
 
 

 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

 6.4.14 –  17:30יום ראשון בשעה 

שכונה בלנוער המתנדב  הוקרהמקיים ערב מתנ"ס חפציבה 

 מיוחד! מפגש בוגריםועורך 

 בתכנית:

 הקת אלמז -ברכות   * חלוקת תעודות   * מופע * 

 המפגש יתקיים במתנ"ס חפציבה )רח' שח"ל(

 

 

 

2014 אפריל –ניסן תשע"ד       27' מס  גיליון

 

 מזמין אתכם לבקר באתר החדש המרכז הקהילתי מזרח נתניה

 פעילויות ואירועים:בו תוכלו למצוא מידע על חוגים, 

www.matnasgan.org.il 
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 סים"במתנ השבוע
  

6.4.14 –  17:30יום ראשון בשעה 

 בית הגיל הרך מזמין את ילדי השכונה והוריהם 

 סיפורים קלאסיים בעיבוד מקורי,  – אטרון סיפוריתל

 המוצגים ע"י הילדים תוך שימוש במגוון אביזרים. 

 . 3-6הפעילות מיועדת לגילאי 

 לילד/ה )הורה ללא תשלום(. ₪  25עלות: 
 

 החודש יום הולדתחוגגים ש וניםילדי הצהר

 במתנה!יקבלו כרטיס 
 

  ""מעשה בשתי ממלכות, נסיכה ודרקוןוהשבוע: 

 מאת ירון )סנצ'ו( גושן

 

 "שני מלכים מקימים בין ארמונותיהם חומה של פירוד ושנאה.

 רק אהבה של נסיך מכאן לנסיכה משם תוכל לפרק אותה,

 אך קודם יש דרקון שצריך לנצח..."
 

 א'(.18הפעילות תתקיים במתנ"ס רבין )רח' הזמיר 

 !המקומות מוגבל מס'

 09-8627101לפרטים: 

 

 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 
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7.4.14 –  18:30יום שני בשעה 

  יום קולנועלמתנ"ס חפציבה מזמין את ילדי השכונה 

 לכבוד חג הפסח. -" םנסיך מצרייה בסרט "יוצפ

 סהסרט יוקרן במתחם המתנ"

 !הכניסה חופשית

 
8.4.14 – ,18:30בשעה  ח' בניסן תשע"ד 

 לנוער. ליל סדר שכונתימתנ"ס חפציבה מקיים 

 האירוע יתקיים במתחם במתנ"ס 

 הכניסה חופשית!

 



 
 

 סים"במתנ השבוע
 

  

8.4.14 –  18:30יום שלישי בשעה 

למתנדבי המרכז הקהילתי  הרמת כוסיתבית דוידסון עורך 

 לכבוד חג הפסח. 

 בתכנית:

 קטעי קריאה*   * ברכות   * שירי אביב 

 האירוע יתקיים במתחם המתנ"ס )רח' קפלן(

 
9.4.14-10.4.14 

 !יומיים של כייף בשטח

 תלמידי ל סמינר מד"צים מארגןמתנ"ס חפציבה 

 .ט'-כיתות ח'

 מתנ"ס ממתחם ה 17:00בשעה היציאה 

 09-8343180 :לפרטים
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9.4.14 –  17:00יום רביעי בשעה 

ה ימגוון מוצרים יד שני – שוק בשקלמתנ"ס חפציבה עורך 

  בלבד! בשקל

 
 

9.4.14 –  17:30יום רביעי בשעה 

  והוריהם השכונה ילדי את מזמין השרון קריית ס"מתנ
 ם. האהובי הסיפורים מיטב עם ,חוויתיית סיפור שעתל

  .3-6 ילגילא מיועדת הפעילות
 )הורה ללא תשלום(.₪  20עלות לילד/ה: 

 ג'וליה דונלדסון ואקסל שפלרמאת " הלוויתן והשבלולוהשבוע: "
 

 השבלול גר על סלע לחוף הים "
 ומשתוקק לראות את העולם הגדול.

 אבל איך הוא יפליג לשם?
 "...יתפוס טרמפ על זנב לוויתן, כמובן

 

  09-8820729לפרטים: 
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 חדש!!!

 

 ...למען הסדר הטוב

 ליל הסדר משעמם אותך ואת משפחתך?
 זה לא חייב להיות כך!

 המזורז לסדר פגזהמדריך 
 17:00בשעה  1.4-7.4כל יום בין התאריכים 

 .מתנ"ס קריית השרוןבבמבואה ליד המזכירות 
 בואו בשמחה!

 09-8820729לפרטים: 
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 מאירועי השבוע החולף

27.3.14  /24.3.14 

 חוג התיאטרון בבית דוידסון ערך מופעי אמצע השנה.

 
27.3.14 

 - עיריית נתניה קיים הרצאהמתנ"ס קריית השרון, בשיתוף 

בהנחיית  ,להיות הורה משמעותי בעידן הטלוויזיה

  .רוני מדמוןהפסיכולוג 
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 28.3.14 

 הפורום החברתי במתנ"ס נאות גנים ארגן 

 לרגל ראש חודש ניסן. קבלת שבת קהילתית

 
30.3.14 

בבית דוידסון ארגנה טיול לירושלים לנשות  קהילה מטיילת

 הקהילה בשכונת חפציבה.
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1.4.14 

סטפן ווסמן, נציג העיר דורטמונד בגרמניה )"עיר תאומה" 

 של נתניה( הגיע לביקור במרכז הקהילתי מזרח נתניה.

 
1.4.14 

 –" בסיסהבבית דוידסון ערך טקס " מועדון קפה תרבות

 מנהג מסורתי בקרב יהדות לוב, לכבוד ראש חודש ניסן.

 



 
 

 סים"במתנ השבוע
 

  

 

1.4.14 

התקיים במתנ"ס חפציבה.  ה"פרוייקט מילטקס סיום 

השיטור משטרת ישראל ) הפרוייקט התנהל בשיתוף

והרשות למלחמה  "עיר ללא אלימות" (, תכניתהקהילתי

  .בסמים

 


