מידעון ספטמבר מתנ"ס רמת אליהו
שנת לימודים מוצלחת וטובה!

דבר המשנה לראש העיר ויו"ר הנהלת המתנ"ס אסף דעבול
והמנכ"ל  -קולין היימס
תושבים יקרים ,אנו נמצאים בתחילת שנת הפעילות תשפ"ג.
עם סיום חופשת הקיץ ותחילת שנת הלימודים אנו מביאים בפניכם
את חוברת הפעילויות השנתית של המתנ"ס עם מגוון עשיר של פעילויות לכל גיל
ובשלל תחומים.
מוזמנים לעיין בחוברת החוגים ולבחור את הפעילויות המתאימות לכם ולבני
משפחותיכם.
אתם מוזמנים לפנות אלינו עם רעיונות ובקשות לפעילויות נוספות.
במהלך חופשת הקיץ שיפצנו את מעונות המתנ"ס ואנו נרגשים יחד עם צוותי המעונות
לקבל את פניכם ופני ילדיכם עם תחילת שנת הלימודים.
לקראת סוף החודש נחגוג את ראש השנה ,בהזדמנות זו נאחל לכולם
שנה טובה ומבורכת ,כתיבה וחתימה טובה ,שנת בריאות ,שלום ואושר.

שנה טובה ומתוקה לכולם!

אסף דעבול
משנה לראש העיר ויו"ר ההנהלה
050-5200505

מכל הלב
קולין היימס
מנכ"ל המתנ"ס

אנו מזמינים אתכם לבוא למתנ"ס ולקחת חלק בשלל הפעילויות המפורטות במידעון וליהנות בחיק
המשפחה ,הקהילה ,השכונה והעיר.

אירועי חודש ספטמבר 2022
חוברת החוגים והפעילויות לשנת
2022-2023
לכניסה לחוברת הדיגיטלית
סירקו את קוד הQR-
או לחצו כאן

אירועי חודש ספטמבר 2022
הפנינג פתיחת שנת פעילות
הפנינג לכל המשפחה -חשיפת חוגי המתנ"ס.
סדנת קרקס ,הפרחת בועות סבון,
סדנת קצב מוסיקלית ,בלוני צורות ,הפעלה
מצחיקה לילדים
בשילוב שירים וריקודים עם הנחייה.

תאריך | 6.9.22יום שלישי| שעה 17:00
ברחבת הדשא בריכת רמת אליהו
הכניסה חופשית!

תאטרון תות -
"הדג הקטן בים הגדול"
דג הכסף הקטן יוצא להרפתקאות בים הגדול
פוגש חברים ועוזר ללויתן התינוק
שהלך לאיבוד...

תאריך | 13.9יום שלישי| שעה 17:00
מיקום :מתנ"ס רמת אליהו
מחיר למשתתף 35 :ש"ח לילד עם הורה מלווה
קישור כאן
לפרטים נוספים03-5219219 :

אירועי חודש ספטמבר 2022
שעת סיפור "ילד קטן הלך לגן"
ילד קטן הלך לגן ובדרך פגש תרנגול,
ציפור ,חתלתול וגם ארנב.
שלום! שלום וברכה! ודרך צלחה!
עם אלי פילפלי והגיטרה
מחיר למשתתף 10 :ש"ח

תאריך | 14.9יום רביעי | שעה  17:00בספריית רמת אליהו
לפרטים נוספים03-9523392 :

לרכישת כרטיסים לחצו כאן

הרצאה גיל גרנות-

ישראל בודי

הרצאה מרתקת של מייסד חברת
"ישראל בודי" גיל גרנות
פעילות גופנית ,שמירה על תזונה
נכונה בתקופת החגים
ירידה נכונה ובריאה במשקל
בואו לקבל תשובות לכל השאלות
האלה ועוד המון טיפים וכלים
מגורו הסלבס בענייני כושר ותזונה!
מחיר כניסה 40 :ש"ח

מכירה מוקדמת ללקוחות מרכז הספורט  20ש"ח

תאריך | 14.9יום רביעי | שעה  20:00אודיטריום מתנ"ס רמת אליהו
לרכישת כרטיסים לחצו כאן
לפרטים נוספים03-5219219 :

אירועי חודש ספטמבר 2022
להקת הזמר "קולות ברמה"
ערב זמר בהשתתפות מקהלות
שירי אץ ישראל ולאדינו
תאריך |18.9יום ראשון| שעה 20:00
מיקום :אודיטריום רמת אליהו
כניסה חופשית בהרשמה מראש!
קישור כאן

העכבר והתפוח -
התאטרון של שושי
"הסבלנות מרה אך פירותיה מתוקים"
כמה זמן לוקח לתפוח להבשיל?
האם אפשר להאיץ את הצמיחה?
סיפור אהוב ומשעשע העוסק בנושא רלוונטי לכל
גיל -היכולת לחכות בסבלנות..
מחיר כניסה לילד 35 :ש"ח בלווי הורה

תאריך |20.9יום שלישי | שעה 17:00
לרכישת כרטיסים לחצו כאן

אירועי חודש ספטמבר 2022
חג שמח ושנה טובה!

מה היה לנו חודש אוגוסט 2022

קייטנת ג'ודו במרכז הספורט
ערב ים תיכוני בשיתןף מינהל קהילה
בנווה ים
להקת סלמתק

שעת סיפור "לולי שבלולי"
על בשיתוף תיאטרון
"בים בם בום"

ארוחת צהריים מפנקת לצוות ההוראה
של מעונות היום במתנ"ס רמת אליהו
תחילת שנה טעימה ומוצלחת!

היכנסו לאתר ,פייסבוק ,אינסטגרם ווצאפ של מתנ"ס רמת אליהו
בלחיצה על האייקונים

חידוש ושיפוץ
מעונות הגיל הרך במתנ"ס-

היכנסו לאתר ,פייסבוק ,אינסטגרם ווצאפ של מתנ"ס רמת אליהו
בלחיצה על האייקונים

