
מידעון אפריל מתנ"ס רמת אליהו

 
תושבים יקרים, 

בימים הקרובים נחגוג את חג הפסח ולאחריו נכנס לימי הזיכרון הלאומיים, 
שתחילתו ביום הזיכרון לשואה ולגבורה וסופו ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחגיגות יום העצמאות..

חג הפסח ויום העצמאות מסמלים את החירות האישית של כל אחד ואחת מאיתנו ואת חירותינו כעם ששב לארצו.
בואו לחגוג איתנו את המימונה בצאת חג הפסח עם מוסיקה ומופלטות.

. נציין את ימי הזיכרון בטקסים ובהרצאות, פעילויות העשרה וערבי שירה. 
בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל נתכנס כולנו באנדרטה השכונתית להתייחד עם זיכרונם של  הנופלים בני שכונותינו.

למחרת נתכנס שוב לחגוג את יום הולדתה של מדינתינו בבמה חגיגית בחניון המתנ"ס.
במיוחד בתקופה המורכבת הזו, בואו נציין את ימי הציון הלאומיים מאוחדים כעם אחד בלב אחד.

 
מאחלים לכולם חג פסח כשר ושמח.

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

חברו˙/ים י˜רים, 

עם בוא האביב רˆינו לאחל לך חג

אביב ˘מח. ˘הפריחה החד˘ה

˙ב˘ר לכם/Ô ולכל בני בי˙כם

בריאו˙, או˘ר והˆלחה.
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מידעון אפריל מתנ"ס רמת אליהו

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

המשפחה, הקהילה, השכונה והעיר.

תרבחו ותסעדו



מידעון אפריל מתנ"ס רמת אליהו

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

המשפחה, הקהילה, השכונה והעיר.

להזמנת מקום  לחצו כאן

https://www.ramateliahu.org.il/page.php?type=event&id=33338&ht=+%D7%98%D7%A7%D7%A1+%D7%99%D7%95%D7%9D+%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94+%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94&m=103
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המשפחה, הקהילה, השכונה והעיר.

להזמנת כרטיסים  לחצו כאן

https://www.ramateliahu.org.il/page.php?type=event&id=33338&ht=+%D7%98%D7%A7%D7%A1+%D7%99%D7%95%D7%9D+%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94+%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94&m=103
https://www.ramateliahu.org.il/page.php?type=event&id=33338&ht=+%D7%98%D7%A7%D7%A1+%D7%99%D7%95%D7%9D+%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94+%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94&m=103
https://www.ramateliahu.org.il/page.php?type=event&id=33338&ht=+%D7%98%D7%A7%D7%A1+%D7%99%D7%95%D7%9D+%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94+%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94&m=103
https://www.ramateliahu.org.il/page.php?type=event&id=33338&ht=+%D7%98%D7%A7%D7%A1+%D7%99%D7%95%D7%9D+%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94+%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94&m=103
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המשפחה, הקהילה, השכונה והעיר.

במה עירונית בערב יום העצמאות ברחבת החנייה של
המתנ"ס  עם מגוון מופעים 

וחלוקת הפתעות מטעם המתנ"ס. 
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טקס יום ירושלים
הכניסה חופשית!

ברישום מראש באתר המתנ"ס

להזמנת כרטיסים  לחצו כאן

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
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
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בואו להנות במרכז הספורט!                                                                          
 חוג פילאטיס מזרן בסטודיו המתנ"ס!

חיזוק שרירי היציבה והליבה בהדרכת נטלי גבאי מאמנת מוסמכת .
ימי ראשון  19:00 וימי שלישי 17:30

 



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

 

מה היה לנו חודש מרץ 2022

מתוך שעת סיפור "המסיבה של שבלוליק"
 
 
 
 
 

מופע צלילי העוד ורמי דנוך...
 
 
 
 
 

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
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מופע משה אשכנזי
 
 
 
 
 

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 

 

 הפנינג פורימי שמח במיוחד 
מה היה לנו חודש מרץ 2023

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
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מה היה לנו חודש מרץ 2023

 טל פרידמן בהרצאה "מה למדתי מהבת שלי" 

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 מרץ 2023

 מסיבת החלפת בגדים- יום האשה 2023 

 פעילות לילדי "ויתקין טבע" בנושא בזבוז מזון 

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

