
 
 

 סים"במתנ השבוע
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 קבלת ושעות התקשרות דרכי
 סים"המתנ ברשת קהל

 :נתניה מזרח של

 גנים נאות ס"מתנ

 09-8619911': טל

 09-8617418: 'פקס

matnasng@gmail.com 

 'ה-'א ימים

16:00-19:00  /9:00-12:00 

 

 השרון קריית ס"מתנ

 09-8820729': טל

 09-8626913: 'פקס

matnasks@gmail.com 

 'ה-'א ימים

 9:00-19:00 

 

   רבין ס"מתנ
 הרך הגיל בית

 09-8627101: 'טל

 09-8829330: 'פקס

ingilrach@gmail.com 

 'ה-'א ימים

 9:00-17:00 

 

 לאנגלית המרכז

 09-8612967': טל

 09-8612966: 'פקס

Magicenglish2012@walla.com 

 'ה,-ד', ב-'א ימים

16:00-19:00 

 

 השבוע אירועי

27.3.14 –  20:00יום חמישי בשעה 

מתנ"ס קריית השרון, בשיתוף המכללה האקדמית נתניה ואגף 

להיות הרווחה בעירייה מזמינים את ההורים להרצאה בנושא: 

  - הורה משמעותי בעידן הטלוויזיה

 הרצאה מרתקת, המציגה דילמות בחיי ההורה והילד. 

 רוני מדמוןבהנחיית הפסיכולוג 

 איכר-מרים פיירברגהאירוע בחסות ראש העיר, גב' 

 3המפגש יתקיים במכללת נתניה )רח' האוניברסיטה( באולם 

 ₪  20עלות: 

 09-8820729לפרטים: 

 
 

 

2014 מרץ  – ד"תשע' ב אדר      26' מס  גיליון

 

 מזמין אתכם לבקר באתר החדש המרכז הקהילתי מזרח נתניה

 בו תוכלו למצוא מידע על חוגים, פעילויות ואירועים.

www.matnasgan.org.il 
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 סים"במתנ השבוע
 דוידסון בית  

 09-8658107': טל

 09-8625405: 'פקס

davidsonhouseng@gmail.com 

 'ה, 'ג ',א ימים

9:00-12:00 

 'ד ',ב ימים

16:00-19:00 

 

 חפציבה ס"מתנ

 09-8343180': טל

 09-8343179: 'פקס

 'ה-'א ימים

16:00-21:00  /8:00-12:30 

 

 איתמר נווה ס"מתנ

 09-8823402 :'טל

 'ה-'א ימים

17:00-19:00 

 

 

28.3.14 – '14:00תשע"ד בשעה  כ"ו באדר ב. 

הפורום החברתי במתנ"ס נאות גנים מזמין את כל התושבים 

 (:תזריע)פרשת  ניסןראש חודש  ,קבלת שבת קהילתיתל

 *סיפור לשבת  *שירים וניגונים 

 *פעילות העשרה לילדים 

 האירוע יתקיים במתחם המתנ"ס )רח' עובדיה(

 !הכניסה חופשית

 09-8619911לפרטים: 

 
1.4.14 –  18:30יום שלישי בשעה 

 :ערב משתחררים מצה"למתנ"ס חפציבה עורך 

  –כנס הנגשת מידע לקראת המעבר לאזרחות 

 תעסוקה ועוד... ,בנושאי השכלה

 הכנס יתקיים במתחם המתנ"ס )רח' שח"ל(

 09-8343180לפרטים: 
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 סים"במתנ השבוע
 

  

2.4.14 –  10:30יום רביעי בשעה 

 מציע לתושבי הגיל השלישי מגוון רחב  זהב בשרוןמועדון 

 הרצאה בנושא: –של פעילויות... והשבוע 

  הימים שקדמו להכרזת המדינהשת ושל

 .יוסי קאלבהנחיית 

 ההרצאה תתקיים במתנ"ס קריית השרון.

 ₪  25עלות: 

 09-8820729לפרטים: 

 
 



 
 

 סים"במתנ השבוע
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 קייטנת פסח בצהרונים

   6.4.2014-10.4.2014 בתאריכים תתקיים קייטנת פסח

 .7:30-16:30 השעות בין(, חמישי-ראשון ימים)

 השרון קריית ברחבי הספר ובבתי הילדים הקייטנה תפעל בגני

 (.באתר המתנ"ס למצוא ניתן מוקדים רשימת)

 31.3-שנגמר ב מוקדם שימו לב! נשאו רק ימים ספורים לרישום

 עלויות

 (13:00 עד) יום לחצי ₪ 375

 (16:30 עד) מלא ליום ₪ 575

 :1.4-מ החל לנרשמים

 (13:00 עד) יום לחצי ₪ 425

 (16:30 עד) מלא ליום ₪ 650

 ס"המתנ ממוקדי אחד בכל להירשם ניתן

 בלבד המלאה למתכונת הרישום

 בצהרון פנוי במקום מותנה הרישום

 ימים(  5הילדים הרשומים לצהרון מלא )

 פטורים מתשלום לקייטנה!

 



 
 

 סים"במתנ השבוע
 

  

 מאירועי השבוע החולף

20.3.14 

מתנ"ס נווה איתמר ערך מופע אמצע התיאטרון בחוג 

 דוידסון.שנה בבית ה

 
23.3.14 

 מתנ"ס נאות גניםבת הילדים של מועדון הכדורגל וקבוצ

 את מועדון הכדורגל של ניצני עוז. אירחו

 
 



 
 

 סים"במתנ השבוע
 

 

24.3.14 

מתנ"ס נווה איתמר אירח מפגש במסגרת המעגל העסקי 

 של אזור נתניה, בחסות "קישורי אימהות".

 
 

26.3.14 

התקיימה " הפיל שרצה להיות הכי" –שעת סיפור 

 במתנ"ס קריית השרון.

 


