים שמורה

הכניסה 
חופשית

בובטרון

חוויה תיאטרלית עם תפאורה, 
בליווי מוזיקה ואביזרים שונים 

לילדים בני 4-2.
 ימי שני, אחת לשבועיים

בשעה 17:00

 מחיר כרטיס לילד ולמבוגר מלווה
אחד בלבד: 30 ש״ח

שעת סיפור

פעילות חווייתית לילדים בני 5-3
 ימי רביעי, אחת לשבועיים

בשעה 17:00
 מחיר כרטיס לילד ולמבוגר
מלווה אחד בלבד: 20 ש״ח

9.1.19
צבי פוחד מהחושך
דנית וחברים “סיפורגש”

23.1.19
אגדת עץ האורן

תיאטרון “בית הבובות” 
 )לכבוד ט”ו בשבט(

6.2.19
פרח פרח אל תבכה

המופע של פזית נוני ו”נשיבוק”

20.2.19
אבא של עמליה נוסע 

לאוסטרליה
סיפורלה

שימו לב! הכניסה לילדים מגיל 
שנתיים בלבד. לא תתאפשר 

הכנסת עגלות תינוקות!

*

הצגות 
לילדים 

הזמנת כרטיסים לאירועי 
הילדים באתר המתנ”ס: 

HAMATNAS.CO.IL

העירוניתהספרייה 
2019

ינואר-פברואר

14.1.19
 איתמר הולך
על קירות
תיאטרון תות

28.1.19
 דוב ודובה

עורכים מסיבה
תיאטרון צליל עם נטע אלגרנטי

11.2.19
 הנסיכה שלבשה

שקית נייר
רות בארץ הסיפורים

25.2.19
 קטנה גדולה

)מאת אורי אורלב(
תיאטרונויה



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

רח׳ ירמיהו 4, קריית אונו / טל: 03-5347659
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הספרייה העירונית - בית לתרבות יוצרת, רח׳ המייסדים 5, קריית אונו

"זמן לחלום"
תערוכת פיסול קרמי של 

חגית ואלי פוקס
ב פתיחה חגיגית: 

 חמישי / 28.2.19 / 19:00
בספרייה העירונית 

ב נעילת התערוכה ב-24.3.19

הספרייה העירונית:
טל: 03-5343603

יום א׳, ב׳, ה׳ 18:45-15:00
יום ג׳ 12:45-9:00 / 19:45-15:00

יום ד׳ 19:45-15:00
יום ו׳ 13:45-10:00

ב אודישנים לטובות ביותר
ב המקהלה מיועדת לגילאי 14 עד 20, 

תנאי קבלה מיוחדים והטבות לתלמידות 
מגמות המוסיקה

מנצחת: נטליה שפילבוי, בוגרת האקדמיה 
למוסיקה באוקראינה, בוגרת מכללת לוינסקי 

במגמת מוסיקה. מנצחת על מקהלות קלאסיות

מעבד מוסיקלי: בוריס גרבר, בוגר 
האקדמיה למוסיקה במינסק. מעבד ומלווה 

מוסיקלי למקהלות מהטובות בארץ

מקהלת קולות הזמיר 
היא מקהלת בנות 
איכותית ומיוחדת 

מהטובות בארץ 

המקהלה מקיימת 
קונצרטים עם התזמורת 

הפילהרמונית ומשתתפת 
בכנסי מקהלות ארציים 

ואירועים עירוניים

לפרטים: יהודית 050-7231704  /   נטליה 054-4779451

למקהלת קולות הזמיר 
דרושות זמרות

המתנ״ס 
קריית אונו

תרבות ואירועים

יש במה לכישרון שלך



 קנאביס – הצמח
בעל שבע האצבעות 

ואלף הפנים
בשנים האחרונות הולך וגובר השימוש בקנאביס במדינות 
רבות בעולם ובכללן בישראל, עובדה הגורמת להתפתחות 

משמעותית ומשנה את פני הרפואה החברה והכלכלה. 
בהרצאה נסקור את ההיסטוריה, הבוטניקה, השימושים 

הרפואיים, הבעיות והפתרונות הקיימים בתחום.

מרצה: עדי שפיגל, מנכ"ל וריפיטי פתרונות חקלאיים

יום ב’ / 4.2 / 12:00
באולם הקולנוע בקניון קריית אונו

רח׳ שלמה המלך 37 

מחיר: 70 ש״ח
פרטים נוספים: 03-5353635 
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#1 תרבויות 
בראי הקולנוע
מסע קולנועי ותרבותי מרתק 

מסביב לגלובוס. כל מפגש 
כולל סרט קולנוע עלילתי 

באורך מלא והרצאה בה נכיר 
את ההיסטוריה, הגיאוגרפיה, 
התרבות והפולקלור שיעניקו 
לנו פסיפס של חוויה אנושית.

ב המפגשים יתקיימו בימי 
שלישי בשעה 9:30

באולם הקולנוע בקניון קרית 
אונו, רח׳ שלמה המלך 37

1.1.19
הודו: כשהודו 

וההינדואיזם פוגשים 
את המערב

סקרנות, משיכה אל 
המיסטיקה ורתיעה מהפולחן 
– המפגש בין המערב לעולם 

האמונות ההינדיות מלווה 
בהשתאות ובהתנשאות. 

על תרבות על פי חוקי 
הסאמסארה והקארמה, על 

קולניאליזם, כיבוש ועצמאות 
שהושגה במחאה לא אלימה.

 ב סרט לצפייה:
האיש שידע אינסוף

ב מרצה: איילת אידלברג

15.1.19
יפן: הסמוראי החברתי 
- חיים, עבודה, חברה 

ובדידות ביפן
בסרטו המרתק והמפתיע 

יוצר קיושי קורוסאווה 
מפגש מסעיר עם התרבות 

העירונית של טוקיו וכלכלת 
המדינה בדעיכתה. תרבות 

של הסתרה, מתחים, תחרות 
ונאמנות כפי שנרכשו 

בתרבות הסמוראי העתיקה 
ומתקיימים עד עצם היום 

הזה בחיי המשפחה היפנית 
המודרנית. סמכות וצייתנות, 

חוסר תקשורת, קשרים 
בין הורים וילדים ותפקיד 
העבודה בתרבות היפנית 

עולים וצפים בסרט מופת זה. 

המתנ״ס / האסכולה האקדמית / חוויית למידה
לפרטים נוספים והרשמה: 

03-5353635

הפחד מהקשבה למוסיקה של 
החיים משחקת תפקיד מרכזי 
בסרט ומובילה לאקורד סיום 

מפתיע.
בהרצאה נבחן כיצד כל אילו 
שזורים בקודים החברתיים 

של הד.נ.א התרבותי היפני?

 ב סרט לצפייה:
סונטת טוקיו

ב מרצה: זאביק רילסקי 



 #2 סיעור
על סרט

צפייה מודרכת בסרטי איכות: 
תריסר המשפטים החשובים 

בקולנוע.

מרצה: דינה לוין

הקרנות בוקר של סרטי איכות 
באולם הקולנוע בקניון קרית 

אונו, רח’ שלמה המלך 37, 
בימי שלישי בשעה 10:00

1.1.19
בחורים טובים

15.1.19
12 המושבעים

29.1.19
הנאשמים

 מרצה אורח:
הסופר ועוה”ד דן שינמן 

 ב מחיר מפגש בודד:
45 ש״ח

פרטים נוספים במשרדי 
 האסכולה: 03-5353635

 או אצל המרצה:
050-8555306

#3 הרצאות 
בנושאי קולנוע

לגלות את אמריקה 
בקולנוע

מבט ייחודי מרתק אל ההיסטוריה, 
התרבות והאידאולוגיה של ארה”ב 
דרך הקולנוע אשר נוצר באמריקה 

במשך 120 השנים האחרונות.

הקולנוע מהווה חלון נפלא להכיר 
עמים ותרבויות עולם. נצא 

לביקור קולנועי בכמה מהמקומות 
המרתקים בעולם וננסה לראות 

כיצד הם משתקפים בקולנוע 
המקומי. בסמסטר הראשון נגלה 
את אמריקה, בסמסטר השני את 

העולם כולו...
מרצה: זיו אלכסנדרוני, במאי 

ומרצה קולנוע 

8.1.19
מנהטן כמשל

ניו יורק בקולנוע

22.1.19
וול סטריט

קפיטליזם ותאוות בצע 

5.2.19
חלף עם הרוח

במלאת 90 שנה ליציאתו של 
הסרט הגדול ביותר בתולדות 

הקולנוע

ההרצאות מתקיימות בימי שלישי 
בשעה 8:30 באולם הקולנוע בקניון 

קרית אונו, רח׳ שלמה המלך 37
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29.1.19
מדבר הקלהרי של 
נמיביה-בוצואנה: 

תרבות הציד
לקט היתה דרך החיים של 

אבות אבותינו טרום המהפכה 
החקלאית. עם השינוי, התחיל 
העולם ללבוש צורה אחרת של 

כלכלה, דרך חיים ומערכות 
חברתיות. במפגשים בין 

החקלאים והציידים לקטים 
היתה ידם של החקלאים על 
העליונה וכך אט אט, נכחדו 
חברות הציד ולקט. שבטים 

אחרונים עוד קיימים בעולם וגם 
באפריקה. והם חיים בדרך חיים 

קדומה שהולכת ונעלמת אל 
מול עינינו הסקרניות.

 ב סרט לצפייה:
האלים משתוללים
ב מרצה: זוהר נבון 

המתנ״ס / האסכולה האקדמית / חוויית למידה
לפרטים נוספים והרשמה: 

03-5353635
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רביעי / 30.1.19 / 8:15

 הרצאות פתוחות
לקהל הרחב - ללא תשלום

נפלאות איסלנד
 מסע כורסה אל נופי הבראשית של איסלנד,

ארץ האש והמים. 

מרצה: בלהה גולן

שני / 4.2.19 / 12:00

70 שנה לאקסודוס
סיפור אישי

מרצה: שושנה שטטר

 ההרצאות מתקיימות באולם הקולנוע בקניון
 קריית אונו, רח' שלמה המלך 37.

לפרטים נוספים: 03-5353635



לפרטים נוספים והרשמה: המתנ״ס / האסכולה האקדמית / חוויית למידה
03-5353635
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 רפואה
וצמחי מרפא

2.1.19
צמחי מרפא ומחלות 

ממאירות
האם אפשר, ועד כמה, להיעזר 

בצמחים כנגד מחלות ממאירות? 
נשמע על שילוב חומרי טבע 

ברפואה קונבנציונלית, כתרופות 
של ממש, ובמקביל - כתמיכה, 

לשיפור איכות חיים ולהקלה 
על תופעות לואי של תרופות 

וטיפולים כימיים.

מרצה: פרופ' זהרה יניב

16.1.19
היפנוזה רפואית

מרצה: ד"ר שמואל יורפסט, 
רופא מטפל בהיפנוזה רפואית, 

מרפאת כאב מרכז רפואי רמב"ם 

30.1.19
צמחי מרפא ומערכת 

העצבים
הזיכרון, הדיכאון, הכאב 

והעצבנות - כולם סימפטומים 
מבית היוצר של המוח. סל של 

צמחי מרפא מרגיעים, מעוררים, 
משפרים איכויות למידה ועוד!

מרצה: פרופ’ זהרה יניב

ההרצאות מתקיימות בימי רביעי 
בשעה 10:15, באולם הקולנוע בקניון 

קרית אונו, רח׳ שלמה המלך 37

 חדש!!! 

9.1.19
שמים לב לסמים - על 

סמים "טובים" ו"רעים" 
וכיצד הם פועלים

23.1.19

הזיכרון מהו? – איך 
אנו זוכרים, והאם ניתן 

לזכור הכל?
27.2.19

מוח ימין ומוח שמאל – 
מה כל צד אינו יכול?

ההרצאות מתקיימות בימי רביעי 
בשעה 12:00, באולם הקולנוע 
בקניון קרית אונו, רח׳ שלמה 

המלך 37

גלובליזציה
אתגרים מעצמתיים 

ואתגרים אישיים 
בעולם גלובלי

הקורס יעסוק בעולם של 
הגלובליזציה, מדינות לאום, 

מעצמות ואינדיבידואלים 
הניצבים בפני אתגרים יוצאי 

דופן.
מרצה: נדב איל, עורך 
חדשות החוץ בערוץ 10

7.1.19
המשבר שעיצב עולם: 

עשר שנים למשבר 
הכלכלי הגדול של 2008

21.1.19
עולם של פליטים: 

פליטי אקלים ופליטי 
חרב 

ההרצאות מתקיימות בימי שני 
בשעה 12:00, באולם הקולנוע 
בקניון קרית אונו, רח׳ שלמה 

המלך 37

מכל אברי גופנו ישנו אחד 
בלבד שמזוהה עם מי שאנחנו 

בעולם – המוח. רקמה בת 
קילו וחצי ובה כל תובנות 

האדם, זיכרונותיו, מאווייו, 
מחשבותיו נפשו ונשמתו. 

בנוסף לכל אלו איסוף מידע 
תמידי על הסביבה והכוונת 

פעולות השרירים לשם 
שרידותו במרחב. כיום הפך 
חקר המוח למתוחכם מאד 
שנעזר במיטב טכנולוגיות 

ההדמיה וחושף בפנינו את 
נפלאות התבונה.

מרצה: פרופ’ ידידיה גפני, 
חוקר בכיר במחלקה לגנטיקה 

של צמחים במכון וולקני 
ופרופסור אורח באוניברסיטת 

בר-אילן. 

 חדש!!! 

חקר המוח - נפלאות התבונה
פילוסופיה - למה  חדש!!! 

אנחנו......?
)כל מה שרצינו לדעת על החיה האנושית, 

ולא ידענו איפה לשאול(
מרצה: אירי ריקין, עיתונאי, מבקר ספרות בעיתון 

‘הארץ’ וב’קול ישראל’, במאי ומגיש דוקומנטרי

2.1.19

למה זקוקים לאהבה?
"מה היא אהבה אם לא טירוף 
זמני המלווה בסממני דמנציה 

ותפיסת מציאות לקויה"
)מילן קונדרה(

16.1.19
למה עדריים וצייתנים?

"הדברים שגורמים לי להיות 
שונה הם הדברים שגורמים לי 

להיות מי שאני"
)פו הדב(

30.1.19
למה משקרים?

"יש שני סוגים של אנשים 
בעולם: כאלו שמודים 

שהם משתינים במקלחת, 
ושקרנים גמורים"

)אורולוג אנונימי(

ההרצאות מתקיימות בימי רביעי בשעה 12:00 
 באולם הקולנוע בקניון קרית אונו, רח׳ שלמה

המלך 37
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לפרטים נוספים והרשמה: 
03-5353635

מסעות ייחודיים בעולם 
הולך ונעלם

סדרת הרצאות על מסעות ייחודיים בעולם 
שהולך ונעלם. חוויותיהם של מובילי מסעות 

שיצאו אל הלא נודע. רשמי מסע, בליווי 
תמונות מרהיבות שייקחו אתכם אל מחוזות 

רחוקים, מקומות קסומים ונופי בראשית.

14.1.19
 גואטמלה ומסתרי תרבות

המאיה האבודה
מרצה: דני ינאי, מרצה וצלם 

28.1.19
טג’יקיסטן - חוויות מסע

מרצה: דליה וייס, ציירת, צלמת, הרפתקנית 
ומטיילת לבדה בעולם  

ההרצאות מתקיימות בימי שני בשעה 12:00, באולם 
הקולנוע בקניון קרית אונו, רח׳ שלמה המלך 37

שירה עברית
הגיבורים הטראגיים של 

המקרא בראי השירה 
העברית

מרצה: חיים באר, סופר ומשורר 
ישראלי, פרופסור אמריטוס 

לספרות עברית באוניברסיטת 
בן-גוריון.

במרכזה של סדרת מפגשים זו 
שמגיש הסופר חיים באר, עומד 

עולמם רב ההוד של גיבורים 
שחייהם ומותם הסעירו את דמיונה 

של השירה העברית החדשה. 
במקוריות מעוררת השתאות, 

מתוך ראייה חדשנית והזדהות 
נפשית עמוקה, מתמודדים טובי 

המשוררות והמשוררים עם 
אהבותיהם, שנאותיהם וקנאותיהם 

של אלה שאמנם רחוקים מאתנו 
בזמן אבל קרובים ללבנו.

8.1.19
האישה הכושית

על חיי המשפחה הסתומים ורבי 
המסתורין של אדון הנביאים.

22.1.19

“איש ונבו לו”
משה עומד ברגעי חייו האחרונים 
על הר נבו ורואה מנגד את הארץ 

שאליה נכסף, אך אליה אינו רשאי 
לבוא.

ההרצאות מתקיימות בימי שלישי 
בשעה 10:15, באולם הקולנוע בקניון 

קרית אונו, רח׳ שלמה המלך 37

צילום: דליה וייס

לפרטים: 050-7231704 / 03-5396010

יתר הקבוצות מלאות!

התיאטרון העירוני 
פותח את שעריו 

לשחקנים חדשים

המתנ״ס 
קריית אונו

תרבות ואירועים

קבוצות תיאטרון לכתות א׳-ה׳
בבית השחמט, רח׳ יצחק רבין 32

קבוצות תיאטרון לכתות ג׳, ד׳ 
באולם מופת , רח׳ פנקס 10

קבוצת תיאטרון רפרטוארי למבוגרים
באולם מופת , רח׳ פנקס 10

א
א
א

יש במה לכישרון שלך



תרבות תורנית בשיתוף תנועת מעיינות / מחברים עולמות

בית המדרש הקהילתי
רח’ וינגייט 22, קומה א’

בית המדרש הקהילתי מזמין את הציבור 
ללימוד חי ומרתק מן המקורות, באווירה 

משפחתית וחמה

להאיר את ה”אני” שבך
“מי אני?” - התבוננות למסתרי הנפש עפ”י 

תורת הרב קוק, הרב אלעד כהן, מומחה 
.cbt בתורת הרב, קואצ’ר ומטפל

ימי שני 21:30-20:00 

“לדעת להאמין”
עפ”י ספר הכוזרי – הרב משה דוייטש, יועץ 
חינוכי ומטפל בשיטת הפסיכולוגיה היהודית.

ימי שלישי 21:30-20:00

“שלישי ביתי”
לימוד באווירה אחרת עם ארוחת ערב מפנקת 

- הרב פינחס תורגמן, ראש כולל מעיינות 
ומרצה בזוגיות.

ימי שלישי 23:30-21:30, בבית משפחת 
אשכנזי, רח׳ יצחק רבין 7, דירה 2

“פרשה מאירה”
חינוך ילדים ותובנות לחיים מתוך עיון בפרשת 

השבוע. הרב יצחק אליהו, רב ומחנך.
ימי חמישי 21:15-20:15

מדרשת מעיינות
מדרשה מעיינות לנשים מזמינה 

אותך ללימוד שנתי מרתק ומעשיר 

ימי ראשון / בוקר

8:45
התכנסות )קפה ומאפה(

10:00-9:00
רונית פורר / “במידה הנכונה: על 

נשיות, מידות והתחדשות”

10:00-10:30 / ארוחת בוקר 

11:30-10:30
הרב אלעד כהן / “התבוננות למסתרי 

הנפש עפ”י תורת הרב קוק”

11:30-12:30
הרב פינחס תורגמן / “פרשת השבוע”

12:30-13:15
הרב אריאל מורה / “סדר הדורות“

ב דמי השתתפות: 15 ש״ח לשיעור 
בודד, 50 ש״ח לכל הבוקר  

ימי שלישי / ערב

19:45
התכנסות )קפה ומאפה(

20:00
הרב רונן טמיר / ליקוטי מוהר”ן

21:00
ציבי סעייד / תנ”ך - מתחילים בספר 

יהושע. 

ב דמי השתתפות: ש״ח 15 לשיעור 
בודד,  20 ש״ח לשני שיעורים
 ב רח’ וינגייט 22, קומה שניה.

ב לפרטים: 052-3003633
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סדנת בת מצווה

חוגגת השנה בת מצווה? בואי 
למסע אישי משותף של אמא ובת 
אל ההתבגרות - העתיד והעבר...

בסדנא חווייתית בת 7 מפגשים 
נתחבר לשרשרת ארוכה של נשים 

מופלאות מההיסטוריה היהודית 
ונלמד מהן על חכמה, גבורה, 

מנהיגות ועוצמה נשית.

 ב לפרטים וגיבוש קבוצה:
ציבי סעייד, 052-3003479

מכון “קשר” – הכנה לבר מצווה
חווייה לחיים - בר מצווה בכיף!

בסדרה בת כ-15 מפגשים אישיים 
הנער לומד את המנגינה לקריאה 

בתורה, מתרגל את הנחת התפילין, 
לומד מעט על בית הכנסת, ובעיקר - 

יוצא למסע משמעותי אל זהותו כבוגר 
וכבן לעם היהודי. חלק מהמפגשים 

נערכים בפורום משפחתי. כולל ליווי 
צמוד בעליה לתורה ובהנחת התפילין.

 ב לפגישת היכרות:
יעקב, 050-9010586

ב פרטים נוספים והמלצות הורים 
tmko.co.il :באתר תנועת מעיינות

מומלץ ליצור קשר לכל הפחות 4 
חודשים לפני בר המצווה.

הכנה לבר מצווה

בית מעיינות, רח' וינגייט 22 
טל׳ 073-7512507 

"עיינות"
פעילות חברתית קבועה לבנות

 מיועדת לבנות בכיתות ג'-ז', בימי רביעי,
 בבית מעיינות, רח' וינגייט 22,

בין השעות 18:15-17:00.
פעילות ערכית וחוויתית בקבוצות גיל נפרדות.

 ב לפרטים והרשמה:
אילת השחר 052-8795890

 ראשון /  20.1.19 /  20:30
בספרייה העירונית
הנכם מוזמנים לערב מהנה!

סדר ט״ו בשבט על פי המסורת היהודית 
וממיטב שיריה היפים של ארץ ישראל, 

באומר, בשירה ובניגון.

בהנחיית הרב אוריאל סעייד

המתנ״ס 
קריית אונו
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קורס פסיכומטרי

“רפואה לעם”
מועד אפריל

 ימי ראשון ורביעי
בוקר וערב

14:30-9:00 
22:45-18:00

הקורס ייפתח ב-20.1.19

מרכז 
הצעירים

רח׳ תנועת המרי 2 א׳

חפשו אותנו:
פייסבוק "צעירים - קריית אונו"

טל: 050-7279253
onohub14@gmail.com :מייל
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סדנה
הכנה לאזרחות 

לחיילים משתחררים 
ו”אזרחים צעירים”

מרצה: אושרת צרפתי
 19:30 / 3.1.19

איך להצליח באזרחות 
ובחיים בכלל?

בין הנושאים בסדנה: מיתוג אישי, 
הכנת קורות חיים, ניהול תקציב 

והתנהלות נכונה עם כרטיס אשראי, 
טיפים להתנהלות בראיון עבודה, 
שפת גוף, עמידה בפני קהל ועוד

שולחן עגול

פורום צעירי 
קריית אונו

22:45-21:00 / 24.1.19

רוצה להשפיע על מה שקורה 
במרכז הצעירים?! אנחנו 

רוצים לשמוע אתכם! איזה 
הרצאות/תכנים/קורסים הייתם 

רוצים לראות במרכז? 
כיבוד קל עלינו

 המחלקה לנוער
וצעירים

 סדנה למתחילים
בעולם הנדל”ן

“איפה להשקיע 
ולהרוויח?”

 21:00-18:00 / 10.1.19
ההרצאה מתאימה לאלה 

הרוצים לקנות דירה בארץ אבל 
מתלבטים. בהרצאה נדבר על 
איך לארגן כסף לקניית דירה. 

וכמובן, על משכנתא. איך יודעים 
כמה לשלם על דירה? והאם 

המחיר ריאלי? מה האפשריות 
הקיימות בשוק לכל אחד?

הרצאה
“עיקר ותפל 

בשיווק בשיטת 
מודל הקוביה”

מרצה: אביטל אריכא
 19:30 / 30.1.19

כלי עבודה חדשני וירוק-עד 
לשיפור מיומנויות עסקיות

ניתוח שיווקי, בחירת אסטרטגיה, 
דילול משימות מיותרות 

והתכנסות למה שהכי נחוץ לעסק 
כדי להמריא ביעילות ובמהירות.

קורס
“מודל הקובייה”

 מועד אפריל 
מרצה: אביטל אריכא

קורס פרונטלי לפיתוח עסקי 
בשיטה סדורה, תהליכית 

ובהירה. מהרעיון ועד המכירה 
במודל הקובייה.
15 מפגשים 
 )מועד מדוייק

יתפרסם(

קורס
אקדמיה לדיגיטל

מעוף/משרד הכלכלה
מועד פתיחה: 7.1.19

 ימי שני / 21:00-17:00 
עשרה מפגשים, פעם בשבוע

תוכנית מקיפה לקבלת כלים 
לניהול פלטפורמות במדיה 
החברתית. בואו ללמוד איך 
להשתמש במרחב הדיגיטלי 

לטובת העסק שלך. פייסבוק 
עסקי; אינסטגרם; כתיבה 

.Pinterest ;שיווקית



 בני נוער יקרים, 
מזמינים אתכם להצטרף אלינו 

לפעילות במחלקת הנוער. אנחנו 
 כאן בשבילכם לכל רעיון, יוזמה

או בקשה.

noar ono
המחלקה לנוער וצעירים
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צוות הפקה
צוות ההפקה של המועדון נפגש פעם 

בשבוע ולומד להפיק אירועים ומסיבות, 
לחטיבות בעיר.

הצוות לומד לארגן ולהקים אירועים, 
לשווק ולנהל פרויקטים ומתפקד כיחצ״ן 
באירועי המועדון. עד היום ארגן הצוות 

מסיבת פתיחת שנה לשכבת ז', ערב 
סרט ופונדו שוקולד, ערב קריוקי ומסיבת 

חנוכריסמס.

ב גילאי ז'-ח', בואו להיות חלק מצוות 
ההפקה של המועדון!

 

 מועדון הנוער
העירוני ”יאנּוש”

מועדון הנוער יאנּוש משמש כבית לבני הנוער 
בעיר בו יוכלו לממש את הפוטנציאל האישי תוך 
מעורבות בקהילה ומתוך רצון ליצור את מנהיגי 

העתיד. המועדון משלב פעילויות שונות בתחומי 
עניין מגוונים, כגון: אירועי פנאי, מפגשים חברתיים, 

סדנאות וקורסים.

בנוסף, המועדון פתוח לשימוש בתי הספר בעיר לשם 
פעילויות שוברות שגרה ולשימוש המורים ומשמש 

כמבנה להשכרה פרטית של אירועי נוער שונים.
ביאנּוש פועלות קבוצות מנהיגות נוער שונות החל 

ממועצת הנוער העירונית, צוות מוביל, צוות הפקה, 
קבוצת הפריסקופ, קבוצת מדיה אונו, מלאכי נוער 

בקהילה, תנועת הנוער המשטרתית ״שחקים״, 
פרויקט קשרים, גולדה, מועדון מודל האו”ם ועוד.

המועדון פועל במהלך כל השבוע וניתן למצוא בו 
משחקי שולחן, עמדות אינטרנט, וקונסולות משחק.

 ימים א’, ב׳, ד׳, ה׳, בין השעות
 20:00-16:00 / בערבי שישי ובחופשות

עד לשעות הקטנות של הלילה

 אתם מוזמנים להתעדכן
בפעילות שלנו באינסטגרם:

the_yanush

NOAR ONO noar_ono 03-5300652

הפריסקופ בצילומים
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מדיה אונו
קבוצת נוער, העוסקת בתכני מדיה 

מגוונים, כגון: רדיו, קולנוע, טלויזיה, 
עיתונות, ופודקאסטים למטרת יצירת 

 רשת תקשורתית לבני הנוער בעיר.
חברי הקבוצה עוברים הכשרות מקצועיות. 
חברי קבוצת הפריסקופ המתמחים בתחום 

הקולנוע ישתתפו בתחרות "קליפ צעיר" 
של סינמטק תל אביב. בהמשך צפויה 

הקבוצה לעבור סדנאות מגוונות מאנשי 
מקצוע בתחום.

ב גילאים: ז'-י', בואו להיות חלק 
מצוות מדיה אונו!

מלאכי נוער בקהילה
מלאכי נוער בקהילה היא קבוצה של בני 

נוער שלומדים להפוך להיות מפעילים 
מקצועיים של ימי הולדת. הם מתנדבים 

להפיק ולחגוג ימי הולדת לילדי העיר. הם 
מתנדבים באירועים קהילתיים, מפעילים 

פרויקטים קהילתיים ועוד.

ב השנה פועלות שתי קבוצות מלאכי נוער 
 בעיר: קבוצת שנה א' לשכבות

ט'-י' וקבוצת שנה ב' לשכבת יא'.

בואו להיות חלק ממלאכי נוער בקהילה!

ב-14.2 ייצאו חניכי שתי הקבוצות 
לסמינר אמצע שנה ארצי של הארגון

צוות הפקה תשע״ט

לפרטים נוספים והצטרפות 
לקבוצת ווטסאפ לקבלת עדכון 

אירועי מחלקת הנוער: 
מאור 052-3876008



*
לפרטים נוספים : 
ירין 050-7797755

מרכז המוזיקה 
לנוער הצוללת 

האדומה
הצוללת האדומה הפכה עם השנים 

למוסד חשוב ולבית חם עבור מוזיקאים 
ויוצרים צעירים בעיר המאפשר להם 
ליהנות מחדר חזרות מקצועי, אולפן 

הקלטות, כיתות אומן, מגוון רחב של 
קורסים מקצועיים, ערבי במה פתוחה 
והזדמנויות רבות להופעות באירועים 

עירוניים שונים.

 בימי רביעי וחמישי מתקיים בצוללת
מרחב פתוח / 21:00-18:00

בערבי שישי )אחת לשבועיים( 
ובחופשות - המרכז פתוח עד לשעות 

הקטנות של הלילה

רח׳ סוקולוב 8, גן הגיבורים, קריית אונו

צוללנים צעירים
השנה נפתחת לראשונה קבוצת 

נוער לכיתות ז'-ח'. קבוצת בני נוער 
חברתית התנדבותית אשר תקח חלק 

משמעותי בתפעול מרכז המוזיקה.
חברי הקבוצה ישתתפו בהפקת 

אירועים מוזיקליים שונים: במות 
פתוחות, ערבי להקות, הופעות חוץ 
באירועי העיר השונים, ערבי ג'אם 

בצוללת ואירועים חברתיים נוספים.

MUSIC
SCHOOL

 המחלקה לנוער
וצעירים

בית הספר לנגינה של הצוללת האדומה יוצר סביבה 

מוסיקלית וחברתית לילדים ולבני נוער המעוניינים 

לנגן, ליצור ולהתפתח בתחום המוסיקה

במסגרת בית הספר לנגינה מועברים שיעורי 

נגינה פרטיים בכלים הבאים: גיטרה / קלידים 
/ בס / תופים / פיתוח קול

שיעורי הנגינה מועברים באופן המותאם 

לרמתו האישית של כל תלמיד ובהתאם 

לסגנון המוסיקלי המועדף עליו

לפרטים והרשמה: טל׳ 054-3001135

redsubono@gmail.com :מייל

רח׳ המעפילים 4, קריית אונו
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ליאת תמיר, טל’: 03-5311218המחלקה למניעת אלימות סמים ואלכוהול 
iritl@kiryatono.muni.il :מייל

מרכז הדרכה

חינוך מיני לנוער 
מוצף מסרים מיניים

 יום שני / 14.1.19 / 20:00
בית המתנדב, רח׳ הזמיר 39

מרצה: שלומית הברון

איך מדברים עם מתבגרים ומתבגרות 
שיודעים ויודעות הכול? מה הם 

הנושאים שצריך להעלות כדי לא להציף 
אותם/ן במידע מיותר? איך מתמודדים 

ומתמודדות עם מיניות מוחצנת ועם 
חשיפה לפורנוגרפיה? מה חשוב 

להעלות בבית ואיך? מה עושים עם 
מתבגרים/ות שלא מוכנים לדבר?

שלומית הברון, בעלת תואר ראשון ותעודת 
הוראה אוניברסיטת תל אביב, ניסיון חינוכי 
בהוראה והדרכה במסגרות פורמליות ובלתי 

פורמליות. למדה חינוך למיניות בריאה 
באגודה הישראלית לתכנון המשפחה - דלת 

פתוחה ובמגוון השתלמויות המשך.

  ב רכישת כרטיס במחיר 20 ש״ח
באתר העירייה

 ב לפרטים: טל’ 03-5311218
iritl@kiryatono.muni.il
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ההרצאה מיועדת 
להורים לבני נוער 

בגילאי ז'-י"ב

 המחלקה למניעת
 אלימות סמים

ואלכוהול

 עיריית
קריית אונו

דוד אל ז״ֿל, בנה הבכור של לימור, שם 
קץ לחייו בגיל חמש עשרה וחצי לאחר 

מסכת התעללויות פיזיות ומילוליות. 
ביום האחרון לחייו ההתעללות הגיעה 
לפייסבוק. דוד אל לא היה יכול לשאת 

את הכאב ונעלם מן העולם.

מאז האסון שפקד את המשפחה האם 
עשתה שינוי בחייה ושמה לה למטרה 

להאיר את העולם. מסע חייה היום הוא 
פגישות עם בני נוער, חיילים, הורים, 

אנשי חינוך ואנשי מקצוע )פסיכולוגים, 
עובדים סוציאלים(. 

הסיפור האישי של לימור הוא עדות 
אישית למקרה שנוגע לכולנו, לימור 
מציעה כלים להתמודדות עם שבירת 

קשר השתיקה.

שבירת קשר השתיקה
)סיפור אישי(

 יום שני / 18.2.19 / 20:00
בספריה העירונית, רח׳ המייסדים 5

מרצה: לימור מזרחי

 ב רכישת כרטיס במחיר 20 ש״ח
באתר העירייה

 ב לפרטים: טל’ 03-5311218
iritl@kiryatono.muni.il



החופש להגשים /  מעמד האשה + מנהלת נשים 

+50

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

ומחלקת ספורט גמלאים
 ברח׳ ההדר 20, קריית אונו

מחיר:
 30 ש״ח )כולל ארוחת בוקר(
 אנא אשרו השתתפותכן בטל: 

עפרה 03-5345899
 מנהלת מעמד האשה:

03-7363722 

שלישי / 22.1 / 10:00

 הכוח הנשי על
ספת הגרפולוג 

הצצה נדירה לכתב ידן של נשים 
ששינו את העולם, בתקופות 

ובסוגים שונים של תחומי חיינו. 
 מרצה: מיכל דורון,
גרפולוגית/סופרת

שלישי / 12.2/ 10:00

“הזמנה למפגש 
אופטימי ומעצים 
לאהוב את החיים 
אפילו קצת יותר...”
עם מירי בן חיים, מתנדבת 

בעמותת אחת מתשע, 
המשתפת באומץ בסיפור 
התמודדות מעורר השראה

 רשת חברתית 
לנשים באקדמיה

ב ליאת גרוסמן תמיר יועצת ראש העיר למעמד האישה

 בקריית אונו קיימת רשת חברתית
 לנשים אקדמאיות שמעוניינות

לפרוץ דרך באקדמיה 

מחיר השתתפות: 20 ש״ח  ב  תשלום באתר העיריה
לפרטים: 03-7363722

23.1 / 20:30 / בבית המתנדב
 נושא המפגש:

סוד ההצלחה באקדמיה – שיתוף של  
המשתתפות ברשת ״נשים באקדמיה״

אם את סטודנטית, מרצה, 
חוקרת - הצטרפי אלינו!

המפגשים בהנחיית: נופית עמיר
נפגשות אחת לחודשיים בבית המתנדב

מתוך הבנת המורכבות המיוחדת של נשים 
שנמצאות באקדמיה, אנו מציעות סביבה תומכת 
מקצועית וחברתית לצורך קבלת כלים מקצועיים, 
דיון בהתלבטויות במחקר ובהוראה, נטוורקינג 

שיעזור לנו בקריירה האקדמית והעלאת מודעות 
לאתגרים שבדרך, בשילוב ליווי מקצועי
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ב מחיר המפגש: 45 ש״ח - 
 תשלום ישירות לבית הקפה,

אך מחייב הרשמה מראש

סדרת מפגשים בנושא ״לפגוש אותך בטוב״
בהנחיית: תמר בר לב כהן

 נפגשות ביום שלישי / 12.2.19 
 ״אונו בר״ - במתחם גו אקטיב, קומה 1-

דרך רפאל איתן 7, קריית אונו 
בשעה 20:30 - התכנסות וכיבוד קל

נושא המפגש:
מעגל נשים חוויתי ומעצים באווירה עוטפת 
ומכילה להגשמת חלומות ולמגנוט השפע אל 

חיינו לכבוד השנה החדשה

 מרצה אורחת: נאוה רפאל
 מנחת מעגלים ומאמנת לצמיחה אישית

 ב לפרטים: אתי סאפן
 מזכירת מנהלת נשים, טל׳ 03-7363722

etys@kiryatono.muni.il

נשים בפסגה
ב”אונו בר״

לחוות, ליהנות, לטעום

 מחלקת 
מעמד האשה

נאוה רפאל

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

 לסדנאות
ולמפגשים - 

ההרשמה מראש 
בכפוף למינימום 

נרשמות 

חפשו אותנו 
בפייסבוק: 

״יועצת ראש 
העיר למעמד 

האשה״



מנחה: עו”ד מלכה ברגרזון

 המפגשים מתקיימים בימי ראשון )אחת לשבועיים(
בין השעות 10:30-8:30 בבית המתנדב, רח׳ הזמיר 39   

תאריכי המפגשים: 6.1, 20.1, 3.2, 17.2 

ב מחיר: 30 ש״ח, כולל קפה וכיבוד קל. תשלום באתר העירייה

נטוורקינג עסקי נשי
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החופש להגשים / מעמד האשה + מנהלת נשים 

ב ליאת גרוסמן תמיר יועצת ראש העיר למעמד האישה

נושאי המפגשים: איך עובד תת-המודע ומה הקשר 
שלו לפיזיקה הקוונטית, מדוע אנו מאוד רוצות ליצור 

שינוי אך לא מצליחות, מהו חוק המשיכה ואיך אנו 
יכולות למשוך אלינו את הדברים שאנו רוצות בחיים, 

איך משיגים שפע בכל תחומי החיים? )בריאות, 
זוגיות, משפחה, קריירה, כסף, מראה חיצוני ועוד(, 
למה מחשבות שליליות “נתקעות” לנו בראש ואיך 

נשחרר אותן בעזרת טכניקות פשוטות וברורות, כלים 
לשינוי החשיבה ותרגול אישי בין מפגש למפגש.

 ב מועדי המפגשים: ימי ג’, 5.2, 12.2, 19.2 
בשעות 19:00 עד 21:00

ב בבית המתנדב, רח׳ הזמיר 39, קריית אונו 
ב מחיר 3 מפגשים: 100 ש״ח, תשלום באתר העירייה

ב לפרטים: אתי סאפן, טל׳ 03-7363722 

שלושה מפגשים המתמקדים בכוח המחשבה 
ביצירת מציאות ומקנים כלים פרקטיים ליישום 

ויצירת הדברים החשובים לנו בחיים

 מנחה: עדי שביב, סופרת, מרצה ומאמנת
מנטאלית לחשיבה חיובית 

מחשבה יוצרת מציאות



אגף הספורט

ספורטאי 
 הזהב

של אגף 
הספורט

אגף הספורט מזמין את 
גמלאי קריית אונו להצטרף 
לחוגי הספורט לגיל השלישי

חוג ריקודי עם 
למתחילים

בימי ד' 8:45-8:00, באולם 
נשלסק, רח' וינגייט 9

מפגשי צ’יקונג 
למתחילים

בימי ד׳ 11:30-10:30, באולם 
נשלסק, רח' וינגייט 9

 התעמלות משולבת
 התעמלות משולבת בונה

עצם על כיסא.
 ימי א' 8:30-7:45,
 ימי ד' 7:45-7:00

באולם נשלסק, רח’ וינגייט 9

פלדנקרייז
 ימים א', ד' באולם ניר,

 17:15-16:30
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תחרויות ספורט בבתי הספר
ד טורניר כדורשת בנות - 15.1

ד טורניר כדוריד בנים - 12.2
ד טורניר כדוריד בנות - 13.2

 אגף הספורט שמח להודיע על הקמת
ליגת אבות בקט רגל ועל פתיחת ההרשמה 

לעונה החמישית של ליגת פאפאסל

פאפאסל
ליגת אבות בכדורסל

לאחר 4 עונות מרתקות ועתירות רגעי כדורסל 
מרגשים נפתחת ההרשמה לעונת 2018-19. הליגה 
מיועדת לכל האבות בעיר אשר יש להם ילדים בגני 

הילדים ובבתי הספר בעיר.

לפרטים והרשמה: מנחם שרון, 052-6023535

פאפאגול
ליגת אבות בקט רגל
הליגה מיועדת לכל האבות 
בעיר אשר יש להם ילדים 
בגני הילדים ובבתי הספר 

בעיר
ד משחקי ליגה שבועיים 

יתקיימו בימי חמישי בערב, 
במגרשי הדשא הסינתטי 
במתחם ספורטק העירוני.

ד הליגה במתכונת מקצועית: 
תלבושות משחק, שיפוט 

מקצועי, תוכנית משחקים 
מסודרת ומאורגנת לרבות 

שלבי הגמר.



מועדון “שני נשי” מיועד 
לנשים - אימהות לילדים 

בילאי בי”ס - מקריית אונו, 
כמועדון העצמה נשי

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.

נשמח לראותכן, 

 עו״ס ענבל חדד
03-9408819

inbals@kiryatono.muni.il

ועד המועדון:

קרן 050-9198870
פטריסיה 054-5341386

פרח 052-8026170
נאוה 054-7777474

תכנית לחודשים ינואר-פברואר 2019

הסתכלות הומוריסטית על החיים
“מיליון צוחקים לא טועים”

הפרחים ככלי ריפוי 
הרצאה + סדנת פרחים 
בהרשמה ותשלום מראש

סדר ט״ו בשבט + הרצאה:
“כעץ שתול על פלגי מים”

מפגש מיוחד לט״ו בשבט

 
“הומור פינוקים וחלומות”

איך מאלפים פילים?
 איך משנים את הדיסק בראש ויוצרים

תמונה אופטימית?

כל ציור סיפור 
גילוי סודות ותת המודע מהציור שלנו

 סיפור אישי – לכבוד השבוע
הלאומי לגלישה בטוחה

 מטעם עמותת על”א
בהרשמה מראש בלבד

יוגה
)להביא מגבת או מזרן יוגה(

7.1

14.1

21.1

28.1

4.2

11.2

18.2

25.2

נושא תאריך

האגף לשירותים חברתיים / קידמה עם נשמה

אורית רמז

צופית רוזן

אריאל הכהן

אלונה שכטר

סיגלית תמיר

נורית בר דוד

לימור מזרחי

נגה

מרצה
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ארגון 'בעצמי' ועיריית קריית אונו מזמינים אותך 
להשתתף בתכנית "תעסוקה לרווחה" לשילוב ולקידום 

בתעסוקה ב התכנית מציעה לך ליווי אישי ומפגשים 
שבועיים בקבוצה תומכת, בדרך להשתלבות בתעסוקה

ד בירור והגדרה של כיוון תעסוקתי המתאים לך, לכישוריך ולצרכיך. 
ד בניית תכנית להשגת יעדיך התעסוקתיים, וליווי אישי בדרך 

למימושה למשך כשנה.

 ד הכוונה בחיפוש עבודה, כתיבת קורות חיים והכנה
לראיונות עבודה.

ד הכוונה ותמיכה בשלבי הקליטה במקום העבודה.
ד סיוע בקידום שילובכם בתעסוקה על פי צורך ע"י הכשרות 

מקצועיות, שיפור מיומנויות, ליווי בהקמת עסק ועוד.

ד הפניה להכשרה מקצועית בהתאם לצורך.

 67% ממשתתפי התכנית מצאו עבודה בה בחרו, מרוצים
ומתמידים בה!

השתתפות בתכנית אינה כרוכה בתשלום, ומותנית בהתחייבות 
להגעה למפגש שבועי בשעות הערב.

 לפרטים נוספים: יש להשאיר פרטים באגף לשירותים חברתיים,
 naama@kiryatono.muni.il ,03-9408810

הגיע הזמן לשינוי תעסוקתי?

אנחנו כאן כדי לסייע!

 האגף לשירותים
חברתיים
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בימים אלה שוקדים ביחידה העירונית 
להתנדבות וביחידה לעבודה קהילתית באגף 

הרווחה על פרויקט ״התו החברתי״, בו משתתפים 
בתי עסק קטנים ובינוניים בעיר למען הטמעת 
שיפורים ושינויים בבתי העסק שלהם בתחום 

הנגישות ואיכות הסביבה. בנוסף, כל בתי העסק 
המשתתפים בפרויקט התנדבו לתרום ממרכולתם 

למען נזקקי העיר.

כ-20 בתי עסק הצטרפו עד 
כה למאגר העסקים של 

עמותת פרנדלי - המבצעת 
עם היחידה להתנדבות את 
הפרויקט, מילאו שאלונים 

ונמצאו מתאימים לקבל 
את ״התו החברתי״ )תעודת כשרות חברתית(. אנו רוצים 

לצרף בתי עסק נוספים להצלחה.

בתחילת 2019 יתקיים אירוע שיא בהשתתפות 
 נכבדי העירייה ובתי העסק והמתנדבים.

לכל בית עסק שעמד בכל המדדים של נגישות, 
 איכות הסביבה ותרומה לסביבה יוענק
״התו חברתי״ על ידי עמותת פרנדלי.

 ב בתי העסק המעוניינים להצטרף לפרוייקט,
 אנא התקשרו לרחל רביב, מנהלת היחידה

העירונית להתנדבות, טל. 03-3005074
 mitono44@gmail.com

הורים 
מיוחדים 
מובילים 

שינוי
המנהיגות קמה מתוך רצון של 

תושבי קריית אונו, הורים לילדים 
ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים, 
להיות שותפים לעשייה בעיר 

תוך כדי הבטחה כי הצרכים של 
ילדים ובוגרים עם מוגבלות ובני 
משפחותיהם יזכו למענה בצורה 

מיטבית בתוך הקהילה.

 ד צרו איתנו קשר וביחד נבנה
קהילה מובילה: 

סיוון, 054-6495902

ליאת, 052-671-6009

special.kono@gmail.com

פרויקט
“התו החברתי”

בוטיקהילה
מרכז מחזור יד שנייה: בגדים, כלי בית, 

נעליים, תיקים, אקססוריז, משחקי 
ילדים.

תושבי בקעת אונו מוזמנים לקנות בחנות 
המופעלת ע״י מתנדבים במסגרת תכנית 

״עוצמת ההתנדבות״.

 החנות פועלת ברח׳ ש״י עגנון 13,
בימי שני ורביעי בין השעות: 12:00-9:00 

ו-18:00-16:00.
ההכנסות מועברות למשפחות נזקקות בקהילה 

)בחסות ״מעגל נשים״ קריית אונו(.

ב לפרטים: 03-6487784, 03-3005072 



האגף לשירותים חברתיים / קידמה עם נשמה

התחנה לטיפול 
זוגי ומשפחתי
בית לטיפול בזוג 

ובמשפחה
התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי 

הינה שרות טיפולי ייחודי 
המיועד לכלל תושבי העיר

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.

התחנה מציעה:  

ד טיפול זוגי
ד טיפול משפחתי

ד טיפול פרטני
ד תאום הורי

ד סדנאות וקבוצות

 נשמח לעמוד לרשותכם!
לצורך היוועצות/תאום פגישה: 

טל. 03-5345358

 הטיפול כרוך בתשלום.
תושבי קריית אונו זכאים לתעריף 

מסובסד והנחות עפ"י הכנסות 
המשפחה.

דיסקרטיות וסודיות מובטחת

15(תחנה ברחוב המייסדים מול הספרייה) קו  תחבורה ציבורית: 

שעות פעילות:
09:00-12:00 א׳-ה׳ בין השעות 
16:00-18:00 ב׳-ד׳ בין השעות 
mitono44@gmail.com :דוא״ל

03-6487784 טלפון: 
077-9215841 פקס: 
רחוב הזמיר 39 קריית אונו

יחסי עבודה –
עובד – מעביד
יעוץ ביחסי עבודה  <

מידע על חופשות, הבראה,   <
זכויות נשים וכו'  

יעוץ טרום משפטי ע"י 
עו"ד ומשפטנים

בתחום המשפט האזרחי  <
עזרה  בניסוח מכתבים,  <

פניות ותצהירים  
מקרקעין ומנהל מקרקעי ישראל  <

יעוץ בענייני משפחה  <
התנהלות מול בנקים והוצאה   <

לפועל  

טוענים משפטיים
שירותי ייצוג בבית דין לתביעות   <

קטנות על פי הצורך  
הכנת כתבי הגנה וכתבי תביעה  <

ביטוח לאומי
מידע על זכויות וייעוץ כללי  <

טפסים לכל המחלקות  <
מיצוי זכויות  <

העסקת עובדים זרים
יעוץ והכוונה בהעסקת עובד זר  <

ועדה לבניין ערים
יעוץ ראשוני  <

שונות
סיוע בתרגום מרוסית וצרפתית  <

בריאות-זכויות החולה  <
מידע בנושאי ניצולי שואה  <

סיוע של רואה חשבון בנושאי  <
מס ונושאים עסקיים  

ש.י.ל
שירות יעוץ לאזרח

תחומי הייעוץ
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 פעילות
 לרווחת
הגמלאי

יום ג׳ / 1.1.19  

קפה אונו הגדול
מופע מיוחד לשנה אזרחית - שירים 

באיטלקית והסיפורים מאחורי השירים.

יום ב׳ 7.1.19

טיול: הכרת המיעוטים בישראל - 
החברה הדרוזית.

יום ג׳ / 8.1.19

הרצאה: "תולדות האמנות"
 סיפור מיוחד - הציירת הישראלית

הראשונה.

יום א׳ / 13.1.19 / 10:30

 הרצאה: המאבק על
ההעפלה 1945-1949

מרצה: ד”ר פרומי

יום א׳ / 13.1.19 / 16:00 
 משחקייה לניצולי שואה
בשיתוף תלמידי חטיבת בן צבי.

יום ג׳ / 15.1.19

 הופעה מרגשת: תאטרון סיפור
 עם שחקן המספר סיפורים - מופע

יחודי ומעניין.

יום א׳ / 20.1.19

 הרצאה: "השחיתות בישראל"
מרצה: גיל בר דוד, קרימינולוג

יום ג׳ / 22.1.19

 פעילות מועדון:
הרצאה בנושא בריאות

קפה אונו
מועדון חברתי

ימי הפעילות: אחת לשבוע ימי שלישי בין 
השעות 18:00-16:00 במרכז יום לקשיש, 

רח' ש״י עגנון 13, קריית אונו 
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יום א׳ / 27.1.19 / 10:30

הרצאה: ״המאבק על ההעפלה 
- פרשת אקסודוס"

מרצה: ד"ר פרומי

יום א׳ / 27.1.19 / 16:00

 משחקייה לניצולי שואה
בשיתוף תלמידי חטיבת בן צבי.

יום ג׳ / 29.1.19 

הרצאה: ״מחנות המעצר 
בקפריסין - מציאות מול דמיון"

יום א׳ / 3.2.19 / 10:30

"מטיילים מהכורסא 
 לפיליפינים"

עם משה פויסטרו 

יום ג׳ / 5.2.19  

 קפה אונו הגדול
עם יוליה וירון, לכבוד יום המשפחה עם 

שירים בכל השפות מכל הזמנים.

יום א׳ / 10.2.19 / 10:30

הרצאה: "הברית המוסדות 
הבינלאומיים וגבולות הארץ" 

יום א׳ / 10.2.19 / 16:00

 משחקייה לניצולי שואה
בשיתוף תלמידי חטיבת בן צבי

יום ג׳ / 12.2.19
 הרצאה: ״האמת מאחורי

 הזיכרון ומהו זיכרון?״
מרצה: מיקי הירש 

יום ג׳ / 19.2.19
הרצאה

יום א׳ / 24.2.19
 הרצאה: "מאבק הפוליטי
באו״ם, גבולות הארץ" 

יום א׳ / 24.2.19 / 16:00
 משחקייה לניצולי שואה
בשיתוף תלמידי חטיבת בן צבי

יום ג׳ / 26.2.19
הרצאה

לכלל האירועים ולפרטים נוספים:
איילה צח או חדווה מלניק

 המחלקה לרווחת הגמלאי,
טל. 03-7769501 

 פעילות
 לרווחת
 רוצים לעשותהגמלאי

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 ואירגוני.
שעות וימים גמישים, המתנדבים יקבלו 

הכשרה וליווי. 

 ב לפרטים: חיה אלטמן,
רכזת התנדבות במחלקה 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 

יכול/ה להביא מעולמו/ה כישורים 
להפעלת קבוצה, משחקי חברה, 

הרצאות, דיון בנושאי אקטואליה, פרשת 
השבוע וכו’.

ב לפרטים: גילה, המחלקה לרווחת 
הגמלאי, טל’ 03-7769501

 מועדון חברתי
"נשות הקריה"

אנו פותחים מועדון חברתי לנשים 
גמלאיות צעירות וצעירות ברוחן

המועדון יפעל פעם בשבוע בימי שני אחר 
הצהריים, בשעות 18:30-16:30 
ברח׳ שאול המלך 1, קריית אונו.

 ניפגש לערב משותף על קפה ומאפה
והרצאה בתחומים מתחלפים.

דמי השתתפות לכל הרצאה: 10 ש״ח

נשמח לראותך!

 ב לפרטים והרשמה:
 חיה אלטמן, רכזת התנדבות,

 המחלקה לרווחת הגמלאי,
טל' 03-7769517

 דרושים
 מתנדבים/ות

עם ידיים טובות
להקמת סיירת תיקונים עבור 

אוכלוסיית הגיל השלישי
לסיוע בצבע, ותיקונים קלים בבתים
לפרטים: חיה אלטמן, רכזת התנדבות 

במחלקה לרווחת הגמלאי, טל׳ 03-7769517

חדש!

חדש!
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 קבוצה לבני זוג
 מטפלים עיקריים
בבני זוג סיעודיים

 הקבוצה מתקיימת בימי חמישי
בין השעות 12:30-11:30 בבוקר.

 מנחות עובדות סוציאליות:
אורטל ענתבי ויפעת סימן טוב

ב לפרטים והרשמה יש לפנות למחלקה 
לרווחת הגמלאי:

עו”ס יפעת סימן טוב טל׳ 03-7769507 
עו”ס אורטל ענתבי טל׳ 03-7769508

או למזכירות טל׳ 03-7769501

חדש!

תרפיה באומנות 
 החוג מתקיים בימי רביעי בין
השעות 12:00-10:00 בבוקר

מנחות: נילי אוהד, עו״ס רחל אלבוחר

 ב לפרטים והרשמה יש לפנות
 למחלקה לרווחת הגמלאי:

עו״ס רחל אלבוחר טל’ 03-7769518, או 
למזכירות טל׳ 03-7769501

ACRILIC
ACRILIC

חדש!

 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 מקים 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. 

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:
 אורטל ענתבי-גולדנברג,
 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 בימי ג’, 
בשעות 14:00 – 18:00 ברח’ ש”י 

עגנון 13, במחלקה לרווחת הגמלאי.

 ב לתיאום תורים: גילה איליה,
טל׳ 03-7769501

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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בשיתוף עיריית קריית אונו, אגף שירותים חברותיים 
- המחלקה לרווחת הגמלאי ואגף הספורט.

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

על״ה
 העמותה למען האזרח

הוותיק בקריית אונו

 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׳ 50

הצגות ומופעים
)העמותה מארגנת הסעות לאולמות המופעים ובחזרה(

שני / 7.1.19 / 10:00

 אסתרית בלצן מגישה מחול האש –
עם פלמנקו קומפאס

 מה הסוד האש היוקדת במוסיקה ספרדית?
על הקשר הספרדי אלבניז–לורקה-דה פאייה בהופעת 

פלמנקו מהממת ב”מחול האש” ו”אהבה הקוסמת”.

• מוזיאון תל אביב 
לאמנויות

שלישי / 8.1.19  
20:30

שיגעון 
המוסיקה

• תיאטרון הקאמרי

חמישי / 14.2.19 / 20:00 

סינמה פרדיסו – אהבה מהסרטים
הפקה מקורית ומיוחדת של קשרי תרבות לכבוד 

.Valentine‘s Day-ה
חגיגת אהבה מוסיקלית עם שירי האהבה הגדולים מתוך 

 ,Love Story :סרטי הקולנוע האהובים בכל הזמנים
מרוסיה באהבה, חלף עם הרוח, סיפור הפרברים, שיגעון 
המוסיקה ועוד. המופע מלווה 
 בקטעי וידאו מתוך הסרטים.
ב שירה: ששי קשת, שירלי 
הוד, הטנור נמרוד גרינבוים, 

יוליה גוליגר ב מנחה: דן 
שפירא

• היכל אומניות הבמה הרצליה

רביעי / 20.2.19 / 20:00 

שבעה
• בית ליסין
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חוגים
חוג קרמיקה
 בהדרכת האמנית

 אנה קרונזון
)דוברת גם רוסית(

בימי שני / 18:00-16:30
מפגש ראשון 7 בינואר

ב מחיר מסובסד לאזרחים 
ותיקים, הנחה נוספת 

לבעלי כרטיס חבר.
 ב לפרטים והרשמה:

 רח’ ההדר 20, קריית אונו
טל׳ 03-5345899

קורס להכרת 
 הסמרטפון

בימי שני
מעוניין /ת להיות בעניינים 

ולתקשר באופן חופשי 
בסמרטפון שלך? נתקע/ת 

ומתבלבל/ת בין הכפתורים 
והאייקונים השונים 

 בסמרטפון? 
אנו מציעים לך קורס בן 

כ-10 מפגשים להיכרות עם 
הטלפון הנייד החכם שלך.

 ב לפרטים והרשמה:
 רח’ ההדר 20, קריית אונו

טל׳ 03-5345899

טיולים ונופשונים
רביעי / 12.1.19 / 7:15

טיול בעקבות קנאים 
ומורדים בגליל

עם ד”ר ינון שבטיאל
 היישוב העתיק מגדלא • ואדי חמאם • סיור ב״גן לאומי

הר ארבל” ובהר ארבל

24.1-3.2.19 / 10 לילות

שייט באיים הקנריים
חוויה יוצאת דופן המשלבת מסע קסום על אניית התענוגות 

spirit של חברת Norwegian Cruise Line וביקור בערים 
היפות בעולם.

ב טיסה ישירה לברצלונה 
24.1.19

ב טיסה חזרה 3.2.19
שייט של 10 לילות, 
פנסיון מלא • סיורי 

חוף בכל נמלי העגינה + 
מדריך מלווה מהארץ דובר 
עברית • אשרת כניסה למרוקו • הערים שנבקר: קזבלנקה, לאס 

פאלמאס, טנריף, פונשל, מלאגה, אליקנטה, ברצלונה

שלישי / 19.2 / 7:15 

אל בקעת הירדן
מתחם כף הרגל ליד מושב ארגמן • ביקור באנדרטת המערה 

ליד מעלה אפרים • נסיעה דרך מחולה-חמאם אל מליח-רותם-
משכיות אל תצפית ראס אום זוקר-מחנה פלס • ביקור במרכז 

להפקת שמן ארגן במשק חקלאי של משפחת אורן במושב נתיב 
הגדוד • ועוד

ראשון-שלישי / 24-26.2.19

חורף במלון גלילון החדש בגליל העליון
ביקור במוזיאון וילפריד בקיבוץ הזורע • אגמון מרקט - סיור 

במתחם הקולינרי עם טעימות בכל הדוכנים • ביקור בשמורת 
הבניאס • מפל סער • מוזיאון אוסישקין • סיור בכפר התלמודי 

“אום אל קנטיר” )קשתות רחבעם( • ביקור במפגש שלושת 
הגבולות • טיילת מצפה השלום • על בסיס חצי פנסיון + ארוחת 

צהריים קלה • מדריך צמוד

ב לפרטים והרשמה: רח’ ההדר 20, קריית אונו, טל׳ 03-5345899

האי טנריף

על¢ה
העמותה למען האזרח

הוותיק בקריית אונו

ים
שים לתושבים ותיק

חד
ם 

תגרי
א

בקרו באתר העמותה:

ale.org.il 
ובדף הפייסבוק שלנו. 

תתעדכנו ותשתלבו 

במגוון התוכניות, 

הפרויקטים והאירועים 

 של העמותה.
נשמח לראותכם!

חדש!
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 בנהיגה הודעות
יכולות לחכות!

 השימוש בטלפון הנייד בנהיגה מגדיל פי עשרה
לערך את הסיכון להתרחשות תאונות דרכים

ד הודעות טקסט הפכו כבר מזמן לדרך 
התקשורת המועדפת עלינו גם כשאנו 

נוהגים.

ד אם מי ששלח לנו הודעה היה יודע 
שאנחנו בנהיגה, הוא היה מבקש מאיתנו 
לא לסכן את חיינו ולא לסמס חזרה. ואם 

זה היה דחוף - הוא היה מתקשר אלינו.

ד אם בזמן נהיגה יש צורך דחוף לבצע 
שיחת טלפון, ניתן לעשות זאת כיום 

באמצעות הפעלה קולית. את ההפעלה 
הקולית של מכשיר הטלפון ניתן ללמוד 

בנחת בבית ולא במצב נהיגה.
ד בואו נקבע סדרי עדיפויות לדברים 

שבאמת חשובים בחיינו ונחליט שהודעות 
יכולות לחכות לסיום הנהיגה.

המטה העירוני לבטיחות בדרכים 

בואו יחד, נלחם על החיים!

נהג - לא להתייחס להודעות 
כי הן אינן דחופות 

שולחי ההודעות - לא לצפות 
לתגובה מיידית על הודעת טקסט

כדי לשפר את איכות החיים 
בעיר ועל מנת שפעולת 

הניקיון היומיומית של מחלקת 
התברואה ברחובות העיר תשיג 

את יעדיה, הבה נקפיד על 
שמירת הניקיון והסדר במרחב 

הציבורי מול ביתנו וברחבי 
העיר.

ימי הוצאת גזם, גרוטאות וריהוט 
הם ראשון ורביעי מזריחה 

ועד שקיעה בלבד.

גזם תפזורתי )עלים וכסחת דשא( 
יש לאסוף בשקית, שק או קופסת 
קרטון לבל יתעופף וילכלך את כל 

סביבתנו.

האגף לשיפור פני העיר 

 מחלקת תברואה

 בראשון וברביעי נוציא חופשי
ובשאר השבוע נדאג שיהיה לנו נקי
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גזם וגרוטאות

יש להניח את הגזם, הגרוטאות ו/או 
הריהוט על המדרכה במקום נגיש למנוף 

של מחלקת התברואה.

אנא הקפידו שלא להניחו במקומות אלה:

ד מתחת לכבל חשמל ו/או טלפון.
 ד בצמוד לברזי כיבוי אש, מערכות השקיה

ו/או עמודי תימרור. 
ד בין מכוניות חונות או מקום שמשמש 

לחניית רכב.
ד במקום שחסום לכלי רכב ושלא יאפשר 

 הגעת משאית המנוף או רכבי תברואה
גדולים אחרים. 

מכולות גזם 
)״צפרדעים״( 

פזורות לנוחיותכם 
ברחבי העיר



גינת ברנר

הפעילות המתוכננת לחודשים 
הקרובים:

ב חגי ישראל בסימן הקיימות: שבועיים 
של אירועי ט"ו בשבט בשיתוף בתי ספר, 

גני ילדים, תנועות נוער, מועדון גלבוע 
ופעילי הגינה. בחג פורים מתוכנן אירוע 

קהילתי גדול.

ב מגינה קהילתית ליער - לאחר פינוי 
הבטון הקבור באדמה על ידי הפעילים 
ובסיוע העירייה, תחל נטיעת עצי ארץ 

ישראל בשטח שפונה. 

ב המשך טיפול וטיפוח האדמה והצמחיה, 
בהובלת גרעין המנהיגות, בדרך ליער 

מאכל.

ב בונים גינה עם הקהילה - בניית אדניות, 
ספסלים ושבילים משולטים עם בני נוער.

גינת רימון

 חודש ינואר הוא חודש חגיגי מאוד
ל"גינה שבחורשה"

ב בט״ו בשבט הגינה חוגגת שנה להקמתה. 
בשנה זו התגבשה קהילה של 20 משפחות 

שזוכות לעבוד עבודת אדמה אמיתית ולגדל 
מזון בריא, נקי מרעלים, ממש ליד ביתם.

חברי הגינה יערכו פרויקטים מיוחדים:
ב שתילת זנים עתיקים של חיטה - זרעי 

החיטה יילקחו מבנק הזרעים של הגן הבוטני, 
הכוללים 6 זנים עתיקים ו-2 מודרניים.

ב פעילות למען בעלי החיים בגינה בימים 
הקרובים ייתלו תיבות קינון לציפורים ויוקמו 

מבני מחסה לקיפודים ובית מלון לחרקים.
ב בנוסף, הפעילים ימשיכו במחזורי שתילה 
וקטיף של ירקות החורף, ובתכנון והערכות 

לשתילת האביב.

מהנעשה בגינות הקהילתיות
 קומפוסטר חכם בגינת ברנר

האגף לשיפור פני העיר / איכות הסביבה

סקר אסבסט עירוני
עיריית קריית אונו בהנחיית משרד הגנת הסביבה 

מתכננת סקר אסבסט עירוני במבני ציבור שמטרתו 
למפות את המבנים הציבוריים הנמצאים בשימוש 

תושבי העיר ועובדי העירייה.
בקרוב יחל הזכיין הנבחר בעבודת הסקר.

חינוך סביבתי
המחלקה לאיכות הסביבה יזמה השנה פעילות 

רשותית בקרב הגננות. הפעילות כוללת הכשרה 
וליווי פרטני בנושא “השביל שלנו” 

- למידה חוץ גנית ע״י אימוץ מסלול 
והכרתו לאורך השנה בהיבטים 

סביבתיים שונים.
הפעילות מופעלת על ידי ״צעד 
ירוק״ ובתמיכת המשרד להגנת 

הסביבה.
בימים אלו נכתבת תכנית לחינוך 
סביבתי לשלוש שנים שכוללת 

קהלי יעד מגוונים במטרה להעלות מודעות 
סביבתית בקרב תושבי העיר ולהטמיע שינויים 

התנהגותיים המיטיביים עם הסביבה.

כנס בי"ס בנושא קול קורא להפחתת זיהום אוויר 
ואנרגיה חלופית

גינת רימון

 גינת רימון. סדנת הכנת מתקני
האכלה לציפורים
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 הציבור מוזמן לחגיגת
הנטיעות העירונית

 שני /  21.1.19 / 9:00 / בביה"ס עלומים
רח' הפרדס פינת הכפר

חגיגת ט״ו בשבט בקריית אונו

במעמד:

ישראל גל, ראש העיר
 רון מלכה, מ”מ ראש העיר

ומחזיק תיק החינוך
 עמי כחלון, סגן ראש העיר

ויו"ר הנהלת המתנ"ס
 נפתלי כהן, סגן ראש העיר

ומחזיק תיק הרווחה

בהשתתפות: 

תלמידי מוסדות החינוך בעיר
הלהקות הייצוגיות

יד לבנים
 יחידת חיל הקשר

המאומצת

הפקה: מחלקת הגינון, מתנ"ס קריית אונו

המתנ״ס 
קריית אונו

תרבות ואירועים


