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תושב/ת יקר/ה,

בפתחה של שנה חדשה, אנו מזמינים אותך להתרשם מחוברת הפעילויות והחוגים של המתנ"ס 
עם היצע גדול של חוגים, קורסים, סדנאות בתחומי תנועה, דעת ופנאי שונים. 

בכל שנה נעשים מאמצים גדולים, כדי לתת מענה מקיף לכל תושבי ותושבות העיר, לכל צורך 
ולכל גיל: לפעוטות, לילדים ולמבוגרים, לנוער, לגיל הזהב ולאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים. 

הכל מתוך כוונה לחדש ולמשוך גם אותך להצטרף לפעילות כאן בעיר. 

השנה החדשה היא הזדמנות נהדרת לגלות את הנתיב הנכון לך ולמשפחתך במסגרת הפעילות 
של המתנ"ס והזדמנות להצטרף לקהילה נהדרת שנהנית משירותי המתנ"ס, ושעבורה הוא בית.

יש לנו פה בעיר חוגי מחול, תיאטרון וקצב, להקות ייצוגיות איכותיות, מרכז שחמט מהשורה 
 הראשונה, תפוח פיס עם חוגי העשרה, ספרייה שהיא מרכז תרבות בפני עצמו, יחידה

 להתפתחות הילד מהמובילות בארץ, רשת צהרונים תחת פיקוח, אסכולה המעשירה את
הגמלאים בידע, מרכז אמנות ומה לא? 

כל שנותר לך זה לעיין בחוברת ולגלות מה מתאים לך באופן אישי, מה מתחשק לך ללמוד, 
איזה תחביב בא לך לפתח או איזה שפה יש לך עניין לרכוש.  

תודה לצוות המתנ"ס על העבודה לאורך כל השנה, תוך התעדכנות והתחדשות במטרה לתת 
מענה מיטבי לצרכים השונים של תושבי העיר.

שתהיה לך שנה טובה ופעילות פורה ומוצלחת.

 שלכם,

ישראל גל
ראש עיריית קריית אונו

אסתר פיק
מנכ"לית המתנ"ס

עמי כחלון
 סגן ראש העיר,

יו"ר הנהלת המתנ"ס

דבר ראש העיר



מעונות יום- שמים את הילד במרכז
 המרכז לגיל הרך והמשפחה בקריית אונו  מעניק מסגרת נעימה ונוחה לילדים

מגיל לידה במעונות היום, מרשת "התחלה חכמה" ובהמשך מהווה מעטפת לילדי הגנים בהמשך ליום 
הלימודים, בצהרוני "חוויטף" הפועלים בגני הילדים ברחבי העיר.

במעון: 3 קבוצות גיל ובכל קבוצה 3 מטפלות, תפריט מאוזן, ארוחה בפיקוח ותוכנית העשרה ופיתוח 
 מיומנויות עפ"י רשת "התחלה חכמה".

 מעון הפסגה - 03-5298436 | מעון הפרדס: 03-5344979
maonhapisga@kono.matnasim.co.il

maon@kono.matnasim.co.il

על היחידה
היחידה הקהילתית להתפתחות הילד הינה מרכז התפתחותי קהילתי הפועל כ- 20 שנים, 

 ומאגד תחתיו את השירותים ההתפתחותיים לילדי הגיל הרך והוריהם, עבור
תושבי העיר ויישובי בקעת אונו.

למי מיועד השירות
- לילדים מגילאי לידה עד 18 שנים, הלומדים במסגרות רגילות או מיוחדות ולהם מגוון 

לקויות ועיכובים התפתחותיים. 
- ביחידה ניתנים גם טיפולים התפתחותיים ורגשיים במסגרת תשלום פרטי.

תכני הטיפול
 טיפול פרטני וקבוצתי לילדים והורים.

ממשיכים שנה נוספת של החוג מחול יצירתי

ימי קבלה: ימי א',ג',ד' שעות 8:00-19:00 ,
 ימי ו' שעות 8:00-13:00

 פרטים במזכירות היחידה
 טלפון: 03-7402209

 childev@kono.matnasim.co.il :דוא"ל

היחידה הקהילתית להתפתחות הילד

גיל הרך

יום ושעותגילחוג

ב', 16:30-17:15טרום חובהמחול יצירתי

ב', 17:15-18:00חובהמחול יצירתי



הצהרון מסגרת חינוכית, בלתי פורמלית השמה דגש על פיתוח מיומנויות רגשיות, חברתיות של כל 
 ילד בדרך מקצועית, חווייתית ותומכת חברתית.

 צוות הצהרון נותן מענה אישי לכל ילד מתוך התייחסות לכלל הקבוצה.
 המעבר ממסגרת פרטית לגן עירוני הינה מרגשת ומשמעותית עבורכם ועבור ילדכם. 

מסגרת הצהרונים פועלת על פי עקרונות החינוך הבלתי פורמלי ויוצרת רצף חינוכי לילדים בזכות 
שיתוף פעולה עם מסגרות החינוך פורמלי. רשת הצהרונים שואפת לפתח מסגרת חינוכית משלימה 

לכל ילדי הגנים, לתת מענה מקצועי ויציב לילדים ולהורים, במטרה לספק זמן איכותי ומענה 
בשעות הצהרון.

טלפון: 03-5080359 | 03-5080358 | 03-5396018

 המרכז לגיל הרך- רשת "חוויטף"
 "הצהרונים שלנו החוויה שלכם"

להרשמה לחץ כאן



שעהכיתותקבוצה יום

א'
המרכז לגיל הרך 

17:15-18:45ו’SHOW אולסטארוהמשפחה

א'
מרכז לגיל הרך 

16:30-17:15גן חובהSHOW  קידסוהמשפחה

ב'
בי"ס ניר

חדר המראות

13:00-14:00א’SHOW צעירונת

15:15-16:15ב-גSHOW צעירה  

14:00-15:15ד-הSHOW בוגרת

ה'
בי"ס אביגדור 

ורשה 
ספריית ביה"ס

14:00-15:15ד-ה’SHOWבוגרת

13:00-14:00א’SHOWצעירונת

15:15-16:15ב’-ג’SHOWצעירה

ד'
בי"ס עלומים 
סטודיו אולם 

עלומים

13:00-14:00א’SHOWצעירונת

14:00-15:15ד-ה’SHOWבוגרת

15:15-16:15ב’-ג’SHOWצעירה

ג'
בי"ס רימונים
ספריית ביה"ס

14:15-15:15ג’-ד’SHOW צעירה

13:00-14:15ה’SHOW בוגרת

15:15-16:15א’-ב’SHOW צעירונת

ב'
בי"ס שרת - חדר 

מוזיקה בביה"ס
16:30-17:30א’-ב’SHOW צעירונת

17:30-18:30ג’-ד’SHOW צעירה

*שעות הפעילות תלויות בשעות סיום יום הלימודים בבתי הספר. ייתכנו שינויים.

 נועם אורגד–רוה 
מנהלת אמנותית להקות 

 SHOW

 יצירת קשר: 
 נועם אורגד - רוה

054-2554363

 מזכירות המתנ”ס
03-5396010

 מנהלת תחום
 אמנויות הבמה
 )עדי לוי פאר(
03-5396024

 SHOW 
להקות שירה

להרשמה לחץ כאן



TALENT 
 להקת שירה

ייצוגית

 אביב קורן
מנהל אמנותי ומפיק מוסיקלי 

 יצירת קשר:
אביב קורן: 053-8255251

מזכירות המתנ”ס: 03-5396010
מנהלת תחום אמנויות הבמה

)עדי לוי פאר(
03-5396024

מפתח סול והבנים 
להקות שירה 

טלי כהן - חנית
מנהלת אמנותית 

יצירת קשר:
טלי כהן -חנית: 054-4764024

מזכירות המתנ”ס: 03-5396010
מנהלת תחום אמנויות הבמה
 )עדי לוי פאר(: 03-5396024

שעהכיתותקבוצה יום

ב
 שלוחת מופת16:00-19:30ד-וצעירה

רח’ פנקס 10 16:00-19:30חט”ב + תיכוןבוגרת

שעהכיתותקבוצה יום

ה
15:00-15:45ד-ומפתח סול בוגרת

בי”ס יעקב כהן
15:45-16:30ב-גמפתח סול צעירה

17:00-18:00ד-חהבנים

*שעות הפעילות תלויות בשעות סיום יום הלימודים בבתי הספר. 
ייתכנו שינויים.

להרשמה לחץ כאן

להרשמה לחץ כאן



 

להרשמה לחץ כאן

להרשמה לחץ כאן

קולות הזמיר
אנסמבל קלאסי עם נגיעות 
מודרניות

בוריס גרבר

מנהל מוסיקלי ומעבד

יצירת קשר:
בוריס גרבר 054-7541584
מזכירות המתנ”ס: 03-5396010
מנהלת תחום אמנויות הבמה
 )עדי לוי פאר(:
03-5396024

שעהגילקבוצה יום

אנסמבל קולות ו
הזמיר

בי”ס שרת 18-3017:00-19:00

שעהגילקבוצה יום

המרכז לגיל הרך ולמשפחה30+20:00-22:00קול הכבודא
רח’ הדרור 1

קול הכבוד
הרכב זמר לגילאי +30

אורי דרזי
מנהל מוסיקלי, במאי ומנצח

יצירת קשר:
אורי דרזי
052-2567728
מזכירות המתנ”ס: 03-5396010
מנהלת תחום אמנויות הבמה
 )עדי לוי פאר(:
03-5396024



 

שעהכיתותקבוצה מיקוםיום

16:30-17:15א'טרום להקהבית המתופפיםג'

א'
בי"ס ניר

קינטו 2
קינטו 1

ג'-ד’
ב'

13:30-14:30
14:30 - 15:30

ב'
ב'

ד'

בי"ס אביגדור 
ורשה 

15:30 - 14:30ב'קינטו 1

13:30-14:30ד’קינטו 3

15:00-16:00ג'קינטו 2

ג'
ה'

ג'

בי"ס עלומים 
סטודיו אולם 

עלומים

13:00-14:00ב’קינטו 1

13:00-16:00ה'קינטו 2

ד'קינטו 3
14:00-15:00
15:00-16:00

ד'
בי"ס ורשה או
בית המתופפים

קונגה צעירה
ה' ורשה

13:30-14:45ה'

ה'
או
ב'

אולם ספורט
עלומים או 

בית המתופפים

קונגה צעירה ה' 
עלומים

ה', ו'
בסיום

הלימודים

12:30-13:45ו'קונגה צעירה ו'בית המתופפיםו'

15:00-16:30ז'קונגה צעירה ז'בית המתופפיםא',ד'

16:30-18:00ח'קונגה צעירה ח'בית המתופפיםא',ד'

18:00-20:00ט'קונגה בוגרתבית המתופפיםא',ד'

20:00-22:00י'-יב'טומבה צעירהבית המתופפיםה',ו'

+18טומבה בוגרתבית המתופפיםה',ו'

יום ה
 21:00-22:30

יום ו
11:00-12:30

*שעות הפעילות תלויות בשעות סיום יום הלימודים בבתי הספר. 
ייתכנו שינויים.

 משה דוידוביץ'
מנהל להקות "דרך הקצב" 

יצירת קשר:

 משה דוידוביץ':
054-4639100

 מזכירות המתנ"ס:
03-5396010

 מנהלת תחום
 אמנויות הבמה
 )עדי לוי פאר(:

03-5396024

דרך הקצב

להרשמה לחץ כאן



להרשמה לחץ כאן

 רן הירש
מנהל ומייסד רשת "קדמת הבמה"

 עומר ירדני
מנהל "קדמת הבמה" קריית אונו

 יצירת קשר:
 קדמת הבמה קריית אונו

03-6537167

מנהל קדמת הבמה קריית אונו 
 )עומר ירדני(
054-6445571

 מזכירות המתנ"ס
03-5396010

 מנהלת תחום אמנויות הבמה
 )עדי לוי פאר(

03-5396024

קדמת הבמה
המרכז העירוני למחול

מסלולי הקתדרה למחול בתפוח פיס
רח' מיכאל לוין פינת הזמיר

בית ספר רוקד – שלוחות בי"ס היסודיים

מסלולי מחול ישראלי חט"ב פרס
רח' בר יהודה 1 

יום ושעותגילחוג

ג', Baby Steps 1  3-416:45-17:30  – בלט )טרום חובה(

ג’, Baby Steps 15-6 17:30-18:15 –בלט )חובה(

ד’, Baby Steps 3 3-416:45-17:30  –  בלט )טרום חובה(

ד', Baby Steps 4 5-617:30-18:15 – בלט )חובה(

ב', ה' 16:30-17:30ב-גBasic steps 1 – בלט

ב', ה' 17:30-18:15א'Basic steps 2 – בלט

Kids Ensemble'ב', ה' 15:30-17:30ד
Young Ensemble'ב', ה' 16:30-18:30ה'-ו
Junior ensemble'ב', ה' 17:30-20:30ז'-ח

Senior ensemble'ב', ה' 19:00-22:00ט'-יב

Jazz

א', ד' 16:15-17:15א'-ב'
א', ד' 17:15-18:15ג'-ד'
א', ד' 18:15-19:15ה'-ו'
א', ד' 19:15-20:15ז'-ט'

Hip-Hop
א', ד' 17:15-18:15ב'-ג'
א', ד' 18:15-19:15ד'-ו'
א', ד' 19:15-20:30ז'-יב'

א' 18:30-20:00ד'-ו'פלמנקידס
ג', 18:30-20:00ד'-ו'ריקודים סלוניים

ה', 20:30-21:30מבוגריםבלט קלאסי

א', 20:00-21:00מבוגריםפלמנקו

יום ושעותגילחוג
ב, ה', 17:30-18:30א-גלהקת ניצנים 

ב', ה', 16:00-17:30ד'-ו'להקת אפרוחים
ב', ה', 18:30-20:00ז'-ט'להקת עלומים

ב', 25-4520:30-22:00בוגרת 1
ה', 45-6020:30-22:00בוגרת 2

יום ושעותגילחוג

בי"ס רוקד - ניר 
ד', 14:30-15:30א'-ב'
ד' 13:30-14:30ג'-ד'

בי"ס רוקד - עלומים
א' 14:30-15:30א'-ב'
א' 13:30-14:30ג'-ד'

בי"ס רוקד - שרת
ה', 14:30-15:30א'-ב'
ה', 13:30-14:30ג'-ד'

בי"ס רוקד - רימונים
ב', 14:30-15:30א'-ב'
ב', 13:30-14:30ג'-ד'

בי"ס רוקד - יעקב כהן
ב', 14:30-15:30א'-ב'
ב', 13:30-14:30ג'-ד'

בי"ס רוקד – אביגדור ורשה
ג', 14:30-15:30א'-ב'
ג', 13:30-14:30ג'-ד'

חדש!
 הקתדרה למחול

 שלוחת בית השחמט,
רח' יצחק רבין 32

פעילות לגיל הרך והיסודי בימים 
ראשון ורביעי אחה"צ

לפרטים: עומר – 054-6445571



להרשמה לחץ כאן

ono.art מרכז אמנויות

סדרת סיורי אמנות בגלריות 
 ומוזיאונים מובילים

 )6 מפגשים( 

 סדרת סיורי עיצוב
 ואדריכלות

 )3 מפגשים – חדש!(

 סדרת הרצאות לשוחרי
 אמנות בתחומי אמנות,

 עיצוב, אדריכלות ואופנה
 )4 מפגשים – חדש!(

 אולם מופת המחודש,
רח' פנקס 10 קריית אונו

שעותגיל / כיתות קבוצהיום

18:00-20:00מבוגריםכלים שימושיים )קדרות(א

19:00-22:00מבוגריםגילוף עץב

 סודות הציור )מתחילים +ב
מתקדמים(

09:30-12:00מבוגרים 

19:00-21:00מבוגריםצילום אמנותיג

09:30-12:00מבוגרים*סדנת צבעי מים )12 מפגשים(ג

09:00-12:00מבוגרים פיסול קרמיג

19:30-22:00מבוגריםתכשיטנותג

09:30-12:00מבוגריםסודות הציור ד

18:00-20:30מבוגריםסודות הציור ד

09:00-12:00מבוגריםפיסול קרמיד

19:30-21:00מבוגריםמלאכת יד וינטאג'ה

09:00-12:00מבוגריםפיסול קרמי )מתחילים(ה

19:15-21:15מבוגריםמעבדת איורה

16:45-17:45חובה -בידיים יוצרות )קרמיקה(א

18:00-19:30א-דאמנות רב תחומיתא

16:45-17:45טרום חובה - חובהיצירה לגיל הרךב

18:00-19:15ב-העיצוב מיניאטורותב

17:30-18:30א-גמכחול הקסם )ציור(ב

16:00-17:30ד-ומכחול הקסם )ציור(ב

 סטודיו אמן צעירב
)עיצוב תפאורות וציור(

18:30-20:15חט”ב + תיכון

16:00-17:00ד-ו*סטיילינג מתקדמים.ותד

*מעצבים.ות צעירים.ות ד
 )מתקדמים.ות(

17:30-19:00ז-ט 

16:00-17:00ד-ו*סטיילינג מתחילים.ותה

*מעצבים.ות צעירים.ות ה
)מתחילים.ות(

17:30-19:00ז-ט

16:30-17:45ד-וכלים שימושיים )קדרות(ה

18:00-19:15חט”ב + תיכוןכלים שימושיים )קדרות(ה

17:30-19:00ז-טמעבדת איורה

יצירת קשר:
ono.art – מרכז אמנויות 

)מזכירות(
03-5347659

מזכירות המתנ”ס: 03-5396010
מנהלת תחום אמנות פלסטית 

)עדי לוי פאר(:
 03-5396024 

רח’ ירמיהו 4 קריית אונו

* הקורסים/ סדנאות ייפתחו בנובמבר

סיורים 
והרצאות



 רכזת התחום: אביבה בן דרור 
 יצירת קשר: 03-5396018 | מזכירות המתנ"ס: 03-5396010

 theater1@kono.matnasim.co.il

תיאטרון

 *פתיחת קבוצות מותנת במינימום משתתפים
 *בסוף תהליך הלימוד כל קבוצה תעלה מופע/ הצגה 

 *עבור פעילות העשרה, יגבה תשלום בנפרד 
 *יתכנו שינויים בהתאם לצרכים

*יתכנו שינויים בהתאם להוראת משרד הבריאות

 ברוכים הבאים "לבימת התאטרון" שלנו. פרויקט תרבותי מיוחד.
 במסגרת התאטרון פועלות קבוצות גיל- מגילאי 4 ועד מבוגרים.

 צוות בימאים מקצועי ומיומן מוביל את הקבוצות.
 במהלך השנה נחשפים השחקנים לתכנים של עולם הבמה. לצד הלימודים

המקצועיים ופיתוח הכישרון האישי, מושם דגש רב גם על היבטים חברתיים ואישיים: 
פיתוח ביטחון עצמי, פיתוח יכולת עבודה בצוות, פיתוח אחריות אישית וקבוצתית, ניהול 

 של זמן ועוד...
 כל קבוצה מעלה בסוף התהליך הפקה מיוחדת ומותאמת לאופי הקבוצה ולשחקנים.

הפעילות מתקיימת בשלוחת מופת, באולם התאטרון ובשלוחות נוספות ברחבי העיר.

לוז, המקום והפעילותמנחהשם הקבוצה

תיאטרון טרום חובה 
גיל 4-5

נילי פלח
יום ד, 16:45-17:30
גיל הרך, הדרור 1

נילי פלחתאטרון חובה 5-6
יום א, 16:45-17:45

פנקס 10 מופת

נילי פלחתאטרון א-ב
יום א, 18:00-19:00

מופת, פנקס 10

נילי פלחתיאטרון א-ב
יום ד,  17:45-18:45
גיל הרך, הדרור 1

אלי פלחתיאטרון א-ב-ג
יום ב, 17:15-18:15 
בית השחמט, רבין 32

אלי פלחתאטרון  ד-ה-ו
יום ב, 16:00-17:00

בית השחמט, רבין 32

רני בויוםתאטרון ג-ד
יום א, 16:30-17:45

מופת, פנקס 10

רני בויוםתאטרון  ד-ה
יום א, 17:45-19:15

מופת, פנקס 10

שירה גורתאטרון ה-ו
יום ד, 16:30-18:00

מופת, פנקס 10

שירה גורתאטרון חט"ב תיכון
יום ד, 18:00-19:30

מופת, פנקס 10

להרשמה לחץ כאן



מועדון השחמט
 תשקיעו בעצמכם

 מועדון השחמט של מתנ"ס קריית אונו ממשיך לצמוח בתנופה אדירה, 
 מאות המשתתפים  מגיל הגן ועד גיל הזהב מרמת מתחילים ועד נציגים באליפות

 העולם .

 -חוגי שחמט בכל הרמות בבתי הספר , בתפוח ובית השחמט
 -תחרויות בחופשות בתי הספר

 - תחרויות בשבתות
 - ימי תחרויות קבועים , רביעי ושישי

 ליגות איגוד השחמט בימי חמישי ושבת- 
 - קייטנת שחמט ואתגרי חשיבה

-צוות מדריכים ושופטים המובילים בארץ 

לפרטים: עודד רוס  050-7308083 | ניר רשף 050-7977812 
tvk@kono.matnasim.co.il

מועדון השחמק

שלוחת תפוח פיס
שלוחת תפוח פיס הדרך לגלות עולמות חדשים ומרתקים נמצאת "לפעמים" גם מחוץ למסך! כבו לכמה 
שעות את המחשב/ טלוויזיה ובואו לגלות עולמות חדשים ומרתקים, להרחיב את מעגל החברים שלכם 
ולתת ביטוי לכישורים הטמונים בכם! לרשותכם העמדנו צוות מורים מקצועי שיהפוך את הפנאי שלכם 

 לאיכותי וחוויתי במיוחד.

tvk@kono.matnasim.co.il :מנהל התחום: ניר רשף מייל 
 מזכירות: אביבה כחלון, מיכל קורן אהרון

 אב הבית: משה אמיתי
 כתובת: תפוח פיס, רחוב לוין פינת הזמיר

 ימי קבלה: א'-ה'/ 16:00-19:00
 טלפון: 03-6356142 

apple@kono.matnasim.co.il :מייל 

אימפריה של מבוכים ודרקונים
 הדרך לגלות עולמות חדשים ומרתקים נמצאת "לפעמים"

 גם מחוץ למסך!
כהו לכמה שעות את המחשב/ טלוויזיה ובואו לגלות עולמות חדשים 

 ומרתקים,
 להרחיב את מעגל החברים שלכם ולתת ביטוי לכישורים הטמונים בכם!

לירן מועלם - 0544653065

לוז, המקום והפעילותמנחהשם הקבוצה

תיאטרון טרום חובה 
גיל 4-5

נילי פלח
יום ד, 16:45-17:30
גיל הרך, הדרור 1

נילי פלחתאטרון חובה 5-6
יום א, 16:45-17:45

פנקס 10 מופת

נילי פלחתאטרון א-ב
יום א, 18:00-19:00

מופת, פנקס 10

נילי פלחתיאטרון א-ב
יום ד,  17:45-18:45
גיל הרך, הדרור 1

אלי פלחתיאטרון א-ב-ג
יום ב, 17:15-18:15 
בית השחמט, רבין 32

אלי פלחתאטרון  ד-ה-ו
יום ב, 16:00-17:00

בית השחמט, רבין 32

רני בויוםתאטרון ג-ד
יום א, 16:30-17:45

מופת, פנקס 10

רני בויוםתאטרון  ד-ה
יום א, 17:45-19:15

מופת, פנקס 10

שירה גורתאטרון ה-ו
יום ד, 16:30-18:00

מופת, פנקס 10

שירה גורתאטרון חט"ב תיכון
יום ד, 18:00-19:30

מופת, פנקס 10

להרשמה לחץ כאן



בית השחמט

*למעוניינים בשיעורי שחמט בזום מאיר פז- 050-7584318

יצחק רבין 32 קריית אונו 

מדריךשעותגילחוגיום

מאיר פז16:45-17:30גן חובהשחמט גןא
מאיר פז17:30-18:30שבוץ מדריךשחמט מתקדמים*א
מאיר פז18:30-19:30שבוץ מדריךשחמט נבחרת*א
מאיר פז16:00-17:00שבוץ מדריךשחמט מתקדמיםב
מאיר פז17:00-17:45גן חובהשחמט גןב
מאיר פז17:45-18:30א-דשחמט מתחיליםב
מאיר פז18:30-19:30שבוץ מדריךשחמט נבחרת*ב
מאיר פז17:00-17:45גן חובהשחמט גןג
מאיר פז17:45-18:30א-דשחמט מתחיליםג
מאיר פז18:30-19:30שבוץ מדריךשחמט נבחרת*ג
מאיר פז13:00-13:45גן חובהשחמט גןו

שחמט מבוגריםא
מבוגרים 
מתקדמים

טל חיימוביץ20:00-22:00

גפני דורית18:30-19:15נשיםפילאטיס ב+ה
גפני דורית19:20-20:05נשיםפילאטיס ב+ה
גפני דורית20:15-21:00נשיםפילאטיס ב+ה
גפני דורית8:00-8:45נשיםפילאטיס ב+ה

הדור הבא16:00-17:00ה-ותכנות משחקי מחשב ואנימציהה

הדור הבא17:10-18:10ג-דתכנות משחקי מחשב ואנימציהה
הדור הבא18:20-19:20ד-זתכנות למתקדמיםה



תפוח פיס - 036356142

*למעוניינים בשיעורי שחמט בזום מאיר פז- 050-7584318

שעהגילאים הדרכהשם החוגיום

13:40-14:25א-דמאיר פזשחמט מתקדמיםב

14:30-15:15א-דמאיר פזשחמט מתחיליםב

13:40-14:25א-גחני פזאתגרי חשיבהה

דמוקרטי

תפוח פיס וחוגי העשרה

מדריךשעותגילחוגיום

אירנה לן15:30-17:00שיבוץ מדריךשחמטא+ד
אירנה לן17:00-18:30שיבוץ מדריךשחמטא+ד
אירנה לן18:30-20:00שיבוץ מדריךשחמטא+ד
אירנה לן15:30-17:00שיבוץ מדריךשחמטב+ה
אירנה לן17:00-18:30שיבוץ מדריךשחמטב+ה
אירנה לן18:30-20:00שיבוץ מדריךשחמטב+ה
מאיר פז16:00-17:00שיבוץ מדריךשחמט מתקדמים*ד
מאיר פז17:00-17:45גן חובהשחמט גן חובהד
מאיר פז17:45-18:30א-דשחמט מתחיליםד
מאיר פז18:30-19:30שיבוץ מדריךשחמט נבחרת*ד
מאיר פז16:45-17:30גן חובהשחמט גן חובהה
מאיר פז17:30-18:30שבוץ מדריךשחמט מתקדמים*ה
מאיר פז18:30-19:30שבוץ מדריךשחמט נבחרת*ה
אמני החשיבה18:30-19:30א-גאינג'ינוג
אמני החשיבה17:30-18:30גן חובה + אמדעג
אמני החשיבה16:30-17:30ב ומעלהמדעג
לוגי טכנלוגי16:30-17:30א-דלוגי טכנולוגיד
לוגי טכנולוגי17:30-18:30א-דלוגי טכנולוגיד
אתגר מדעים16:30-17:30ג-ו ומתקדמיםאלקטרוניקה מתקדמיםה
אתגר מדעים17:30-18:30א-ב מתחיליםאלקטרוניקה מתחיליםה

לירן מועלםשבוץ מדריךב ומעלהמבוכים ודרקונים מתחיליםא,ב,ד
לירן מועלםשבוץ מדריךג ומעלהמבוכים ודרקונים מתקדמיםא,ב,ד

וינגייט 22 קריית אונו 

רחוב לוין פינת הזמיר קריית אונו 

להרשמה לחץ כאן



שעהגילאים הדרכהשם החוגיום

14:20-15:05א-באתגר מדעיםאלקטרוניקה מתחיליםג

13:35-14:20ג-ו ומתקדמיםאתגר מדעיםאלקטרוניקה מתקדמיםג

12:45-13:30א-דמאיר פזשחמט מתחיליםא

13:30-14:15שבוץ מדריךמאיר פזשחמט מתקדמיםא

14:15-15:00א-דמאיר פזשחמט מתחיליםא

15:00-15:45שבוץ מדריךמאיר פזשחמט מתקדמיםא

11:45-12:30א-גמאיר פזאתגרי חשיבהו

13:30-14:30ב-הלירן מועלםמבוכים ודרקונים מתחיליםה

14:30-15:30ג-ולירן מועלםמבוכים ודרקונים מתקדמיםה

שעהגילאים הדרכהשם החוגיום

13:30-14:15ג ומעלה ומתקדמיםאתגר מדעיםאלקטרוניקהא

14:15-15:00א-ב ומתחיליםאתגר מדעיםאלקטרוניקהא

12:45-13:30א-גחני פזאתגרי חשיבהב

14:40-15:25גן חובהמאיר פזשחמט גן חובהה

12:45-13:30א-דמאיר פזשחמט מתחיליםה

15:30-16:15א-דמאיר פזשחמט מתקדמיםה

13:30-14:15א-דמאיר פזשחמט מתקדמיםה

שעהגילאים הדרכהשם החוגיום

13:30-14:15א-גמאיר פזשחמטא

12:45-13:30א-ב ומתחיליםאתגר מדעיםאלקטרוניקהד

13:30-14:15ג ומעלה ומתקדמיםאתגר מדעיםאלקטרוניקהד

12:45-13:30א-גחני פזאתגרי חשיבהג

יעקב כהן

רימונים

שרת

*השיבוץ בהתאם לרמת המשתתף

יצחק רבין 11, קריית אונו

בר יהודה 22, קריית אונו

ההדר 10, קריית אונו

להרשמה לחץ כאן



חוגי מבוכים ודרקונים

חוגי העשרה

050-7584318מאיר פז

054-5595703אירנה לן

054-3061088טל חיימוביץ

054-5840875דן פולג

050-7308083עודד רוס  

050-3333242אתגרי חשיבה חני פז

054-4653065מבוכים ודרקונים לירן מועלם

052-8757497פילטיס דורית גפני 

052-2640889אלקטרוניקה אתגר מדעים 

08-935-9935מדע ואינג'ינו אומני חשיבה

054-5405444 תכנות מחשבים הדור הבא 

052-5437470לגו טכנולוגי

לפרטים מקצועיים:
הדרכת שחמט

תחרויות שחמט 

שעהגילאים הדרכהשם החוגיום

12:45-13:30א'-ב' מתחיליםאתגר מדעיםאלקטרוניקהג'

14:15 -13:30ג'-ו' ומתקדמיםאתגר מדעיםאלקטרוניקהג'

12:45-13:30א'-ג'חני פזאתגרי חשיבה מתחיליםא'

13:35-14:20א'-ג'חני פזאתגרי חשיבה מתקדמיםא'

12:45-13:30א'-ד'מאיר פזשחמט מתחיליםד'

13:30-14:15א'-ד'מאיר פזשחמט מתקדמיםד'

14:30-15:15א'-ד'מאיר פזשחמט מתחיליםד'

13:30-14:30ב'-ה'לירן מועלםמבוכים ודרקוניםב'

עלומים

שעהגילאים הדרכהשם החוגיום

12:45-13:30א-ב אתגר מדעיםאלקטרוניקה מתחיליםה

13:30-14:15ב ומעלה ומתחיליםאתגר מדעיםאלקטרוניקה מתחיליםה

14:15-15:00 ג ומעלה ומתקדמיםאתגר מדעיםאלקטרוניקה מתקדמיםה

15:00-15:45ג ומעלה ומתקדמיםאתגר מדעיםאלקטרוניקה מתקדמיםה

12:45-13:30א-דמאיר פזשחמט מתחיליםג

14:00-14:45א-דמאיר פזשחמט מתקדמיםג 

14:50-15:35גן חובהמאיר פזשחמט גן חובהג

15:45-16:30א-דמאיר פזשחמט מתקדמיםג

12:45-13:30א-גחני פזאתגרי חשיבה מתחיליםד

ורשה
נחל גמלא 10, קריית אונו

הפרדס 6 קריית אונו

להרשמה לחץ כאן



 אירועי תרבות ומופעי מוסיקה למבוגרים.
 חוויה אינטימית ייחודית

עם האמנים המובילים בארץ.

שלישי על הבמה

ימי שני בספרייה
 כיף על הבמה לילדים

מופעי מוסיקה, שעות סיפור והצגות 
 מגוונות ועשירות. 

חוגי שפות - בספרייה מערך חוגי שפות גדול ומוערך בהובלת מורים מקצועיים 
 חוג קומיקס - עם אורי פינק

חוג חדש - עידוד קריאה עם כלב טיפולי
 הארכיון ההיסטורי של קריית אונו  יצא מהקרטונים ועלה לרשת

חפשו אותנו- ארכיון היסטורי קריית אונו

שעותגילחוגיום

10:15-11:15רב גילאי )מבוגרים(צרפתית מדוברת א’

16:15-17:00כיתה אאנגלית כיתה א ראשוןא'
17:15-18:00כיתה באנגלית כיתה ב ראשוןא'
18:15-19:00כיתה גאנגלית כיתה ג ראשוןא'
17:00-18:00גן חובהעידוד קריאה עם כלב טיפולי גן חובהב'
16:00-17:00כיתה אעידוד קריאה עם כלב טיפולי כיתה אב'
15:00-16:00כיתה בעידוד קריאה עם כלב טיפולי כיתה בב'
9:15-10:15רב גילאי )מבוגרים(איטלקית מתקדמים פלוסג'
10:15-11:15רב גילאי )מבוגרים(איטלקית מתחילים פלוסג'
11:15-12:15רב גילאי )מבוגרים(איטלקית מתקדמיםג'
12:15-13:15רב גילאי )מבוגרים(איטלקית מתחיליםג'
19:00-20:00רב גילאי )מבוגרים(אנגלית מדוברתד'
11:00-12:00רב גילאי )מבוגרים(ספרדית מתחיליםה'
12:00-13:00רב גילאי )מבוגרים(ספרדית מתקדמיםה'

19:00-20:00רב גילאי )מבוגרים(ערבית מדוברתה'

17:00-18:00ג-וקומיקס ג-ו מתחיליםה'

18:00-19:00ג-וקומיקס ג-ו מתקדמיםה'
16:15-17:00כיתה אאנגלית כיתה א חמישיה'
17:15-18:00כיתה באנגלית כיתה ב חמישיה'

18:15-19:00כיתה גאנגלית כיתה ג חמישיה'

ספרייה

להרשמה לחץ כאן



תרבות ואירועים
 מנהל תחום תרבות ואירועים- אורן הללי

 תחום תרבות והאירועים העירוני פועל במסגרת המתנ"ס בשיתוף
 פעולה עם העירייה, ואחראי על הפקת האירועים העירוניים

 והטקסים הממלכתיים היזומים בעיר.
 האירועים מתפרסים לאורך כל השנה ופונים לכל המשפחה. 

 הרקדה
 הרקדת הדגל של בקעת אונו- 

 הרקדה צבעונית ומגוונת
 ימי שלישי, אולם עלומים,

 הכפר 2 קריית אונו
 בשעות: 00:50 - 20:00

 לפרטים נוספים: 
 ירון- 052-8318339
יעל-054-2881127 

שבת קהילתית
קבלת שבת קהילתית אחת לחודש, בספרייה העירונית.



סל תרבות
 בשנה"ל תשפ"ג תופעל בקריית אונו תכנית סל תרבות ארצי -

תכנית חינוכית שנועדה לחשוף את תלמידי ישראל לתרבות ואמנות 
כחלק ממערכת החינוך הפורמאלי.

במסגרת התכנית, יחשפו תלמידי בתי הספר לתכנים בתחומי אמנות 
מגוונים: תיאטרון, מחול, מוסיקה, אמנות פלסטית, קולנוע וספרות, 

תוך קבלת כלים לצפייה מודעת ומשמעותית הממזגת בין הערך 
האמנותי לחינוכי.

 לחשיפה זו לאמנות ישנם ערכים נלווים חשובים: הרחבת
אופקים, טיפוח חשיבה יצירתית, פיתוח כישורי הערכה וטעם, 

 עידוד סובלנות וקשב לזולת, הגברת המעורבות החברתית
ויצירת תשתית תרבותית משותפת.

 * התכנית משותפת למשרד החינוך, לחברה למתנ"סים
ולרשויות המקומיות.

 אולם מופת
 אולם תרבות עירוני המופעל ע"י המתנ"ס

ומעניק לכלל התושבים הופעות איכותיות / הצהגות ילדים/ מופעים למבוגרים וכו'.



האסכולה במתנ"ס קריית אונו
האסכולה פתוחה לקהל הרחב, ללא מבחני כניסה ותנאי השכלה קודמים. 

במטרה להקנות לתושבי קריית אונו והבקעה סל למידה והעשרה רוחני 
ותרבותי לשעות הפנאי. במסגרת לימודי האסכולה מוצע מגוון רחב 

 של קורסים, סדנאות, לימודי העשרה, פעילות גופנית וטיולים. 

 הלומדים נחשפים לנושאים רבים ומגוונים: חקר המח,
 גלובליזציה, קולנוע, אמנות, מוסיקה, היסטוריה,

            אקטואליה מקרא ועוד.                  

האסכולה קריית אונו מוכרת כיום כאחד ממוסדות הלימוד וההעשרה 
הטובים ביותר באזור המרכז וזאת בשל איכות המרצים והסטודנטים. 

הרצאות האסכולה מתקיימות במסגרת קבועה בימי: שני,שלישי ורביעי 
בבוקר. בשלוחת המתנ"ס באולמות הקולנוע בתוך קניון קריית אונו, 
אולמות קולנוע חדישים, נוחים וממוזגים המעניקים ללומדים חווית 

 למידה נפלאה ומספקת. בואו הצטרפו אל מאות הלומדים
ותחוו חוויית למידה מהנה ומעשירה.

 מנהלת תחום: חגית פניז'ל 
 מזכירות: אביבה כחלון

 משרדי האסכולה: קניון קריית אונו,
 רח' שלמה המלך 37, קומה 5. 

 טל: 03-5353635/ 050-6453372
askola.ac@gmail.com :מייל



"באים בטוב" )של"מ(-
 בואו והצטרפו ל"באים בטוב" )של"מ( תנועה עממית להתנדבות בקהילה

תנועת "באים בטוב" )של"מ(  מיסודם של משרד החינוך והחברה למתנ"סים קמה כתנועה חברתית 
ושמה דגש רב על הצורך החברתי לגיבוש מתנדבים וחיזוק השייכות שלהם לקהילה. 

 המתנדבים יבחרו תכני הכשרה והדרכה כוללת. הקורסים וההדרכות ינתנו ע"י אנשי מקצוע
 מהחברה למתנ"סים. אנו מציעים למתנדבים מגוון רחב של פרוייקטי  התנדבות, על מנת שכל

מתנדב ומתנדבת ימצאו את התחום המתאים להם.

 "בואו נדבר אנגלית"- תוכנית משותפת עם משרד החינוך ותנועת "באים בטוב" )של"מ( של
החברה למתנ"סים. 

 בוקר של כיף- מפגשים חברתיים- לבני 60 ומעלה עם תוכן ענין וסימפטיה.
 המפגשים פעם בחודש בימי ראשון.

 תרבות היידיש- קבוצה חדשה המיוחדת לדוברי יידיש לקריאה, שירה, תאטרון,
בליווי מוסיקאי.

 קהילה מטיילת-
פרויקט טיולים מיוחד לגמלאים של תכנית "באים בטוב" )של"מ( בחברה למתנ"סים, אותו מובילה 

 יהודית ארליך במסגרת מתנ"ס קריית אונו.

המטרה- חשיפת המטיילים למסלולים איכותיים ומגוונים וערכיים: מורשה והיסטוריה, טיולי טבע 
וסיורים באתרים מיוחדים, מוקדי אמנות ותרבות, מפגש עם בני עדות שונות ודמויות מיוחדות 

 שהטביעו חותם המדינה.
 טיולי הקהילה יוצאים פעם בחודש והם הפכו למותג מבוקש.

 ditye@walla.com :יהודית ארליך, רכזת קהילה מטיילת נייד- 050-7231704, מייל

 מרימים מסך- הצגות תאטרון מובחרות פרויקט מבית "באים בטוב" )של"מ(
 תוכנית תרבות שנתית חדשה, החושפת את קהל שוחרי התאטרון בעיר להצגות איכותיות,

 בתאטראות החשובים בארץ. במסגרת התוכנית זו ייצאו גמלאי העיר בהסעה מרוכזת לצפות
בהצגות. להצטרפות נא לשלוח מסרון למיכאלה בר, רכזת התוכנית- 052-6026682



נוער
 מחלקת הנוער והצעירים אחראית על פעילות החינוך הבלתי פורמלי של בני הנוער בקריית אונו.

 כחלק מהתפיסה החינוכית אנו דואגים למגוון רחב של קבוצות מנהיגות במועדוני הנוער,
 פעילות ענפה של ארגוני ותנועות נוער בתחומי עניין שונים שיתאימו לכלל בני הנוער בעיר.

 במהלך השנה אנו מקיימים אירועי פנאי, קורסים ועוד.
 כל האירועים ופעילויות הנוער שמתקיימים במהלך השנה – ראו בחוברת הפעילות השנתית של

 מחלקת הנוער.
.noar_ono מוזמנים להיכנס לפייסבוק של נוער אונו - המחלקה לנוער וצעירים ובאינסטגרם



טלוויזיה קהילתית-
קהילה יוצרת סרטים במדיה חברתית

 12 מפגשים אשר יכשירו את המשתתפים בהפקה דוקומנטרית קצרה כתבת צבע/ דיוקן/ תחקיר.
 בקורס נלמד את רזי ההפקה: תחקיר, תסריט, צילום, בימוי. תוך התנסות מעשית וצפייה

 וניתוח של כתבות וסרטים דוקומנטריים. פרוייקט ייחודי ומרגש המיועד בעיקר לתושבים
המעוניינים להתנדב וליצור בטלוויזיה הקהילתית של קריית אונו. בסיום הקורס ישתלבו הבוגרים 

בצוות הטלויזיה הקהילתית ויזכו לליווי והדרכה לאורך כל השנה ללא תשלום.

הפקות המתנדבים משודרות בדף הפייסבוק של המתנ"ס ובערוץ היוטיוב הטלויזיה של קריית אונו.
 חפשו אותנו ביוטיוב: הטלוויזיה של קריית אונו 

 ימי א' - 9:00-11:00 
 מקום: חדר תרבות, מופת פנקס 10

 קריית אונו.

 אין צורך בידע מוקדם.
 ציוד הצילום הסאונד והעריכה

 יסופק על ידי המתנ"ס.
 מנחה הקורס: יריב רובין 

 במאי ויוצר דוקומנטרי,
מנהל המדיה החברתית במתנ"ס

yarivfilm@gmail.com

מזכירות המתנ"ס: 03-5396010



קבוצת רעים
תכנית "רעים" מפעילה קבוצות חברתיות במרכזים הקהילתיים ברחבי הארץ מטעם החברה למתנסים 
ומיועדת לילדים, נוער, מבוגרים ובוגרים על הספקטרום האוטיסטי, המתמודדים עם קשיי תקשרות, 

 לקויות למידה והסתגלות חברתית.
 תוכנית "רעים" מלווה את המשתתף בכל שלבי חייו, וזאת באמצעות קבוצת השווים.

מקום המפגשים, המרכז הקהילתי, תורם לתחושת הערך העצמי, לשילוב החברתי בקהילה ומשפר את 
 איכות חייהם.

את הקבוצות מנחים אנשי מקצוע והן מאפשרות עבודה על מיומנויות חברתיות בתוך הקבוצה מתוך 
 התנסות חברתית אמיתית ולמידה מתוך חוויה.

 המפגש השבועי במרכז הקהילתי משלב שיחות, פעילויות, משחקי תפקידים ודיונים.
למפגשים אלו מתווספות יציאות לבילוי משותף של חברי הקבוצה, כגון: צפייה בסרטי קולנוע, 

 פיקניקים, באולניג, וישיבה בבית קפה.
וזאת במטרה להתגבש ולהינות בדגש על למידה והתנסות במיומנויות חיים נדרשות.

עמיתים
עמיתים לבוגרים היא תכנית הפועלת להחלמה של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית באמצעות 
השתלבותם בחברה. מטרתנו ליצור קשרים בין האדם לקהילתו באמצעות השתלבות בפעילות פנאי, 

 חברה והתנדבות הפתוחות לקהל הרחב.
התכנית מסייעת למשתתפים בה להגשים את עצמם, ליהנות מתחביבים ישנים או חדשים, להכיר 

 אנשים ולהרגיש משמעותיים, מחויבים ושייכים בקהילה שבה הם חיים.
בנוסף לליווי האדם, התכנית פועלת להנגשת הקהילה עבור מתמודדים עם מגבלה נפשית, באמצעות 

צמצום סטיגמות ומתן מידע על תחום בריאות הנפש בקיום סדנאות, אירועים וקבוצתו.



צור קשר
 אסתר פיק- מנכ"לית המתנ"ס
esterp@matnasim.org.il

ורד גרוסמן- מזכירות משרדי הנהלת המתנ"ס 
kiryaton@matnasim.org.il

עדי כהנא ברדיאן- רכזת בקרת כספים
bakara@kono.matnasim.co.il

לידור בר משה- מנהלת פרסום ושיווק
shivuk@kono.matnasim.co.il

אורן הללי- מנהל תרבות ואירועים
tarbut@kono.matnasim.co.il

עדי לוי פאר- מנהלת תחום מחול, שירה ואמנויות 
web@kono.matnasim.co.il

ניר רשף- מנהל פעילות העשרה תפוח פיס ומועדון השחמט 
tvk@kono.matnasim.co.il

אסי הירשפלד- מנהל הספרייה העירונית 
sif@kono.matnasim.co.il

יריב רובין- מנהל תחום הפייסבוק וטלוויזיה קהילתית 
yarivfilm@gmail.com

אביבה בן דרור- רכזת תאטרון
theater1@kono.matnasim.co.il

סיון אסא- חשבת שכר ומשאבי אנוש 
sivan@kono.matnasim.co.il

יותם כולני- רכז לוגיסטיקה  
yotam@kono.matnasim.co.il

חגית פניז'ל- מנהלת האסכולה
askola.ac@gmail.com 

טל שובל- מנהל סל תרבות
tal@kono.matnasim.co.il




