
יום רביעי, כ"ו באדר א' תשע"ד
26.2.2014 בשעה 19:00
האירוע יתקיים במתנ"ס חפציבה

רח' שח"ל 19

מפיקי האירוע

מועדון האישה "גלרי"

ערב הצדעה
למתנדבי מתנ"ס חפציבה

קבוצת הנשים "קפה בונה"

בתוכנית
ברכות      הענקת תעודות למתנדבים

הופעת להקת "אלמז"      ריקודים



של  הייצוגית  המחול  להקת 
המעלה  חפציבה,  מתנ"ס 
מקוריים,  פולקלור  מופעי 
האתיופי  המחול  על  בדגש 

האתני.

של  מקור  מהווה  הלהקה 
שייכות,  ותחושת  גאווה 
מתוך החיבור העמוק לזהות 
המשפחה  של  ולשורשים 

והקהילה.

הלהקה מופיעה על במות מרכזיות ברחבי הארץ )בית הנשיא, תיאטרון 
הבימה ועוד(.

מתנ"ס חפציבה
ט"ו בשבט בגינה הקהילתית

להקת ״אלמז״

כן לאמנות – לא לאלימות!

מתנ"ס חפציבה ואגף הרובעים והשכונות בעיריית נתניה
מזמינים אתכם לחגיגה ירוקה של טבע וסביבה.

האירוע יתקיים ביום רביעי,
י"ד בשבט תשע"ד, 15.1.2014 בשעה 17:00 

במתחם המתנ"ס )רח' שח"ל(
הכניסה חופשית!

לאלימות!  לא   – לאמנות  כן  הסדנא 
הופעלה ע"י המתנ"ס, בשיתוף עם תוכנית 
למלחמה  הרשות  אלימות",  ללא  "עיר 
הרובעים  )אגף  נתניה  ועיריית  בסמים 
והמחלקה  הספורט  מחלקת  והשכונות, 
בנות  השתתפו  בסדנא  ונוער(.  לחברה 
קבוצת הקט-רגל. כל נערה הכינה יצירה, 
אשר שיקפה את רגשותיה בנושא מניעת 

אלימות.
העבודות יוצגו במסגרת תערוכה בינואר 2014



בית הגיל הרך מזמין את ילדי השכונה והוריהם לתיאטרון סיפור –
סיפורים קלאסיים בעיבוד מקורי, המוצגים ע"י הילדים תוך שימוש במגוון 

אביזרים.

 3-6 לגילאי  מיועדת  הפעילות 
ותתקיים במתנ"ס רבין,

רח׳ הזמיר 18א'.
ימי ראשון בשעה 17:30.

עלות: 25 ₪ לילד/ה + הורה

ילדי הצהרונים אשר חוגגים יום הולדת מקבלים כרטיס במתנה להצגה!

הרישום לגני הילדים בעירייה
יחל בין התאריכים 12.1-30.1.2014

הרישום לצהרונים ייפתח במקביל לרישום של העירייה.
ניתן להירשם דרך האתר לרישום לגנים

ו/או דרך קישור באתר של המרכז הקהילתי.

תאטרון סיפור

חדש!!!

בית הגיל הרך
מתנ"ס רבין

בלילה בו לבש מקס את חליפת הזאב שלו,
השתולל ועשה צרות

קראה לו אמא שלו "יצור פרא!"
ומקס ענה "אני יאכל אותך!"

היא שלחה אותו לישון בלי ארוחת ערב.
בלילה ההוא יצא מקס למסע אל ארץ יצורי הפרא...

ענק קר לב בנה חומה גדולה מסביב לגן שלו,
כדי שהילדים לא יוכלו להיכנס אליו.

אך הוא גילה שלא רק הילדים נשארו בחוץ...

 5.1.2014
ארץ יצורי הפרא

מוריס סנדק

 9.2.2014
הענק וגנו
אוסקר ויילד



מתנ"ס קריית השרון
שעת סיפור

טקס בנות מצווה
אירוע משפחתי מרגש ומשמעותי!

מתנ"ס קריית השרון מזמין את ילדי השכונה והוריהם לשעת סיפור עם 
מיטב הסיפורים האהובים.

הפעילות מיועדת לגילאי 3-6 
ימי רביעי בשעה 17:30.

עלות: 20 ₪ לילד/ה + הורה

סדרה של שבעה מפגשים לבת ולאם ובסיומה טקס בנות מצווה, אשר 
מתקיים בבית כנסת ומיועד לכל המשפחה.

פתיחת התוכנית מותנית במינימום של 15 זוגות – אמהות ובנות.
עלות: 550 ₪ לזוג לכל התוכנית )סדרת המפגשים והטקס(.

הפתיחה בפברואר 2014. 
לפרטים נוספים: ציפי רמתי, טל': 052-5661389

פעם היה עץ
והוא אהב ילד קטן אחד

והילד אהב את העץ מאוד
והעץ היה מאושר...

 8.1.2014
העץ הנדיב
של סילברשטיין

האריה, מלך החיות תפס עכבר ורצה לאכול אותו
העכבר ביקש רחמים והבטיח לעזור לאריה בשעת צרה.

האריה צחק -
כיצד עכבר קטן יעזור לאריה גדול?...

 22.1.2014
האריה והעכבר

איסופוס

היה הייתה ילדה קטנה - חנהל'ה.
תפרה לה אמא שלה שמלת שבת חדשה,

שמלה יפה ולבנה...

 19.2.2014
שמלת השבת של חנהל'ה

יצחק דמיאל

הנסיכה ליאורה אהבה מאוד בלונים.
כשיצא המלך לארץ רחוקה,

השתלט הדוכס הרשע על הממלכה
וציווה לפוצץ את כל הבלונים!...

 5.2.2014
עץ הבלונים

פיבי גילמן



מתנ"ס קריית השרון

מועדון "זהב בשרון"
המועדון נפתח בנובמבר 2013 ומציע מגוון רחב של פעילויות:

הרצאות: ימי רביעי, בשעה 10:30. עלות: 25 ₪ למפגש.
1.1.2014 – "מסע לפולין: התופת והגבורה בעיר קרקוב" - יוסי מונק.

15.1.2014 – "פיקאסו: חייו ואהבותיו" - פנינה אפיק.
29.1.2014 – "קינסיולוגיה התפתחותית: ריכוז וזיכרון" - יעל שר.

12.2.2014 – "אקטואליה" - עופר ענבי.
26.2.2014 – "ניהול כלכלת המשפחה" - עודד אביב.

טיולים: 
20.1.2014 – שפלת יהודה בהדרכת אבי ביטון עלות: 120 ₪.

חוגים:
פלדנקרייז בהדרכת תמי ליפשיץ

ימי שלישי בשעה 9:45. עלות: 130 ₪ לחודש.
אומנות שימושית בהדרכת צילה אפרתי

ימי שלישי בשעה 11:00. עלות: 100 ₪ לחודש )כולל חומרים(.
יוגה בהדרכת אלן רוז

ימי שלישי בשעה 20:00. עלות: 160 ₪ לחודש.
אנגלית בהדרכת אבי מיכאלי

ימי רביעי בשעה 11:00. עלות: 50 ₪ לחודש )מתקיים פעם בשבועיים(.
ברידג' בהדרכת מיקי קליין

ימי חמישי בשעה 10:30. עלות: 120 ₪ לחודש.

פתיחת החוגים מותנה ברישום מוקדם במזכירות המתנ"ס.

חוגים חדשים
סיפורים וחיות בהנחיית ענבר בציא אלישע

ימי ראשון בשעה 17:00. עלות: 150 ₪ לחודש. 
התעמלות קרקע בהדרכת שירי לייש

ימי שני החל מהשעה 15:45. עלות: 150 ₪ לחודש.
הכנה לכיתה א' בהדרכת ברכה קורציאני

ימי שני בשעה 17:00. עלות: 155 ₪ לחודש.



שירים וניגונים
סיפור לשבת

ברכה על היין והחלה
פעילות העשרה לילדים

בימי שישי בשעה 14:00 
במתחם המתנ"ס

)רח' עובדיה אברהם(.
הכניסה חופשית!

ראש חודש אדר א' 
פרשת תרומה )יום המשפחה(
ל' בשבט תשע"ד,  31.1.2014

ראש חודש אדר ב'
פרשת פקודי

כ"ח באדר א' תשע"ד,  28.2.2014

מתנ"ס נאות גנים
קבלות שבת קהילתיות

ט"ו בשבט בגינה הקהילתית

הפורום החברתי במתנ"ס נאות גנים מזמין את כל התושבים
לשעת איכות של מסורת  ותרבות ישראלית בכל ראש חודש:

מתנ"ס נאות גנים, אגף הרובעים והשכונות בעיריית נתניה ותנועת הנוער 
העובד והלומד מזמינים אתכם לחגיגה ירוקה של טבע וסביבה.

האירוע יתקיים ביום חמישי, ט"ו בשבט תשע"ד
16.1.2014 בשעה 16:00 במתחם המתנ"ס )רח' עובדיה אברהם(

הכניסה חופשית!

חג שמח!



בית דוידסון
קהילה מטיילת

סדר ט"ו בשבט – בשיתוף "קפה בונה"

סדנא למתנדבים:
"כל שינוי הוא התחלה חדשה"

פרויקט "בישול פלז'ר"
בשיתוף המרכז לאנגלית

מועדון זמר שרים לאריק איינשטיין

יום כיף בחמי געש - הנאה חמימה בערב חורפי!
    בריכות מים חמים      סאונות       ג'קוזי 

    ארוחת ערב בשרית
יום רביעי, 1.1.2014 

יציאה מבית דוידסון בשעה 17:00 בדיוק!
עלות: 120 ₪. לפרטים נוספים: 09-8658107

שירה בציבור עם האמן עוזי וייס בליווי אקורדיון.
יום רביעי, 5.2.2014 בשעה 20:00. עלות: 30 ₪

מועדון האישה מארח את קבוצת הנשים "קפה בונה" ממתנ"ס חפציבה.
    מגילת סדר ט"ו בשבט מסורתי

    מופע מחול – להקת "אלמז"       שירה בציבור עם האמן עוזי וייס.
האירוע מתקיים ביום רביעי, 22.1.2014 בשעה 19:00. הכניסה חופשית!

הסדנא מקנה כלים להתמודדות עם שינויים, מעברים והתחלות חדשות 
במסע החיים. בהנחיית מירי מאור.

הסדנה נפתחת ביום שני ה - 6.1.2014,
ימי שני, בין השעות 19:00-20:00. מפגש פתיחה: 6.1.2014

עלות: 25 ₪ 

מועדון האישה מארח  את השף רון יוחננוב לערב בישול ואפייה מקצועי, 
המשולב בהדרכה בשפה האנגלית. 

הכנת מטעמים וארוחה משותפת.
יום רביעי, 29.1.2014 בשעה 19:00



המרכז העירוני 
ללימוד אנגלית

Like Netanya! 2014

Fun on Wednesdays

הוא עיתון   Like Netanya!
תלמידי  ע״י  ומופק  שנכתב 
לבוביץ',  ע"ש  אורט  ביה"ס 
עמותת מתנדבים  בליווי 

מתנדבים  )ארגון   ESRA
דוברי אנגלית(.

 17:30 20.1.2014 בשעה   - ב 
ייצאו  הפרוייקט,  במסגרת 
המתנדבים  עם  התלמידים 
של  המבקרים  במרכז  לסיור 
במטרה  אחרונות",  "ידיעות 
ההוצאה  תהליך  על  ללמוד 

לאור.

מיוחדת  העשרה  תוכנית 
אלומות,  ביה"ס  לתלמידי 
 .ESRA עמותת  בשיתוף 
במסגרת התוכנית, מסייעים 
לתלמידים   ESRA מתנדבי 
השפה  כישורי  בפיתוח 
חוויתית  בדרך  האנגלית 

ומהנה.
 19.2.2014

התלמידים והמתנדבים ייצאו לבית קולנוע, לצפייה בסרט בשפה האנגלית.



למועדון האישה "גלרי"!
תודה לכן על רצונכן לארח אותנו במפגש זה.

תודה על חוויה נעימה ברגע שכזה.
מקווים שנמשיך בשיתוף פעולה הדדי.

תודה מראש
קבוצת קידום האישה

מזל עמרני – רכזת ויצ"ו נתניהויצ"ו נתניה

שלום,
המסירות, האהבה והאחריות, על שיקול דעת יוצא דופן ואחראי ובנוסף, תודה ענקית לחבצלת בבית הספר לאה גולדברג על האחריות, המסירות היוצאת דופן בטיפול בילדים ובפרט בילדנו. ברצוננו לשבח את המטפלות בצהרון אלמון יפה ושושי על 

שלהן והמסירות שלהן יוצאת מגדר הרגיל ועל כך חשוב לי מאוד הכרתי המון מטפלות אך במטפלות כאלה טרם נתקלתי, האהבה כאילו היו ילדיה שלה.
לשבח ולומר להן באופן אישי תודה גדולה.

מיכל ואליענה – אמהות לילדים בצהרון אלמון ולאה גולדברג

זרקור על עובד/ת המתנ"ס

שיח קהילה

אביבה אדוניהו
אם בית - מתנ"ס נאות גנים, בית דוידסון והמרכז לאנגלית.

ומסורה.  אחראית  חרוצה,  במערכת.  ותיקה  עובדת 
מקדישה את מיטב זמנה ומרצה לטיפוח, לסדר ולניקיון 

במבנים ובמתחמים השונים.
אדיבה, נעימת סבר ובעלת אישיות כובשת.



מתנ"ס רבין – הגיל רך

מתנ"ס נווה איתמר

בית דוידסון

המרכז העירוני לאנגלית

מתנ"ס קריית השרון

ימים א'-ה'  | 9:00-19:00
טל': 09-8820729  |  פקס': 09-8626913

matnasks@gmail.com

ימים א'-ב', ד'-ה'  |  16:00-19:00
טל': 09-8612967  |  פקס': 09-8612966

magicenglish2012@walla.com

מתנ"ס חפציבה

ימים א'-ה' | 16:00-21:00 | 8:00-12:30
טל': 09-8343180  |  פקס': 09-8343179

מתנ"ס נאות גנים

ימים א'-ה' 16:00-19:00 | 9:00-12:00
טל': 09-8619911  |  פקס': 09-8617418

matnasng@gmail.com

ימים א'-ה'  | 9:00-17:00
טל': 09-8627101  |  פקס': 09-8829330

ingilrach@gmail.com

ימים א'-ה'  |  17:00-19:00
טל': 09-8623402

davidsonhouseng@gmail.com  |  09-8625405 :'טל': 09-8658107  |  פקס
ימים א', ג', ה'   |  9:00-12:00   |   ימים ב', ד'  |  16:00-19:00

חדש!!!
משלחת נוער לאנגליה - קיץ 2014

מחנה קיץ מגניב באנגליה
עם מאות בני נוער מבריטניה וישראל

ים של פעילויות
ולקינוח... חמישה ימי FUN בלונדון!

לתלמידי כיתות ח'-ט', תושבי מזרח נתניה.
ההשתתפות כרוכה בתהליכי מיון ובפעילות שבועית.

בין התאריכים 1.8-14.8.2014 עלות: 6,000 ₪
ניתן להירשם לפרויקט עד 15.1.2014 

לפרטים נוספים והרשמה: אביעד בן יוסף,
רכז הנוער במתנ"ס קריית השרון

דרכי התקשרות ושעות קבלת קהל


