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

לפרטים והרשמה חייגו טלפון: 03-9688111

ראשון לציון

פעילות 
חוגים

28.8.2019
בשעה 17:30

הפנינג 
חוגים

מתנ"ס שיכוני המזרח

תש"פ 2020-2019

חוגגים את חגי ישראל 
במתנ"ס

יום שלישי - 24.9.19 - סדנאות ברוח חגי תישרי.
יצירה לראש השנה ניצור, נצבע ונקשט כרטיסי ברכה לחג. 

יתקיים בספריה. 

יום חמישי  17.10.19 - הפנינג מתנפחים בחופש סוכות!
בוקר של מתנפחים, מתקני ספורט ועוד המון הפתעות. כניסה 

בעלות סימלית.

יום שני 21.10.19 - "שישו ושימחו בשמחת חג" 
חוגגים את שמחת תורה ברחבת המתנ"ס.

הקפות שניות של שמחת תורה בצאת החג. מוסיקה וריקודים 
ברחבת המתנ"ס. כניסה חופשית.

יום שלישי  24.12.19 - סדנת יצירה לחנוכה.
פעילות יצירה מיוחדת להורים וילדים לכבוד החג. עלות סימלית.

יום רביעי 5.2.20 - סדנת יצירה לט"ו בשבט
פעילות יצירה להורים וילדים לכבוד ט"ו בשבט. 

שני – 17.2.20 - יריד תחפושות. 
מכירת תחפושות בעלות מינימלית לפני החג.

מכירת תחפושות במחירים נוחים ופעילות קהילתית במתנ"ס.

יום שלישי  10.3.20 - קרנבל פורים צבעוני ושמח לכל 
המשפחה!

הפנינג ססגוני: דוכני משחק, מוסיקה,פרסים והרבה הפתעות.

יום שני 6.4.20 - הפנינג מתנפחים בחופשת הפסח!
מגוון מתנפחים מרהיבים, מתקני ספורט ועוד המון הפתעות. 

יום  ראשון 19.4.20 - ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה.
מפגש זיכרון מרתק בספריית המתנ"ס.

יום שני 27.4.20 - ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל
ערב "שרים לזכרם" באולם התרבות במתנ"ס בשעה 21:30 

למובוגרים בלבד. הזמנות יחולקו מראש, מספר המקומות מוגבל.

יום שני  25.5.20 -  פעילות שבועות קהילתית.
פעילויות לכל המשפחה ברוח החג עם המון הפתעות..

הכניסה חופשית.

מנוי הצגות לילדים
מגוון הצגות לכל המשפחה! 

לילדים בגילאי 3-8

פרטים על ההצגות בהמשך...
רכישה במזכירות ודרך אתר המתנ"ס 

הנחות לעובדי עיריית רק בהצגת כרטיס עובד ותלוש שכר.

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

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

 |25.1.20 |  28.12.19 |30.11.19 |  26.10.19 |   21.9.19 | 31.8.19
 29.8.20 | 27.6.20 | 30.5.20 | 25.4.20 | 28.3.20 | 29.2.20

מחיר כניסה 65 ₪ )70 ₪ כשיש אמן אורח( 
כולל כיבוד קל ושתייה חמה.

להזמנת מקומות- 052-3010006 

תכנית "מעגלי תעסוקה" 
מיועדת לאנשים בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית או 
על הרצף האוטיסטי המוכרים ברווחה ומעוניינים להשתלב 
בתעסוקה בקהילה, במתנ"סים או בעסקים ברחבי העיר. 
לפרטים נוספים ניתן לפנות לסיגל גולדפינגר

 רכזת מעגלי תעסוקה 

ניתן להשכיר חדרים 
לצורכי הרצאות, סדנאות 

החדרים ממוזגים ניתן להשכיר מקרן
ניתן לפנות לאילנית רונן כהן

משחקיה
פעילות חינוכית 

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

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

תכנית ׳עמיתים׳ 
של החברה למתנ"סים 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. 

karon@matnasim.org.il  :כתובתנו שד' יעקב 52 ראשון לציון,  פקס:  03-9688112 מייל

שילוב וקידום של קהילת הלהט"ב
)לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים וביסקסואלים(

במסגרת התכנית מספר מוקדי פעילות :
1( תכנית "שווים" – תכנית לנוער גאה בטווח הגילאים 14-18

2( הוועדה הגאה של ראשון לציון – תכנית בינוי קהילה למבוגרים בני +21
3( פורום משפחות גאות – להורים בני אותו המין.

מטרת התכניות היא מתן מענה לצרכים הייחודיים של חברי וחברות הקהילה 
הגאה תושבי העיר.

לשאלות ופרטים נוספים אודות התכניות 
ניתן לפנות לאלי ביטון, רכז קהילה ונוער להט"ב

חוגגים יומולדת 
במתנ"ס!!

מנהלת לשכה ורכזת נגישות  רביטל     03-9688100
מזכירות ומנהלנית אילה      03-9688101
מנהלת שלוחות קייטנות ורכזת חוגים אילנית   03-9688104
רכזת תרבות נגה      03-9688105
tarbut@rishonmiz.matnasim.co.il
רכזת קהילה נעמי           03-9688103/053-7771059

  kehila.m.r.l@gmail.com
רכזת מעגלי תעסוקה סיגל          03-9688110/ 052-8422515

 sigalg.matnasim@gmail.com
ספריה אורלי      03-9688107
אבות הבית רמי/עובדיה    03-9699108
רכז קהילה ונוער להט"ב – אלי        03-9688115/050-3352286

  kehila.m.r.l@gmail.com
רכזת עמיתים - שר                                               03-9688106

רכזת מייק"ר – מלי                                               03-9688114 

קהילה 
אנו נמשיך להוביל את קהילת שיכוני המזרח לתחושת 

ה-ממ"ש= משמעותיות, מחויבות,שייכות. ויחד בשותפות עם 
המנהיגות הקהילתית נוביל מיזמים לטובת שיפור ,שימור, איכות 

החיים וחיזוק הצביון הקהילתי במקום.
תושבים יקרים, הנכם מוזמנים לפנות עם רעיונות, מיזמים ולקחת 

חלק פעיל בנעשה בשכונה וליהנות מפעילויות קהילתיות.
שלכם!

נעמי בן משה, רכזת הקהילה 

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 ובאנגלית.
למנויים גישה לספריה הדיגיטלית הישראלית, ספרים דיגיטלים 

באפ' עיברית, מאגרי מידע בנושאים שונים ועוד.
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 נתונות לשינויים

מתנ"ס שיכוני המזרח 
נגיש

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

תוכנית פל"א
 למידה וחיזוק חברתי לעולים חדשים בשיתוף בה"ס זלמן ארן.

המיק"ר - מרכז ילדים קהילתי ראשל"צ, 
פועל פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ ומציע מגוון רחב של פעילויות 
חינמיות לילדי כיתות ד-ו, כשבכל סוף חודש, מוזמנים הילדים ליהנות 

מפעילות שיא מהנה וחווייתית. 
מטרת המיק"ר:* לעודד את הילדים להתנתק מהמסכים.
* להרחיב את המעגל החברתי וליצור גיבוש בין הילדים. 

* לתת לכל ילד/ה את ההזדמנות להביע את כישוריו ואת יכולותיו האישיים.
* ליהנות מעבודת צוות ושיתופי פעולה. 

מלי סלע: רכזת מיק"ר )מרכז ילדים קהילתי ראשל"צ(

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

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

בנק הזמן 
 יוצר קהילה מגובשת של שווים בין שווים נותנים ומקבלים. 

תחומי הנתינה והקבלה הם רבים ומגוונים בשל ההון האנושי הרב 
של חברי קהילת בנק הזמן 

בשיתוף  חברה למתנ"סים ועיריית ראשל"צ.

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 פרטי 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.



      תאריכים בהם לא יתקיימו חוגים בשנת 2019-2020:

החג
ראש השנה

יום כיפור 
סוכות 

הושענה רבה
ושמחת תורה 

פורים 
פסח 

ערב יום השואה 
ערב יום הזיכרון 

לחללי צה"ל
יום הזיכרון לחללי צה"ל

וערב יום העצמאות 
יום העצמאות 

חג שבועות 

ת. לועזי
29.9-1.10.19

8-9.10.19
13-14.10.19
20-21.10.19

11.3.20
8-15.4.20

20.4.20
27.4.20

28.4.20

29.4.20
28.5.20

סה"כ
 3
2
2
2

1
6

1

1
1

ימים 
א'-ג' 
ג'-ד'
א'-ב'
א'-ב'

ד'
ד' עד ד' 

ג'
ב'

ג'

ד'
ה'

ת. עברי
כ"ט אלול
ט' תשרי

י"ד תשרי
כ"א תשרי

ט"ו אדר
יד' ניסן
כ"ז ניסן
ג' אייר

ד' אייר

ה'  אייר
ה' סיון

פעילות עד השעה 18:30

פעילות עד השעה 18:30

ארועים בזמן החופשות

יום ב' 21.10.19 בערב 
הקפות שניות ברחבת המתנ"ס

יום ג' 10.3.20 
פעילות פורימית 

יום ב' 27.4.2010
ערב שירי לוחמים, 21:30

מחיר לחודששעות פעילותגילאיםימי פעילותחוג/מדריך

פיסול בחימר 
בהדרכת: און און 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

מבוגרים

כיתות א-ג

מבוגרים 

כיתות א-ג

מבוגרים

כיתות ד-ז

9:00-11:30

17:00-18:15

 19:00-21:30

17:00-18:15

19:00-21:30

16:30-18:30

280 ₪ כולל 
צבע+שריפה

170 ₪ - כולל 
חימר+צבע+שריפה

280 ₪ כולל 
צבע+שריפה

170 ₪ כולל חימר 
צבע+שריפה

280 ₪ כולל 
צבע+שריפה

220 ₪ כולל חומרים 
+שריפה

אין החזר עבור חומרים 
לילדים

מגוון חוגים בשלוחת החוגים בב"יס רמז וישורון – 
מחול – בהדרכת קארן וויד – כולל הופעות באולם המתנ"ס ובאירועים 

חגיגיים ברחבי העיר,
 ב"ס רמז – מדעים ורובוטיקה,שחמט,קומיקס, אומנות יהודית ועוד...

•מספר השיעורים בהתאמה עם חופשות בתי הספר
 מגוון חוגים חדשים בהמשך....

 "מפתחות" 
תכנית לילדים יוצאי אתיופיה גילאי א-ד  

לשילוב מסובסד  בחוגי המתנ"ס

מגוון חוגים לילדים נוער ומבוגרים 
ושלוחות חוגים בבתי ספר ישורון ורמז 

 אילנית רונן-כהן רכזת חוגים
 ומנהלת שלוחות וקייטנות

מחיר לחודששעות פעילותגילאיםימי פעילותחוג/מדריך

צ’יגונג מיינדפולנס 
 בהדרכת: גלית הראל 

טכניקה להנעת הגוף במרחב בשילוב תרגול נשימה 
ויציבה נכונה

139 17:00-17:45₪רב גילאירביעי

רוקדים את החיים
 בהדרכת: ריטה בינדר ויוליה גמרמן 

ריקודים סלוניים בהשראת פרופ’ רפי אלדור, טיפול 
בריקוד למתמודדים עם פרקינסון,בעיות שיווי משקל 

ומחלות נוירולוגיות

12:00-13:00רב גילאישני 
13:00-14:00

₪ 240
 לפעם בשבוע

היפ הופ  
בהדרכת: אלירן אחוון 

 רקדן, מורה למחול וכוריאוגרף
א-גשלישי

ד ומעלה
17:00-18:00
18:00-19:00₪ 150

 DANCE -  5,6,7 בי”ס למחול
בהדרכת: ליאת שבת 

209 16:30-17:15₪ביבי דאנס 3-5ראשון ורביעי

209 17:15-18:00₪פיצי דאנס 5-6ראשון ורביעי

209 18:00-18:45₪מיני דאנס א’-ב’ראשון ורביעי

שני
15:45-17:15דאנס 1חמישי

15:45-16:30₪ 257

שני 
16:30-18:00דאנס 2חמישי

16:30-17:15₪ 257

שני
17:15-18:45דאנס 3חמישי

17:15-18:00₪ 257

שני
18:00-20:00להקה צעירהחמישי

18:00-20:00₪ 354

שני
19:00-21:30להקה בוגרתחמישי

19:00-21:30₪ 440

250 ₪ כרטיסייה 20:00-21:30דאנס 18+חמישי
ל 5 שיעורים

מחיר לחודששעות פעילותגילאיםימי פעילותחוג/מדריך

שחמט - מועדון השחמט העירוני 
השחמט ממקסם את היכולות ומפתח את מיומנויות 

הריכוז והחשיבה
175 18:00-19:00₪רב גילאיראשון

מדעים ורובוטיקה 
 מפתח מוטוריקה עדינה וכושר ריכוז, זיקה חיובית 

למדע, מעודד חשיבה ממציאנית חזותית ולוגית

גן חובהשלישי
כיתות א-ב

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

₪ 150
₪ 155

אומנות יהודית 
חוג אומנות ופעילות יצירה, מפגש עם ערכי המסורת 

60 17:00-18:00₪כיתות א-דרביעיבצורה חוויתית ומרתקת

ימי חוג/מדריך
שעות גילאיםפעילות

מחיר לחודשפעילות

יוגה 
בהדרכת: קרן דביר, מאסטר ביוגה

היוגה מחזק, מגמיש, תורם ליציבה 
נכונה, שיווי משקל חיוניות והרגעת 

הגוף והנפש

ראשון

שלישי

נערות/נשים/גברים

נערות/נשים/גברים

8:30-9:30

20:15-21:15

₪ 149

₪ 149

פילאטיס 
קבוצה 1 שני+רביעיבהדרכת:  יפית אדר

קבוצה 2
8:30-9:30

9:30-10:30₪ 170

פילאטיס
קבוצה 1 ראשון+רביעיבהדרכת: קארן וויד

קבוצה 2
18:30-19:30
19:30-20:30

₪ 180

 TIH דאנס
בהדרכת: קארן וויד

ריקוד כח המכיל עבודה יעילה 
ומיטבית על כל שרירי הגוף

140 20:30-21:15₪נערות/נשיםראשון

פילאטיס דינמי 
בהדרכת:  אנסטסיה מוסקוביץ

ראשון 
18:45-19:45קבוצה 1+שלישי

19:00-20:00₪ 180

19:45-20:45קבוצה 2
20:00-21:00₪ 180

פילאטיס 
170 9:00-10:00₪שני+חמישיבהגרכת: ליטל קלפר 

מחיר לחודששעות פעילותגילאיםימי פעילותחוג/מדריך

אורגנית 
בהדרכת:  אנה נמצוב

מתקדמיםראשון
מתקדמים
מתחילים

מתקדמים
מבוגרים

15:45-16:30
16:30-17:15
17:15-18:00
18:00-18:45
18:45-19:30

₪ 172

גיטרה
13:45-22:00ילדים ומבוגריםשלישי בהדרכת: אוריאל אטלס

שיעור יחדני 45 דק’
₪ 330

פסנתר
330 14:30-21:00₪ילדים ומבוגריםשלישי או רביעיבהדרכת:  אליזבט קרמר

ימי חוג/מדריך
מחיר לחודששעות פעילותגילאיםפעילות

הגנה עצמית ואומנות 
לחימה משולבת

ג'ו-ג'יטסו יפני, קרב מגע, 
ניו-ג'יטסו ברזילאי וכושר  

 בהדרכת: אלון פיין 
 שחורה דאן 2

שלישי
וחמישי

גילאי 4.5-7
גילאי 7.5-12
נוער ובוגרים 

שעות ינתנו 
בהמשך

₪ 190
₪ 190
₪ 210

לא כולל תלבושות 
מעברי דרגות ותחרויות

קארטה בשילוב קרב מגע
בהדרכת: קנצו’ רב אומן אריה ניקר 

חגורה שחורה דאן 9
5-7ראשון ורביעי

8-11
17:00-17:45
17:45-18:30

₪ 190
לא כולל תלבושות 

מעברי דרגות ותחרויות

קפוארה
בהדרכת: רונן יוסף מורה בכיר 

לקפוארה

שלישי
גילאי 5-7

מתקדמים צעירים
נוער בוגרים

16:30-17:30
17:30-18:45
19:00-20:15

₪ 161
 ₪ 190
₪ 190

לא כולל תלבושות 
מעברי דרגות וחגורות

טאי צי’ צ’יקונג 
בהדרכת:  שלמה רבינוביץ - מסייע 

בשמירה על הבריאות ואיכות החיים. 
התרגול מפתח יציבה, גמישות, 

שיווי משקל ושלווה פנימית

120 19:40-20:40₪רב גילאיימי רביעי

*יתכנו שינויים בחוגי המתנ"ס

* יתכנו שינויים בחוגי המתנ"ס

אמנות

כרטיסים – 100 ₪ תשלום חד פעמי להופעות

נגינה

אמנויות לחימה

ספורט והתעמלות מחול וריקוד

העשרה

חדש!

חדש!

חדש!

חדש!


