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ברכת ראש העיר

אירועים  הפנאי,  לתרבות  כמרכז  משמשת  רמלה  המתנ"סים  רשת 
חברתיים ואבן שואבת לפעילות הקהילתית והתרבותית בעיר. הרשת 

מונה 7 שלוחות הפזורות ברחבי העיר.

שכבות  כל  עבור  ופעילויות  חוגים  של  רחב  מגוון  מפעילה  הרשת 
היכל  בחצר  האודיטוריום  את  שדרגנו  האחרונה  בשנה  הגילאים. 
התרבות המשמש למופעים, ערבי זמר ועוד מגוון של פעילויות לילדים 
מרווחת  חנייה  של  משפע  נהנים  התרבות  היכל  אורחי  ולמבוגרים. 

ורגעים גדולים של תרבות איכותית לכל המשפחה.

תכנית המנויים של היכל התרבות מציעה לתושבי העיר, מגוון רחב של 
הצגות ורפרטואר עשיר של כלל התיאטראות בארץ. התכנית מעניקה 
מופעי בונוסים מיוחדים מעבר להצגות הטובות והעשירות שמגיעות 

להיכל במשך כל שנת התאטרון.

בריאות,  שנת  ומוצלחת,  טובה  שנה  העיר  תושבי  לכל  לאחל  ברצוני 
תרבות והנאה - שנה טובה!

תמיד למענכם
מיכאל וידל
ראש העיר
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ברכת יו"ר ההנהלה

תושבים יקרים,

לחוגים  ההרשמה  את  רבה  בהתרגשות  פותחים  אנו  אלה  בימים 
למבוגרים ולילדים לשנת 2021 - 2022 של רשת המתנ"סים רמלה.

ופעילויות  חוגים  של  רחב  מגוון  יתקיימו  כי  לכם  לבשר  שמח  אני 
התו  ולפי תקן  הבריאות  להנחיות משרד  בשלוחות השונות, בהתאם 
שכבות  כל  עבור  ופעילויות  חוגים  ברשת  יפעלו  היתר,  בין  הירוק. 

הגילאים.

אני מזמין אתכם להירשם לחוגים ומבטיח שתקבלו את השירות הטוב 
את  להפיק  יוכל  משתתף  שכל  מנת  על  אישי  יחס  מתן  תוך  ביותר 
 המיטב מכלל החוגים והפעילויות שיתקיימו ברשת המתנ"סים רמלה.

 

 מאחל לכולנו שנה של בריאות איתנה והנאה
עו"ד אלי אוליאל
יו"ר הנהלת רשת המתנ"סים
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ברכת המנכ"ל

תושבים יקרים!
לשנת  שלנו  החוגים  חוברת  את  בפניכם  להציג  גאים  אנו 
2022-2021. אנו נמצאים בימים מאתגרים וחשוב לנו מאוד 
ולקיים את הפעילויות שלנו, כמובן על פי הנחיות  להמשיך 
ואנו  הכול  מעל  לנו  חשובה  בריאותכם  הבריאות.  משרד 
עושים ימים כלילות להבטיח את קיום הפעילות שלנו לצד 

העמידה בתנאי התו הירוק. 

רשת המתנ"סים בעיר פועלת כזרוע ביצוע מרכזית של הרשות המקומית והיא חלק 
מהחברה למתנ"סים הארצית. אנחנו מפעילים שש שלוחות ברחבי העיר, היכל תרבות 
עירוני, מעונות יום, צהרונים, מועדוני גמלאים וגיל הזהב, תוכניות לאוכלוסיות בעלות 
פורמלי  הבלתי  החינוך  קידום  לטובת  זאת  כל   - נוספות  ותוכניות  מיוחדים  צרכים 

והפעילות החברתית והקהילתית ברמלה.

ואנו  בצוותא  בעיר  החיות  השונות  והקהילות  התושבים  לצרכי  מענה  לתת  תפקידנו 
עושים כל מאמץ לפתח את חיי הקהילה, לקדם פרויקטים ותוכניות חברתיות ולתת 

מענה איכותי ומקצועי לחיי התרבות והפנאי של תושבי העיר.

העזרה,  על  העיר  מועצת  ולחברי  וידל  מיכאל  מר  העיר  לראש  להודות  מבקש  אני 
פעילותנו. זו המאפשרת את  היא  והליווי הצמוד. תמיכת הרשות המקומית  התמיכה 

אני מבקש להודות ליו"ר הנהלת הרשת, עו״ד אלי אוליאל ולחברי ההנהלה שלנו אשר 
עושים מלאכת קודש בהתנדבות ובצנעה. 

תודה ענקית לצוות רשת המתנ"סים המסור שבלעדיו לא הייתה מתקיימת הפעילות 
החשובה והמשמעותית עבור העיר רמלה. והתודה הגדולה מכולם - היא לכם התושבים 

שנותנים בנו אמון וממשיכים להשתתף בהמוניכם במגוון התוכניות והחוגים שלנו. 

איכותי  מענה  ולתת  עבורכם   הפעילויות  היצע  את  ולהרחיב  להגדיל  שואפים  אנו 
לבוא  בחום  אתכם  ומזמינים  התושבים  אתכם  הקשר  לחיזוק  שואפים  אנו  ומקצועי. 

ולקחת חלק בפעילויות השונות והמגוונות שלנו ברחבי העיר. 

אנו מזמינים אתכם לבקר ולעקוב אחרי כל החדשות והעדכונים בדף הפייסבוק החדש 
שלנו <   רשת המתנ"סים רמלה באתר הרשת תוכלו להישאר מעודכנים בנוגע לשלוחות 

המתנ"סים אירועים פעילויות ועוד... 

בברכה,
דרור קורת
מנכ״ל רשת המתנ"סים רמלה
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חוגים ופעילויות

08-6285022    08-9232542 

mazkirut@matnas-ramla.co.il             9 ויצמן   

מתנ"ס

היכל התרבות

שם המדריך/השעותיום הפעילותשם החוג

אלכס פרואקטוב18:15-22:00ב-הגו'דו

שמעון טילמן19:00-21:00ב או גציור

רות גור לביא09:05 – 08:15ג-הפלנקרייז

פילאטיס
א-ג

ב-ג

21:15 – 20:30

18:30-19:15
כלנית בלקר

ענבר חדד אמסלם16:30-20:30א-דגא'ז והיפ הופ

אברהם ארנון17:00-20:15א-דהישרדות

אייל בן ארצי18:00-19:00גקפוארה

בניצוחו של בן אלקיים20:00-22:00אמקהלת רמים

הקרנת סרט באולם10:00דמועדון הסרט הטוב

סיגל דרעי שערי17:30אחת לחודשפיצה סרט

בריאוקיד
הפעלה לילדיםבית קפה להורים וילדיםאחת לחודשהפעלה לילדים

השכרת אולם
פרטים במתנ”ס

השכרת חדר
יום הולדת

פרטים במתנ”ס
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חוגים ופעילויות

08-9254224    08-9202003 

edia@matnas-ramla.co.il              6 הזית   

מתנ"ס

אשכול הפיס

שם המדריך/השעותיום הפעילותשם החוג

 לפיבסייבר והייטק
קבוצות

ד-ז 17:30 – 16:30
א-ג 18:30 – 17:30

חברת אראגון

 לפיאהשף הצעיר
שלמה אבזוב16:00-17:00קבוצות

 לפיאאלקטרוניקה
שלמה אבזוב17:00-18:00קבוצות

 לפיאציור ואומנות
אירה סופיצ’ייב 16:00-21:15קבוצות

 לפיג+ההיפ הופ
שירה כהן16:45-20:30קבוצות

 לפיבמחול יצירתי
לריסה נגיבוביץ17:00-17:45קבוצות

 לפיא+דעיצוב בתנועה
אלינור קונקי19:00-19:45קבוצות

תאטרון ומשחק 
“מימקה”

 לפיב
מיטל עמר16:00-20:00קבוצות

 לפיא+דזומבה לטיני
אלינור קונקי20:00-20:45קבוצות

 לפיגמועדון צבר
רונית כהן17:00-19:30קבוצות

יישומי מחשב
פרטים במתנ”ס

ציור
פרטים במתנ”ס אנגלית

פרטים במתנ”ס
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חוגים ופעילויות

08-9203701    08-9201962 

aregitu@matnas-ramla.co.il          'וילנא 5א   

מתנ"ס

טבג'ה

חדר מחשבים
 בתיאום מראש,

פרטים במזכירות

שם המדריך/השעותיום הפעילותשם החוג

מריאנה דבטיאן16:30-18:00איצירה

 לפיאאומנות נשים חימר
התארגנות נשים לפי קבוצות12:00-15:30קבוצות

כלנית בלקר18:30-19:45אפילאטיס

אייל בן ארצי16:30-17:30בקפוארה

 לפיבלגו הנדסי
מיכה הירש16:30-18:30קבוצות

הילה דור10:30-12:30דטיפת קפה

מתנדבים16:30-18:00ב+ד+הגימבורי ומשחקיה

בהרנו מנגיסטו18:00-20:00גלהקת ריקוד מתנ"ס

 לפיב+דמחול
לריסה נגיביבוץ17:00-18:45קבוצות

גנט17:00-17:45דהכנב לכיתה א’

השכרת חדר
פרטים במזכירות

סדנאות מורשת
מגוון סדנאות לקבוצות

פרטים במזכירות
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חוגים ופעילויות

mazalb1000@walla.com        7 08-9295617        שרת 

מתנ"ס

גרסי

מתנ"ס נאות בגין

מתנ"ס תורני

אם יש ריבועים ריקים   •

)כי אין את המידע( תעשי 
איזה עיצוב שיעלים את 

הריקנות.
תעשי כוכבית קטנה   •

בתחתית כל עמוד ייתכנו 
שינויים/ חוגים נוספים 

בקרוב
גיל הזהב מעולה,   •

תשאירי אותו כך.

שם המדריך/השעותיום הפעילותשם החוג

לגדול באהבה
סיוון הריס זאבי17:15גליווי התפתחותי

פרטים במתנ”ס17:00-17:45ההכנה לכיתה א'

 לפידקפוארה
פרטים במתנ”ס16:00-17:45קבוצות

 לפיגאומנות לחימה
אבי בוהדנה17:30-19:00קבוצות

 לפיא+דגו'דו
אלכס פרואקטוב17:45-21:30קבוצות

 לפיא+דג'אז והיפהופ
מיטל גואטה ניזרי16:00-20:15קבוצות

 לפיג+האומנות ויצירה
מריאנה דבטיאן16:30-18:00קבוצות

 לפיב+הציור
אלכס אברהם16:30-19:00קבוצות

 לפיב+האנגלית
פרטים במתנ”ס16:30-18:00קבוצות

 לפיגגיטרה
פרטים במתנ”ס17:00-18:00קבוצות

 לפיגעיסת נייר
מריאנה דבטיאן18:15-19:15קבוצות

רבקה סיני19:15-20:00ב+הפילאטיס

 לפיב-המועדון קשישים
פרטים במתנ”ס16:30-19:00קבוצות

פרטים במתנ”ס17:30-18:15התנועה לגיל הרך

פרטים במתנ”ס18:30-19:15ג+האימוני כושר אירובי

פרטים במתנ”ס17:00-18:30גKids Shef בישול ואפיה

פיצה סרט
פעם בחודש

מועדון אחלדודס
גיל 3-7 | בשעה 17:30

פעם בחודש

ג’ימבורי
כל יום | 15:30-18:30

פרטים במזכירות
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חוגים ופעילויות

08-9160386             08-9160181 

edia@matnas-ramla.co.il            37 עוזי חיטמן   

מתנ"ס

קריית האומנים

שם המדריך/השעותיום הפעילותשם החוג

שלמה אבזוב18:15-19:15אאלקטרוניקה

 לפיגציור ואומנות
מריאנה דבטיאן16:00-18:00קבוצות

בית ספר אומנים – 13:00-14:00 הייטק לגו ורובוטיקה
חברת ד”ר לגובית ספר קשת – 14:30-15:30 

 לפיהתאטרון ומשחק “מימיקה“
מיטל עמר16:00-20:00קבוצות

פרטים במתנ”סכיתות ז’-יב’מחשק מול מצלמה

שלמה אבזוב19:15-20:15אהשף הצעיר

 לפיגסייבר הייטק
חברת אראגון 16:30-18:30קבוצות
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חוגים ופעילויות

08-6732754            08-9209830 

zipi@matnas-ramla.co.il            33 יאיר שטרן   

מתנ"ס

נאות בגין

שם המדריך/השעותיום הפעילותשם החוג

חברת ד"ר לגו16:30-18:30אלגו הנדסי

שרי גיארו17:00-19:00גאומנות

יצחק כץבתיאום מראשגגיטרה

סבטלנה בלך17:45ב+דבלט

אולגה מודרכייבלפי קבוצותא+דסטודיו למחול וג'אז

דריה - 058-7868402א-האולפן קליטה

אולגה מורדכייב20:45-21:30בעיצוב גוף דינאמי

יצחק כץבתיאום מראשהכינור

גלינהבתיאום מראשדאורגנית

 לפיא+דMMA אומנויות לחימה
אבי בוהדנה19:00-17:00קבוצות

פרטים במתנ”סב+דפילאטיס

פרטים במתנ”סא+גבונה עצה

פרטים במזכירותאנגלית מתמטיקה ופיזיקהמרכז למידה למצויינות

אימוני סטודיו לנערות 
ומבוגרים

אולגה מורדכייבלפי קבוצותא-ד 
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חוגים ופעילויות

 08-6901646    08-6901645    בר אילן 37

matnastorani@gmail.com 

מתנ"ס

תורני

שם המדריך/השעותיום הפעילותשם החוג

וקנין אירית 17:30-18:30ב'אומנות ויצירה קטנות

וקנין אירית 18:30-19:30ב'אומנות ויצירה גדולות

הינדי הדס 17:30-18:30ג'+ד'השף החושב

וקנין אירית17:30-18:30ה'ציור בנות

כהן דוידוב ליטל17:30-19:00ד'ג'אז

בן ארצי אייל17:15-18:00א'קפוארה קטנים

בן ארצי אייל18:00-18:45א'קפוארה גדולים

בוהדנה אבי17:15-18:00ב'+ה'לחימה משולבת קטנים

בוהדנה אבי18:00-18:45ב'+ה'לחימה משולבת גדולים

מטטוב נריה18:00-18:45ד'דרבוקה

כהן דוידוב אורי17:15-19:30ד'תופים )3 קבוצות(

טל משה17:15-18:00ג'גיטרה בנים מתחילים

טל משה18:00-18:45ג'גיטרה בנים מתקדמים

כהן מילכה16:00-16:40ב'אורגנית בנות מתחילים

כהן מילכה16:40-17:20ב'אורגנית בנות מתקדמים

הינדי הדס19:15-21:45ג'+ד'תפירה

TRX'פרטים במתנ"ס19:30-21:45ב'+ד

פרטים במתנ"ס20:15-21:00ב'+ד'זומבה

בלקר כלנית 19:30-21:45ב'+ד'פילאטיס  )3 קבוצות(

כהן מני18:00-19:00ג'פיוט מרוקאי

בלקר כלנית09:00-10:00ב+דפילאטיס בוקר

שטרן יונתן17:15-18:00א'אורגנית בנים

כהן מילכה17:20-18:40ב'גיטרה בנות

שטרן יונתן18:00-19:00א'ציור בנים

בדש עדיאל17:45-18:45א'סופר סת"ם

אתגר מדעים16:30-18:30ג'אלקטרוניקה/רובוטיקה
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1. שנת הפעילות תחל ביום ראשון 1.9.2021 ותסתיים ביום חמישי 30.6.2022.

2. לחוגים בהם תהיה הדרישה לפעילות גם בחודש יולי , ניתן להירשם מראש ל- 11 חודשי 
פעילות

3. מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים המצורפים בזאת באתר האינטרנט. 
מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בגין ימי חופשה.

4. ניתן לשלם עד 10 תשלומים דחויים חודשיים עבור כל תקופת ההשתתפות ללא ריבית, 
באמצעות הוראת קבע בנקאית / כרטיסי אשראי / רישום באמצעות האינטרנט, בצקים עד 5 

בלבד.

5. הנחות למספר חוגים במשפחה: 10% על החוג השני ואילך ואין כפל הנחות.
במקרה של רישום לשני חוגים במשפחה ויותר באותו מעמד / יום, תינתן הנחה לחוג • 

הזול מבניהם.

לשני חוגים במשפחה ויותר בהפרשי זמנים ו/או במוקדים שונים, תינתן הנחה לחוג • 
האחרון ובמוקד בו יתבצע הרישום.

 ועדת הנחות – תינתן להורה הזכות להגיש בקשה לוועדת הנחות. הוועדה תדון בבקשה • 
לאחר הצגת כל המסמכים הנדרשים ובהשארת אמצעי תשלום שנתי. הנחיות ניתן 

לקבל בשלוחות.

6. פיצוי מוסכם לחוג/ים למשתתף – בסך 40 ₪, לא יחזרו במקרה של ביטול.

7. פתיחת חוג מותנית במספר מינימום של נרשמים, מאידך, הזכות לרשת המתנ"סים לסגור 
חוג מפאת מיעוט משתתפים.

8. במקרה של סגירת חוג ע"י המתנ"ס מכל סיבה שהיא, יוחזרו למשתתף דמי השתתפות 
יחסיים שנותרו להמשך החוג, עד סוף שנת הפעילות.

9. רשת מתנ"סים רשאית להפסיק את פעילותו של משתתף אם לא הוסדרו בעבורו 
ההתחייבויות הכספיות.

10. מנהל/ת המרכז רשאי/ת לשנות את זמני פעילות החוגים ומיקומם עפ"י צרכי המרכז.

11. ביטול השתתפות בחוג: אם הילד/ה מעונין/ת להפסיק השתתפות/ה בחוג, חלה חובה על 
ההורים למלא בכתב טופס ביטול במזכירות המרכז.

ניתן לבטל חוג עד סוף חודש מרץ, ביטול חוג במזכירות המרכז ייעשה עד ה- 20 	 
בחודש.

תקנון רישום
רשת המתנ"סים רמלה
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אי השתתפות בחוג, אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלא.• 

12. על ההורים יחולו הוצאות ו/או עמלות הבנקים עקב החזרת המחאה/ות וכרטיסי אשראי 
מכל סיבה.

13. שעור ניסיון, לתלמידים חדשים בלבד. התשלום ייכלל בעת ההרשמה במסגרת הפעילות 
השוטפת.

14. פעילות בחוג שבוטלה בשל היעדרות מדריך או בשל סיבות אחרות לרבות הנחיות 
הממשלה )קורונה, ביטחוני ועוד..( תתקיים במועד חלופי, עליו תפורסם הודעה מוקדמת 

במרכז.

15. כל האירועים שמתקיימים ברשת המתנ"סים רמלה כפופים להנחיות התו הירוק.

16. מחירי החוגים כוללים הדרכה בלבד. במידת הצורך יחויבו ההורים בתשלום נוסף עבור 
ציוד וחומרים עפ"י צרכי החוג.

17. הורים המאחרים בהגעה למרכז, לאסוף את ילדם בשעת סיום החוג, חייבים להודיע על 
כך למזכירות המרכז. אי הודעה אינה מחייבת את הנהלת המרכז בשמירה על הילד.

18. במעמד ביצוע התשלום, נדרשת חתימה על הצהרת בריאותו של הנרשם לחוג. ברישום 
טלפוני: חובה להחזיר למזכירות המרכז טופס הצהרת בריאות חתום )ע"י הורה ברישום 
הילד/ה( המאשר כי אין מניעה רפואית, גופנית או אחרת להשתתפות הסדירה בחוגים.

19. הנהלת המרכז ו/או מדריך החוג אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך.

20. הנני לאשר צילומי בני/בתי במהלך השתתפותו/ה בפעילויות, יתכן כי הצילומים ישמשו 
לצורך פרסומי רשת המתנ"סים.

21. נהלים, הנחיות ופרטים נוספים לנרשמים מופיעים באתר רשת המתנ"סים
www.matnas-ramla.co.il

חובת התשלום של דמי ההשתתפות בחוג תחול על ההורים במלואה • 
עבור החודש בו תימסר ההודעה על הפסקת ההשתתפות בחוג. מאידך, 
ניתן לעבור מחוג לחוג, מותנה במילוי טופס. אין הנהלת הרשת מחויבת 

לאשר מעבר לחוג אחר. כל העברה תלווה בחישוב מחודש של עלות 
ההשתתפות. החזר כספי בגין מחלה, יאושר לאחר הצגת אשור מחלה 

מעל חודש ימים.

*ראש השנה ב'-ד' בתשרי 6-8/09/21

*כיפור ד'-ה' 15-16/9/21  סגור

*סוכות ב'  27/9 -20/9

*שמחת תורה  – ב'-ג'- 27-28/9/21

* חנוכה א'-ב' 28/11-6/12/21

*פורים- ד'-ה' 16-17/3/2022

*פסח חוה"מ ו'-ו' 15-22/4/2022

* ערב יום השואה ד' 27/4/2022

* ערב יום הזיכרון ה' 4/5/2022

*  יום העצמאות ד-ה 4-5/5/2022

* שבועות ש'-א'  4-5/6/2022

כל החוגים והפעילויות יסתיימו בשעה 19:00

בתאריכים אלו לא יתקיימו חוגי בשנת הפעילות תשפ"ב:
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מנהלת שלוחת מפגשים – חדווה רביב  052-8763241

מפגשים

מרכז פנאי לאוכלוסייה בוגרת גילאי 60 ומעלה, קיים מזה 15 שנה, ברחוב דוד 
 .12:00  –  09:00 השעות  בין  שני  בימי  מתקיימת  במרכז  הפעילות   .34 רזיאל 
הפעילות היא הרצאות העשרה ברמה אקדמאית, טיולים, חוגים: תנ"ך אנגלית, 
נופשונים. במסגרת זאת מופעל מועדון של ניצולי שואה וגם להרצאות העשרה 
תיכוניסטים,  נוער  בני  עם  פעילות  לחגים,  מסביב  אירועים  רוחנית,  ופעילות 

חטיבות ביניים.

בנוסף, במקום גם מתקיימת פעילות התנדבותית במסגרת "שלם" )שירות לאומי 
יסודיים  "קריאה בהנאה" בבית ספר  ניתן להתנדב לפרויקט שנקרא  למבוגר(, 
כיתות א' ו ב'. פרויקט "בגובה העיניים" בבית ספר יסודיים כיתות ה' ו'. "סב בגן" 

התנדבות בגני ילדים, פעילות עם ילדים בגנים.

מועדון גרסי
עבור הקהילה הרוסית, ברחוב משה שרת 1, 

פעיל 4 ימים בשבוע: שני - חמישי בשעות אחה"צ 
בין השעות: 16:30 - 19:30 

רכזת המועדון: לריסה שלג - 08-9295617

מועדון טבג'ה 

לקהילה האתיופיות- 4 פעמים בשבוע: שני שלישי רביעי וחמישי
רחוב וילנא 5 א' מרכז קהילתי טבג'ה

שעות הפעילות: 09:00 - 13:00
רכזת המועדון ארגיטו צ'קולה - 08-9201962
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רכז התכנית גבי דוידוב

העיר  תושבי  לתלמידים  מענה  נותנת  אשר  ייחודית  תכנית  הינו  למידה  מרכז 
לשפר את הישגיהם הלימודיים , ומתווה להם דרך ללימוד נכון של אסטרטגיות 
כלים  הענקת  תוך  הרמות  ולכל  הגיל  שכבות  בכל  הליבה,  במקצועות  למידה 

ובטחון למשימות המוטלים עליהם בבתי הספר.

התלמידים  בקרב  משמעותיים  לימודיים  פערים  נוצרו  הקורונה  מגפת  לנוכח 
ולכן המרכז שם לנגד עיניו לצמצם ככל האפשר פערים אלו תוך ליווי פדגוגי 

ומקצועי ובצורה חווייתית. 

מורים  צוות  ועם  בכיתה,  תלמידים   7 עד   - קטנות  בקבוצות  פועלת  התכנית 
ומוסמכים  הליבה,  במקצועות  המתמחים  בהווה,  או  בעבר  הפורמלי  מהחינוך 

מטעם משרד החינוך.

מרכז הלמידה שם דגש ליחס אישי ומעקב אחר התקדמות של כל תלמיד תוך 
שיתוף פעולה עם מורי התלמיד במסגרת הפורמלית מה שבעצם מהווה יתרון 

משמעותי להתקדמותו של כל ילד 

המרכז נותן מענה מהכנה לכיתה א' ועד להכנה לבגרויות.

מעוניינים שנחזור אליכם עם פרטים נוספים? 
סרקו את הברקוד לפי שכבת הגיל המתאים והשאירו פרטים:

מרכזי הלמידה של רשת

המתנ"סים רמלה

חטיבות בינייםיסודיתיכונים

שלוחה מרכזת – אשכול פיס - 089202003
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ברשת המתנ”סים רמלה

 תשפ"ב 2021 – 2022
מתנ"סים

> היכל התרבות
> אשכול הפיס

> קריית האומנים
> נאות בגין

> תורני
> מפגשים > גרסי

> טבג'ה

פעילויות
וחוגים

בקרו אותנו ברשתות החברתיות

ויצמן 9, רמלה
www.matnas-ramla.co.il

08-9232542
050-880-1430

MATNAS_RAMLA
רשת המתנ“סים רמלה


