
מידעון פברואר מתנ"ס רמת אליהו

תושבים יקרים,  
החודש אנו מציינים את חודש "פברואר יוצא מן הכלל" המצויין במתנ"סים ברחבי הארץ לעורר מודעות לאנשים בעלי צרכים

מיוחדים ובנוסף שבוע הורות ומשפחה.
אנו ממשיכים בפעילות העשירה: תאטרון סיפור, הרצאות, סטנד-אפ, שעת סיפור, 

סרטים ומפגשים לגיל השלישי ועוד.
פתחנו בימים האחרונים מרחב למידה מיוחד לסטודנטים תושבי השכונה והאיזור

על מנת שיוכלו להתכונן בשקט למבחנים המתקיימים בתקופה זו במוסדות האקדמאיים השונים, הצעירים מוזמנים ליצור קשר
עם רכז הצעירים של המתנ"ס.

 
הנכם מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות ולהנות ממגוון אירועים, פעילויות והרצאות שאנו מכינים עבורכם כדי לחמם

לכם את החורף.
 

מאחלים לכולם חורף חם ומהנה,
ניפגש 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 פברואר מתנ"ס רמת אליהו

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

המשפחה, הקהילה, השכונה והעיר.



מידעון פברואר מתנ"ס רמת אליהו

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

המשפחה, הקהילה, השכונה והעיר.

הצגות ילדים 

לרכישת כרטיסים לחצו כאן

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=32585&ht=%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%AA+%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D+%22%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7%22+%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%90%D7%99+3-6&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=32583&ht=%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%AA+%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D+%22%D7%A4%D7%A8%D7%97+%D7%9C%D7%91+%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91%22+%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%90%D7%99+3-6&m=103


מידעון פברואר מתנ"ס רמת אליהו

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

המשפחה, הקהילה, השכונה והעיר.

אלי נאבי במופע מצחיק מלא הומור

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=32499&ht=%D7%90%D7%9C%D7%99+%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99+%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2+%D7%9E%D7%A8%D7%AA%D7%A7+%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%97%D7%99%D7%A7++%22%D7%9C%D7%90+%D7%9C%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%A7+%D7%96%D7%94+%D7%A4%D7%A9%D7%A2%22+&m=103


מידעון פברואר מתנ"ס רמת אליהו

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

המשפחה, הקהילה, השכונה והעיר.

לימודים- לגיל השלישי! 
חדש במתנ"ס! 



מידעון פברואר מתנ"ס רמת אליהו

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

המשפחה, הקהילה, השכונה והעיר.

הפנינג ט"ו בשבט לכל המשפחה!  



מידעון פברואר מתנ"ס רמת אליהו

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

המשפחה, הקהילה, השכונה והעיר.



מידעון פברואר מתנ"ס רמת אליהו

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

המשפחה, הקהילה, השכונה והעיר.

לאדינו עם קובי זרקו  

מפגש מועדון יידיש 28.2.23
פרטים בקרוב...  



מידעון פברואר מתנ"ס רמת אליהו

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

המשפחה, הקהילה, השכונה והעיר.

שעה: 19:30תאריך 13.2| יום שני | 
לרכישת כרטיסים לחצו כאן      עלות כרטיס: 25 ש"ח

איתן מסורי - ההופעה  

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=32463&ht=%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F+%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99-+%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%94&m=103


מידעון פברואר מתנ"ס רמת אליהו

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

המשפחה, הקהילה, השכונה והעיר.

    שעה: 17:00    תאריך 07.02 | יום שלישי | 

      עלות כרטיס: 30 ש"ח

לרכישת כרטיסים לחצו כאן

הצגת ילדים "הברווזון המכוער" 

      אודיטוריום המתנ"ס

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=32122&ht=%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%96%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A2%D7%A8&m=103


מידעון פברואר מתנ"ס רמת אליהו

סדנת מרציפן ליום המשפחה -הורים וילדים 

תאטרון סיפור "סבתא סורגת" 

    שעה: 17:00    תאריך 14.2  יום שלישי 

     עלות כרטיס: 35 ש"ח הורה + ילד

לרכישת כרטיסים לחצו כאן

     עלות כרטיס: 40 ש"ח הורה + ילד

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=32500&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%A1%D7%91%D7%AA%D7%90+%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%AA%22+&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=32503&ht=%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA+%D7%98%22%D7%95+%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%98++-+%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA+%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%9F&m=103


סדנת "מאחורי המסכים"- הכניסה חופשית!
אירועי חודש פברואר 2023



הקרנת סרטים לגיל השלישי- הכניסה חופשית!
אירועי חודש פברואר 2023



מופע תאטרון "דילמה" בנושא בריאות הנפש
אירועי חודש פברואר 2023

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

המשפחה, הקהילה, השכונה והעיר.

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=32474&ht=%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2+%D7%AA%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%22%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%9E%D7%94%22+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90+%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%A9&m=103


אירועי חודש פברואר 2023



אירועי חודש פברואר 2023



אירועי חודש פברואר 2023
הרצאה טל פרידמן "מה למדתי מהבת שלי"

עלות כרטיס: 25 ש"ח

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=32333&ht=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94+%22%D7%9E%D7%94+%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%AA%D7%99+%D7%9E%D7%94%D7%91%D7%AA+%D7%A9%D7%9C%D7%99%22&m=103


אירועי חודש פברואר 2023

לרכישת כרטיסים לחצו כאן

גולי והגיטרה לקטנטנים

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=32123&ht=+%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%99+%D7%95%D7%94%D7%92%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%94+++&m=103


לרכישת כרטיסים לחצו כאן

אירועי חודש מרץ 2023

בקרוב... 
חוגגים פורים במופע סטנדאפ 

משה אשכנזי

יום רביעי 8.3.23 
שעה: 21:00 

אודיטוריום מתנ"ס רמת אליהו 
עלות כרטיס: 70 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=32490&ht=%D7%9E%D7%A9%D7%94+%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%96%D7%99+%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2+%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%93+%D7%90%D7%A4+%D7%97%D7%93%D7%A9%21%21&m=103


מה היה לנו חודש ינואר 2023

מופע כוכבת הסטנדאפ  מירית גליצקי 

 
 



מפגש מיוחד ומרתק עם הספורטאית אביב אטיב 
אלופת אירופה בסקי מים

 
 
 
 
 

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

 

מה היה לנו חודש דצמבר 2022

שעת סיפור במתנ"ס "צביקה הבלש ותעלומת התרנגולת"
 
 
 
 
 

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 

 

 מתוך תאטרון סיפור   "הדודה שלי מרחוב הנביאים" 

מה היה לנו חודש ינואר 2023

 למידה - סטודנטים במרכז הצעירים השכונתי  

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 

 

 הרצאה ה-WAZE של מבצע אנטבה  

מה היה לנו חודש ינואר 2023

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

