
מינהל קהילה

פעילות חוגים
ראשון לציוןמתנ"ס שיכוני המזרח

תשע"ח
2017-2018

"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים 
נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים"

matnasmrl.co.ilניתן להרשם ישירות לחוגים ולאירועי התרבות
 מתנ"ס שיכון המזרח    שמרו על קשר אתנו ב-

 03-9688111לפרטים והרשמה חייגו טלפון :

http://www.matnasmrl.co.il/


מכללת הורים 
הרצאות פתוחות לקהל

כניסה חופשית בהרשמה מראש.

 "קשב ורכוז" עם תמר כהן לביא01/11/2017

"מה במקום בקורתיות? מאבקי כוח.."03/01/2018 
 עם עירית גבשטיין

 "זוגיות" עם רות גנאל07/02/2018 

"יחסים בין אחים" עם תמר כהן לביא14/03/2018

ניתן להשכיר חדרים 
לצורכי הרצאות, סדנאות 

החדרים ממוזגים ניתן להשכיר מקרן

ספריית המתנ"ס
ספריית המתנ"ס היא חלק מרשת "כותר ראשון".

מנויי הספריה זכאים לשאול פריטים בחינם 
מכל הכותרים והספריות בעיר.

השאלת ספרים וסרטים בעברית ואנגלית.
גישה למאגרי ספרי אודיו וספרים דיגיטלים בעברית בחינם.

פעילויות והרצאות למבוגרים וילדים במהלך השנה.
קבלת קהל:

יום א'   15:00-18:45
יום ב'    09:00-12:45,  15:00-18:45

יום ג'    15:00-18:45
יום ד'   סגור

יום ה'   10:00-12:00 , 15:00-18:45
יום ו'   סגור

שעות הפתיחה נתונים לשינויים.

חדש במתנ"ס

תכנית מעגלי תעסוקה 
שילוב וקידום של אנשים בעלי מוגבלות שכלית 
התפתחותית או אוטיזם בתעסוקה במתנ"סים 

ובקהילה לפי כישוריהם והעדפותיהם 

תכנית ׳עמיתים׳ 
של החברה למתנסים ומשרד הבריאות הפועלת לשילוב 

אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית בקהילה.
מזמינה אתכם, זכאי סל שיקום לקבל ליווי מקצועי על 

מנת להשתלב בפעילויות פנאי וקהילה 
לתרום ולהיתרם וכן, לפעול למעורבות בקהילה. 

משחקיה
פעילות חינוכית בהדרכת יאנה נדבצ'קה 

בימים א'-ה' החל מהשעה 16:00 
ללא תשלום ניתן להשאיל משחקים

קהילה 
מתנ"ס שיכוני המזרח נבחר לשמש כחלוץ להוביל תכנית 

מנהיגות מקומית לקבוצת תושבים מתנדבים. 
הקבוצה תוביל שינויים לטובת שיפור ואיכות החיים

 וחיזוק צביון קהילתי במקום.
קבוצת המנהיגות מזמינה את כל תושבי שיכוני המזרח 
לקחת חלק פעיל בנעשה בשכונה וליהנות מפעילויות 

קהילתיות.

 -
 -
 -
 -
   

נגישות במתנ"ס: 
חניות נכים לרכב רגיל ורכב מעלון 

שירותים גדולים ומרווחים - קומה ג'. 
אתר המתנ"ס נגיש.   

סוללת הרשאה ללקויי שמיעה בדלפק המזכירות
ובספריית המתנ"ס.

בספריה: 
עמדות מחשבי הקהל בספריה נגישים לכיסא גלגלים. 

הספריה נמצאת בקומה שניה עם מעלית. 
קוראים המתקשים בחיפוש ספרים או בגישה אל המדפים 
שימוש במכונת הצילום מוזמנים לפנות לספרניות בדלפק. 

תכנית השתלבות בפנאי 
 אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפעילות הפנאי של 
המתנ"ס המיועדת לאנשים בגילאי 18-65 עם 20% 
נכות ומעלה, המוכרים ע"י המוסד לביטוח לאומי, 

ייהנו ממגוון חוגים ופעילויות במחיר מוזל ! התוכנית 
משותפת לחברה למתנ"סים ולמשרד החינוך

03-9688100מזכירות רביטל ורכזת נגישות: 

03-9688101מזכירות ומנהלנית אילה: 

רכזת חוגים ופנאי  
03-9688104 ומנהלת קייטנות אילנית: 

03-9688106  רכזת עמיתים הדר:

03-9688103 רכזת קהילה נעמי:

רכזת תרבות
03-9688105 ומנהלת בית ספר למחול ליאת: 

03-9688110רכזת מעגלי תעסוקה סיגל: 

03-9688107 ספריה אורלי/רחל:

03-9688108 אבות הבית רמי/אלי:

מייל: 03-9688112כתובתנו שד' יעקב 52 ראשון לציון,  פקס:

 – 

karon@matnasim.org.il

mailto:karon@matnasim.org.il


שזירת פרחים 
סידור פרחים צבעוני ורענן הוא פתרון עיצוב מושלם לכל 

אחת מפינות הבית, במרכז השולחן או כמתנה אישית. 
בכל סדנא נלמד לשזור זר חדש, ינתנו טיפים ורעיונות 

עיצוביים וכל אחת מאיתנו תצא עם זר אישי הביתה.
בהדרכת:  ויקטורה מדואל

כל הסדנאות תתקיימנה בשעה 20:00 בתאריכים:

 18.10.17 יום ד'13.9.17 יום ד', סידור מיוחד לראש השנה 
 24.1.18   6.12.17 יום ד' , סידור מיוחד לחנוכה8.11.17  יום ד' 

 21.2.18 יום ד' סידור מיוחד יום ד' , סידור מיוחד לטו בשבט 
 25.4.18  יום ד'  25.3.18 יום א' , סידור מיוחד לפסח לפורים 

13.6.18 יום ד'16.5.18 יום ד' סידור מיוחד לשבועות

800 ש"ח ל-10 מפגשים. מחיר הרשמה שנתי-
100 ש"ח שיעור חד-פעמי- 

)השתתפות אפשרית רק בראש השנה, חנוכה, פסח ושבועות בהרשמה מראש(

 | |
| |

|
| |

 |  |

 
 

מועדון הזמר שלנו..
גילה ואיל כהן מזמינים אתכם לערב שמח של מוסיקה 

ישראלית, שירה בציבור וריקודים.
נפגשים במוצאי שבת בשעה 20:30 בתאריכים:

24.2.18 | 27.1.18 | 30.12.17  | 25.11.17  | 28.10.17
25.8.18 | 23.6.18 | 26.5.18 | 28.4.18 | 24.3.18

מחיר כניסה 60 ש"ח )70 ש"ח כשיש אמן אורח( כולל כיבוד 
050-3010006קל ושתייה חמה. להזמנת מקומות-

חוגגים יומולדת במתנ"ס!!
ניתן לשכור חדר במתנ"ס לימי הולדת, מסיבות, 

כנסים, אירועי תרבות ועוד..
חדר ממוזג ומרווח, מייחם, שולחנות וכסאות לפי הצורך.

חוגגים יום הולדת עם סרט פיצה!
כעת תוכלו לארגן לילדכם מסיבת יום הולדת

 מקורית מהסרטים!
לערוך אירוע פרטי בו יוקרן סרט לילד ולחבריו 

אשר בסופו יקבל כל ילד משולש פיצה.
רעיון מושלם ומקורי לימי הולדת, מסיבות כיתה ועוד...

סרט פיצה- הדייט הקבוע!
אחת לשבועיים בימי חמישי מתקיים

 "סרט פיצה"  בשעה 17:00
הסרטים מוקרנים על מסך קולנוע ענק 

ובסופם מקבל כל ילד משולש פיצה.

תוכנית פל"א
 למידה וחיזוק חברתי לעולים חדשים 

בשיתוף בה"ס זלמן ארן.

מנוי הצגות לילדים
מגוון הצגות לכל המשפחה! 

לילדים בגילאי 3-8
המפגשים יתקיימו בימי שלישי בשעה 17:30

פרטים על ההצגות בהמשך..
**רכישה במזכירות בלבד. 

** הנחות לעובדי עיריית רק בהצגת כרטיס עובד ותלוש שכר.

חוגגים את
חגי ישראל במתנ"ס
יום ראשון -17.9.17 סדנת יצירה לראש השנה

ניצור, נצבע ונקשט כרטיסי ברכה לחג. יתקיים בסיפריה.

באווירת יום שלשי- 26.9.17 סיור סליחות קהילתי 
התחדשות והטהרות בתפילה לשנה טובה מלאה בשמחה.

יום ראשון -1.10.17 יריד 4 המינים לכבוד חג סוכות, 
יריד ססגוני ומכירה של 4 המינים, סוכות למכירה, קישוטים 

לסוכה, כלים לשולחן החג, סדנת יצירה לקישוטי סוכה ועוד.. 

יום ראשון -8.10.17 הפנינג מתנפחים בחופש סוכות!
מגוון מתנפחים מגניבים, מתקני ספורט ועוד הפתעות.

כניסה בעלות סימלית.

יום חמישי -12.10.17 "שישו ושימחו בשמחת חג" 
חוגגים את שמחת תורה הקפות שניות של שמחת תורה בצאת 

החג ברחבת המתנ"ס לכל המשפחה, בכניסה חופשית.

יום חמישי 26.10.17 - מופע קהילתי לזוגות -
" יוצאים מהבועה " 

יום שלישי -12.12.17 סדנת יצירה לחנוכה
פעילות יצירה ושעת סיפור להורים וילדים לכבוד החג. השתתפות 

בעלות סימלית.

יום שלישי -23.1.18 סדנת יצירה לטו בשבט
פעילות יצירה ושעת סיפור להורים וילדים לכבוד החג. השתתפות 

בעלות סימלית. 

יום רביעי -28.2.18 קרנבל פורים צבעוני ושמח לכל 
המשפחה!

מגילה בקהילה, דוכני משחקים, מוסיקה, פרסים והרבה הפתעות.

יום רביעי -28.3.18 הפנינג מתנפחים בחופש פסח!
מגוון מתנפחים מגניבים, מתקני ספורט ועוד הפתעות. בעלות 

סימלית.

יום רביעי -11.4.18 ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה
יערך מפגש זיכרון בספריית מתנ"ס.

יום שלישי -17.4.18 ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל
ערב "שרים לזכרם" באולם התרבות במתנ"ס בשעה 21:30, 

למובוגרים בלבד. הזמנות יחולקו מראש, לא תתאפשר כניסה 
ללא הזמנה, מספר המקומות מוגבל.

יום חמישי 10.5.18 שבועות – תהלוכה שבועות קהילתית 
תהלוכה  רוקדת בשכונה . פעילויות לכל המשפחה ועוד 

הפתעות . הכניסה חופשית 

אתר המתנ"ס- אירועים, רכישת כרטיסים, הרשמה לחוגים..
www.matnasmrl.co.il

http://www.matnasmrl.co.il


מחול וריקוד
מס' שיעוריםמחיר לחודששעות פעילותגילאיםימי פעילותחוג/מדריך

בשנה

היפ הופ
בהדרכת: אלירן אחוון 

רקדן, מורה למחול וכוריאוגרף

גן חובה- ב'שלישי
ג'-ז'

17:30-18:15
16:45-17:30

15040 ש"ח

זומבה 
לילדים ולמבוגרים – הזומבה 

מעודד אורח חיים פעיל ובריא 
מפתח קורדינאציה שיווי משקל  

בטחון עצמי ויצירתיות
בהדרכת: שני לנדאו

ראשון

שני ורביעי 
אופציה לפעם 

בשבוע

גילאי 3-5
כיתות א-ד

מבוגרים

17:30-18:15
16:45-17:30

21:00-21:45

150 ש"ח
150 ש"ח

135 ש"ח לפעם בשבוע
170 שח לפעמיים בשבוע

ימי שני 42
ימי רביעי 37 

ראשון  40

רוקדים את החיים
ריקודים סלוניים טיפול בריקוד 

למתמודדים עם פרקינסון, 
בעיות שיווי משקל ומחלות 

נוירולוגיות.
בהשארת: פרופ' רפי אלדור

בהדרכת: ריטה בינדר ויוליה 
גמרמן

קבוצה 1שני + רביעי
קבוצה 2

12:00-13:00
13:00-14:00

220 ש"ח לפעם בשבוע
390 ש"ח לפעמיים 

בשבוע

ימי שני 42
ימירביעי 37

בי"ס למחול
DANCE 5,6,7 

בהנהלת : ליאת שבת 

תשלום  חד-פעמי 
בסך 100 ש"ח 

עבור הופעות

20972 ש"ח16:30-17:15ביבי דאנס 3-5ראשון ורביעי

20972 ש"ח17:15-18:00פיצי דאנס 5-6ראשון ורביעי-
20972 ש"ח18:00-18:45מיני דאנס א'-ב'ראשון ורביעי-
-

15035 ש"ח18:45-19:30דאנס א-דרביעי -
שני 

חמישי
15:45-17:15דאנס 1

15:45-16:30
25775 ש"ח -

שני 
חמישי

16:30-18:00דאנס 2
16:30-17:15

25775 ש"ח

-

שני 
חמישי

17:15-18:45דאנס 3
17:15-18:00

25775 ש"ח

-

שני 
חמישי

18:00-20:00להקה צעירה
18:00-20:00

35475 ש"ח

-

שני 
חמישי

18:00-20:00להקה בוגרת
18:00-20:00

44075 ש"ח

-

250 ש"ח כרטיסיה20:00-21:30רקדניות +18חמישי
 ל 5 שיעורים

-

אמנות ותיאטרון
מס' שיעוריםמחיר לחודששעות פעילותגילאיםימי פעילותחוג/מדריך

בשנה

ציור 
בהדרכת: לילי ונטורה

גילאי -5.5 כתה אשלישי
ב-ד

כיתות ה ובני נוער
מבוגרים

17:00-17:45
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:30

150 ש"ח כולל חומרים
150 ש"ח לא כולל חומר
150 ש"ח לא כולל חומר
190 ש"ח לא כולל חומר

40

תאטרון 
בהדרכת: רחלי פנחס 

21040 ש"ח16:45-18:15א-וראשון
-210 ש"ח18:30-20:00בני נוער ראשון-

תאטרון קהילתי --
מבוגרים +18

210 ש"ח20:15-21:45
-



ספורט והתעמלות
מחיר שעות פעילותגילאיםימי פעילותחוג/מדריך

לחודש
מס' שיעורים 

בשנה

פילאטיס
בהדרכת: יפית אדר 

קבוצה 1 שני +רביעי
קבוצה 2

8:30-9:30
9:30-10:30

17079 ש"ח

פילאטיס 
בהדרכת: קארן וויד

קבוצה 1 ראשון+רביעי
קבוצה 2

18:30-19:30
19:30-20:30

18077 ש"ח

פילאטיס דינמי 
בהדרכת: אנסטסיה מוסקוביץ

18:45-19:45קבוצה 1ראשון +שלישי
19:00-20:00

18080 ש"ח

19:45-20:45קבוצה 2ראשון+שלישי-
20:00-21:00

18080 ש"ח

עיצוב וחיטוב הגוף
 בהדרכת: שני לנדאו

18079 ש"ח18+20:00-21:00שני +רביעי

אומניות לחימה
מס' שיעורים מחיר לחודששעות פעילותגילאיםימי פעילותחוג/מדריך

בשנה

ג'וג'יטסו 
בהדרכת: אלון פיין 

שחורה דאן 2

גילאי 5-7שלישי וחמישי
גילאי 8-12

בני נוער 
ומבוגרים

17:00-17:45
17:45-18:30
18:30-19:15

190 ש"ח
לא כולל תלבושות 

מעברי דרגות 
ותחרויות

77

קארטה
בהדרכת: אריה ניקר שיהאן 

שחורה דאן 8

5-7ראשון ורביעי
8-11

17:00-17:45
17:45-18:30

190 ש"ח
לא כולל תלבושות 

מעברי דרגות 
ותחרויות

79

קפוארה
בהדרכת: רונן יוסף 

מורה בכיר לקפוארה

גילאי 5-7שלישי 
מתקדמים 

צעירים
נוער בוגרים

16:30-17:30
17:30-18:45
18:45-19:45

161 ש"ח
190 ש"ח 
161 ש"ח

לא כולל תלבושות 
מעברי דרגות 

וחגורות

40

נגינה
מס' שיעורים מחיר לחודששעות פעילותגילאיםימי פעילותחוג/מדריך

בשנה

אורגנית 
בהדרכת: אנה נמצוב

מבוגרים מתקדמיםראשון
מתחילים ג'-ד'

גן חובה-ב'
מתקדמים

מבוגרים מתחילים

15:45-16:30
16:30-17:15
17:15-18:00

18:00-18:45
18:45-19:30

17240 ש"ח

גיטרה
בהדרכת: אוריאל אטלס

שני
שלישי

13:45-20:30ילדים ומבוגרים
13:45-21:45

שיעור יחדני
 45 דק'

שני     33042 ש"ח
שלישי40

-160 ש"ח20:30-21:45מבוגריםשנישירה בקולות

פסנתר
בהדרכת: אליזבט קרמר

שלישי 33040 ש"ח14:30-21:00ילדים ומבוגריםשלישי או רביעי
רביעי   37 



העשרה
מס' שיעורים מחיר לחודששעות פעילותגילאיםימי פעילותחוג/מדריך

בשנה

אתגרים וחבלים בעיר 
בהדרכת: טוני מדריך מוסמך- 

סנפלינג, טיפוס, פארק חבלים, 
השרדות,משימות ומשחקי צוות 

המעצמים את תחושת המסוגלות 
והבטחון העצמי

ד' ומעלה שלישי
כיתות א-ג

נוער

15:30-16:30
16:30-17:30
17:30-18:30

24540 ש"ח

שחמט - מועדון השחמט העירוני 
בהדרכת: אפי בר

השחמט ממקסם את היכולות 
ומפתח את מיומנויות הריכוז 

והחשיבה

חמישי
ראשון

כיתות – א-ג
כיתות   ד-ו

16:45-17:45
16:45-17:45

-

ראשון- 40
חמישי37

מדעים ורובוטיקה – מפתח 
מוטוריקה עדינה וכושר ריכוז, 

זיקה חיובית למדע, מעודד חשיבה 
ממציאנית חזותית ולוגית

חדש

רביעי
שלישי

גן חובה
כיתות א-ב

כיתות ג-ו

17:00-18:00
17:00-18:15
18:15-19:30

150 ש"ח
155 ש"ח
155 ש"ח

ראשון 40
שלישי 40
שליש י40

אומנות יהודית –חוג אומנות ופעילות 
יצירה, מפגש עם ערכי המסורת 

בצורה חוויתית ומרתקת

גן חובה –שלישי
כתה ד'

6040 ש"ח16:45-17:45

מוכנות לכתה א' 
בהדרכת:  מורה מוסמכת

159 ש"ח 17:00-17:45ילדי גן חובהשני
כולל חוברת 

עבודה

42

10 ש"ח 3-617:30-18:15רביעישעת סיפור
למשתתף

פעם בחודש

-150 ש"ח17:00-18:30ילדים ונועררביעיעמותת "שמע", מועדון חברתי

8 מפגשים600 ש"ח-רב גילאי-קורס שפת הסימנים
של שעה וחצי

* יתכנו חוגים חדשים ושינויים * ועדת הנחות – ע"פ קריטריונים

פתיחת שלוחת חוגים בבתי-ספר "רמז" ו"ישורון"
 מיד בסיום הלימודים – יתקיימו החוגים הבאים:

 מחול – קארן,  ג'וג'יטסו, מדעים ורובוטיקה, טיסנאות, שחמט.

"לומדים עם מדענים" 
תוכנית חברתית קהילתית בשיתוף עמותת פרס נובל במגוון תחומי ידע וטכנולגיה

 לכיתות ה' ו' ותיפתח במהלך חודש נובמבר.

"מפתחות"
 תוכנית לילדים ישראלים יוצאי אתיופיה גילאי א-ד לשילוב מסובסד בחוגי המתנ"ס – פרטים במתנ"ס .

קייטנות קיץ וקייטנת האביב 
מגוון אטרקציות מחכות לכם בקייטנות המתנ"ס באישור משרד החינוך
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