הזמנה
הנכם מוזמנים לאירוע פתיחת

שבוע החינוך תשע"ג
בקריית אונו
בסימן

”מנהיגות פורצת דרך“
יום ראשון | כ“ה באייר תשע"ג | 5.5.2013
בפארק רייספלד

האירוע במעמד:

בתוכנית:

מר יוסי נשרי,
ראש העיר
הגב' חיה שיטאי,
מנהלת מחוז ת"א

ל נשמח
ראותכם!

 18:00גני ילדים :תערוכת תוצרים בכותר פייס
 18:30בתי ספר :מעגלי שיח "בשביל המנהיגות"
 18:45פתיחת הטקס "ילדים מגלים עולם"
ביה"ס יעקוב כהן

ד"ר ירדנה חדד
מנהלת מחלקת חינוך
יסודי ועל יסודי

ד“ר אסתר רגב
מנהלת אגף החינוך

גב‘ רבקה אינגביר
יו"ר צוות עיר ומפקחת בתי הספר

הגב' חגית סולומון
מנהלת מחלקת גני ילדים
גב‘ רינה שטרן-קמינסקי
מפקחת גני ילדים

איכות .חיים
03-5311111

www.kiryatono.muni.il

המוקד העירוני לשירותך  24שעות ביממה בטלפון 9 9 9 4

*

אגף החינוך

אגף החינוך של עיריית קריית אונו
מזמין אתכם

למגוון הפעילויות
בשבוע החינוך בקהילה
 | 3.5יום ו‘

מסע אופניים עירוני  -התכנסות בספורטק
כ"ג באייר | בין השעות 13:00-7:30

 | 5.5יום א‘

אירוע פתיחת שבוע חינוך בפארק רייספלד
כ"ה באייר | בין השעות 20:00-18:00

 | 6-7.5ימים ב‘-ג‘

גני הילדים – תערוכת תוצרים ופעילות הורה וילד
כ"ו  -כ"ז באייר | בין השעות  | 19:00-17:00בספרייה

 | 8.5יום ד’

ניווט עירוני כיתות ד' – בסימן ”יום ירושלים“

כ“ח באייר | בין השעות 14:00-8:00

 | 8.5יום ד’

אולימפידע מתוקשבת במתמטיקה  -כיתות ה‘-ו’
כ“ח באייר | בין השעות  | 19:30-17:30בקרייה האקדמית

 | 10.5יום ו‘

יום פתוח במערכת החינוך

”שגרירי מפתח הלב“ | א' בסיון | בין השעות 11:00-8:00

 | 12.5יום א‘

טיול כיתות ו' וטקס סיום

ג' בסיוון | בין השעות  | 20:30-16:00בגבעת התחמושת

 | 20.5יום ב‘

הציבור
מוזמן!

יום למידה עירוני בתוכניות מתוקשבות
יא' בסיון | בין השעות 16:00-12:30

 | 27-28.5ימים ב‘-ג‘

הצגה לילדי הגנים " -מחסן השטוזים",
דתיה בן דור ,תאטרון אורנה פורת

י"ח – י"ט בסיון | בין השעות  | 12:00-8:00במרכז הבמה גני תקווה

 | 29.5יום ד‘

"עם הפנים לחטיבה" ערב מעברים לכיתות ו'

כ' בסיון | אולם ציינין | בשעה 18:00

 | 4.6יום ג‘

טקס סיום יב‘ תיכון בן צבי

כו' בסיון | מגרש הכדורגל העירוני

