
מידעון דצמבר מתנ"ס רמת אליהו

תושבים יקרים,  
חגגנו אתכם בהנאה את חודש האזרחים הותיקים במגוון אירועים והרצאות במתנ"ס.
כעת, שמזג האויר הקריר חודר לאזורינו  - אנו מכינים לכם חורף חם במיוחד.
אנו ממשיכים עם מתחם צפייה ייחודי וחוויתי ברחבת המתנ"ס כדי שכולכם תוכלו

להנות מחוויית צפייה קהילתית של משחקי מונדיאל קטאר 2022. 
מעבר לכך, החודש נחגוג את חג החנוכה. 

הנכם מוזמנים להדלקת נרות מידי ערב, יחד עם מגוון פעילויות ומופעים עבורכם,
זאת בנוסף לעוד המון אירועים שמחכים לכם אצלינו.

 
 

מאחלים לכולם חג חנוכה שמח
וניפגש במתנ"ס!

 
 
 
 
 
 
 

דבר המשנה לראש העיר ויו"ר הנהלת המתנ"ס אסף דעבול 
והמנכ"ל - קולין היימס

 
אנו מזמינים אתכם לבוא למתנ"ס ולקחת חלק בשלל הפעילויות המפורטות במידעון וליהנות בחיק

המשפחה, הקהילה, השכונה והעיר.

מכל הלב

אסף דעבול
מ˘נה לרא˘ העיר ויו"ר ההנהלה

 050-5200505
 

˜ולין היימס
מנכ"ל המ˙נ"ס



מידעון דצמבר מתנ"ס רמת אליהו

 
אנו מזמינים אתכם לבוא למתנ"ס ולקחת חלק בשלל הפעילויות המפורטות במידעון וליהנות בחיק

המשפחה, הקהילה, השכונה והעיר.

מונדיאל במתנ"ס
הקרנת משחקים מידי ערב במסך ענק

במתחם מונדיאל ייחודי וחוויתי -
פינות ישיבה מפנקות ודוכני מזון 

 לוח המשחקים שישודרו מפורסם מטה!



זירת המונדיאל של מתנ"ס רמת אליהו

    21:00    17:00

    21:00    17:00

 שמינית הגמר  

 חצי הגמר  

 
אנו מזמינים אתכם לבוא למתנ"ס ולקחת חלק בשלל הפעילויות המפורטות במידעון וליהנות בחיק

המשפחה, הקהילה, השכונה והעיר.

בלגיה - קרואטיה 17:00    01.12.22    

ספרד - יפן  21:00    01.12.22    

 שלב משחקי הבתים  

    04.12.22    21:00

    05.12.22

    17:00

    06.12.22

משחק הגמר  

    18.12.22    17:00

    06.12.22

    06.12.22

    17:00

    21:00

שידור המשחקים בהתאם לתנאי מזג האוויר

לאחר הדלקת נר חנוכה במתנ"ס  



אירועי חודש דצמבר 2022

חג חנוכה במתנ"סחג חנוכה במתנ"ס

למעט שישי שבת 

20.12 



אירועי חודש דצמבר 2022

 
מסע תרבויות חובק עולם -
 בדרכים עם צ'ה גווארה

 
  

לאדינו עם קובי זרקו  

  תאריך 4.12 |יום ראשון| שעה  10:00 באודיטוריום

לרכישת כרטיסים לחצו כאן

כרטיסים: 03-9537000 / 03-9650494/ 054-2971029 

  תאריך 5.12|יום שני| שעה  19:00 באודיטוריום

ערן ולגרין ישחזר את מסעו של
ארנסטו צ'ה גווארה, המהפכן

המפורסם ביותר בעולם, ברחבי
יבשת אמריקה. ההרצאה תעבור

דרך נופיה הקסומים של ארגנטינה,
צ'ילה, פרו, קולומביה, ונצואלה

ועוד...

עלות כרטיס: 45 ש"ח 

https://www.ramateliahu.org.il/page.php?type=event&id=31410&ht=%D7%AA%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%92%D7%93%D7%AA%D7%90+%D7%A9%D7%A2%D7%AA+%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8+%22%D7%9E%D7%A1%D7%A2+%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D%22+&m=103
https://www.ramateliahu.org.il/page.php?type=event&id=31619&ht=%D7%9C%D7%90%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95+%D7%A2%D7%9D+%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99+%D7%96%D7%A8%D7%A7%D7%95+&m=103


אירועי חודש דצמבר 2022
מועדון יידיש- "מלאכט צוזאמן"  

לרכישת כרטיסים לחצו כאן

https://www.ramateliahu.org.il/page.php?type=event&id=31410&ht=%D7%AA%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%92%D7%93%D7%AA%D7%90+%D7%A9%D7%A2%D7%AA+%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8+%22%D7%9E%D7%A1%D7%A2+%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D%22+&m=103
https://www.ramateliahu.org.il/page.php?type=event&id=31664&ht=%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A9+%22%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A8+%D7%96%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A2%D7%9F%22+%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2+%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D++&m=103


אירועי חודש דצמבר 2022
שעת סיפור "נס שקרה בחנוכה"  

קורס עזרה ראשונה - ילדים ותינוקות  

לרכישת כרטיסים לחצו כאן

 |תאריך 10.1|יום שלישי 
 שעות: 18:30 - 20:30

 |תאריך 7.12|יום רביעי 
  שעה: 17:00 בספריית רמת אליהו

לרכישת כרטיסים לחצו כאן

https://www.ramateliahu.org.il/page.php?type=event&id=31410&ht=%D7%AA%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%92%D7%93%D7%AA%D7%90+%D7%A9%D7%A2%D7%AA+%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8+%22%D7%9E%D7%A1%D7%A2+%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D%22+&m=103
https://www.ramateliahu.org.il/page.php?type=event&id=31696&ht=%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1+%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94+%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94+%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%AA&m=103
https://www.ramateliahu.org.il/page.php?type=event&id=31410&ht=%D7%AA%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%92%D7%93%D7%AA%D7%90+%D7%A9%D7%A2%D7%AA+%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8+%22%D7%9E%D7%A1%D7%A2+%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D%22+&m=103
https://www.ramateliahu.org.il/page.php?type=event&id=31735&ht=%D7%A9%D7%A2%D7%AA+%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8++%D7%A0%D7%A1+%D7%A9%D7%A7%D7%A8%D7%94+%D7%91%D7%97%D7%92+%D7%94%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94++%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94&m=103


אירועי חודש דצמבר 2022

  סדרת הרצאות "שיפור הזכרון
בזכות המוח הגמיש" 

במתנ"ס רמת אליהו, הכניסה חופשית!



אירועי חודש דצמבר 2022
מסיבת חנוכה - מופע ורדינה כהן   

לרכישת כרטיסים לחצו כאן

https://www.ramateliahu.org.il/page.php?type=event&id=31410&ht=%D7%AA%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%92%D7%93%D7%AA%D7%90+%D7%A9%D7%A2%D7%AA+%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8+%22%D7%9E%D7%A1%D7%A2+%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D%22+&m=103
https://www.ramateliahu.org.il/page.php?type=event&id=31661&ht=%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%AA+%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94+%D7%A2%D7%9D+%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94+%D7%9B%D7%94%D7%9F+%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2+%22%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%22&m=103


אירועי חודש דצמבר 2022

סדנת חנוכיות מדליקות - 
עם אורית ונדב  

 תאריך 20.12|יום שלישי| שעה 11:00 בספריית המתנ"ס 

לרכישת כרטיסים לחצו כאן

25 ש"ח כרטיס

https://www.ramateliahu.org.il/page.php?type=event&id=31410&ht=%D7%AA%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%92%D7%93%D7%AA%D7%90+%D7%A9%D7%A2%D7%AA+%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8+%22%D7%9E%D7%A1%D7%A2+%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D%22+&m=103
https://www.ramateliahu.org.il/page.php?type=event&id=31737&m=103&ht=#navbar


אירועי חודש דצמבר 2022

הקוסמים התאומים אייל ואורן   
 
 |תאריך 20.12|יום שלישי  

שעה 16:00 באודיטוריום

מופע נס החנוכה
הילה הכל יכולה   

 
 

 |תאריך 25.12|יום ראשון 
שעה 17:00 באודיטוריום

כרטיס: 35 ש"ח 
לרכישת כרטיסים לחצו כאן  

https://www.ramateliahu.org.il/page.php?type=event&id=31662&ht=%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2+%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94+%D7%94%D7%9B%D7%9C+%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%94+%D7%95%D7%A0%D7%A1+%D7%94%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94+&m=103
https://www.ramateliahu.org.il/page.php?type=event&id=31662&ht=%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2+%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94+%D7%94%D7%9B%D7%9C+%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%94+%D7%95%D7%A0%D7%A1+%D7%94%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94+&m=103


התאטרון של שושי
 מציג: 
"הדחליל" 

 
 

אירועי חודש דצמבר 2022

 |תאריך 27.12|יום שלישי 
שעה 17:00 מתנ"ס רמת אליהו

לרכישת כרטיסים לחצו כאן

שעת סיפור "מרק דלעת"
 
 

 |תאריך 28.12|יום רביעי
שעה 17:00 בספריית מתנ"ס רמת אליהו

לרכישת כרטיסים לחצו כאן

https://www.ramateliahu.org.il/page.php?type=event&id=31410&ht=%D7%AA%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%92%D7%93%D7%AA%D7%90+%D7%A9%D7%A2%D7%AA+%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8+%22%D7%9E%D7%A1%D7%A2+%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D%22+&m=103
https://www.ramateliahu.org.il/page.php?type=event&id=31650&ht=%D7%AA%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8++%22%D7%94%D7%93%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9C%22+%D7%A2%22%D7%A4+%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%9F+%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A1&m=103
https://www.ramateliahu.org.il/page.php?type=event&id=31410&ht=%D7%AA%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%92%D7%93%D7%AA%D7%90+%D7%A9%D7%A2%D7%AA+%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8+%22%D7%9E%D7%A1%D7%A2+%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D%22+&m=103
https://www.ramateliahu.org.il/page.php?type=event&id=31736&ht=%D7%A9%D7%A2%D7%AA+%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8+%D7%9E%D7%A8%D7%A7+%D7%93%D7%9C%D7%A2%D7%AA+&m=103


מוזיאון המדע
 
משחקי למידה -  

אור, תעופה, צליל, 
מכניקה ועוד...

מה היה לנו חודש נובמבר 2022

מופע ד"ר מולקולה
 
 



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

 

מה היה לנו חודש נובמבר 2022

פסטיבל חג הסיגד 
 
 

מופע אופק אדנק  
 
 

https://www.facebook.com/ramateliahu
https://www.instagram.com/
https://wa.me/message/LXRPGPXHS6S5J1
https://www.ramateliahu.org.il/index.php


מה היה לנו חודש נובמבר 2022

ערב העצמה והפרשת חלה 
הרבנית ליסה דדון 

 
 



מה היה לנו חודש נובמבר 2022

הקרנת משחקי המונדיאל  
 
 



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

 

מה היה לנו חודש נובמבר 2022

חוגגים חג הסיגד במעונות היום   
 
 

https://www.facebook.com/ramateliahu
https://www.instagram.com/
https://wa.me/message/LXRPGPXHS6S5J1
https://www.ramateliahu.org.il/index.php


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

 

מה היה לנו חודש נובמבר 2022

 שעת סיפור לגיל הרך  "מסע התפוזים" קסום וכיף 

 מתוך תאטרון סיפור 
"איתמר מטייל על הקירות"  

https://www.facebook.com/ramateliahu
https://www.instagram.com/
https://wa.me/message/LXRPGPXHS6S5J1
https://www.ramateliahu.org.il/index.php


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

 

מה היה לנו חודש נובמבר 2022
  מתוך סרט שלישי חופשי -  "באהבה אין חוקים"  

 מופע בוקר
מוזיקלי לאזרחים

ותיקים אורלי סולומון   

  מופע מוזיקלי אהרון פררה  

https://www.facebook.com/ramateliahu
https://www.instagram.com/
https://wa.me/message/LXRPGPXHS6S5J1
https://www.ramateliahu.org.il/index.php

