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מרכז קהילתי

הרקפת 59, בית שמש

מרכז קהילתי מאירהוף

חוגים ופעילויות

הישארו מעודכנים!

מרכז קהילתי מאירהוף



שנה חדשה בפתח, שנה של פעילות, למידה והרבה הגשמה, ומעטים המקומות בעיר אשר יכולים להציע מגוון 
רחב כל כך של אפשרויות כמו מרכז קהילתי מאירהוף.

אני גאה באנשים שעומדים מאחורי החוברת הזאת, המציגה פעילויות זמינות השוות לכל כיס כל השנה, לקהלים 
רבים ומגוונים בחלקים שונים של העיר ומרקעים שונים.

אני מברך אתכם - תושבי גבעת שרת  והשכונות הסמוכות לה, הנהנים משירותי המרכז, וקורא לכם לקחת חלק 
במה שמוצג כאן.

בראש ובראשונה אני רוצה להודות לצוות העמל להוציא את התכניות הללו לפועל. אני רוצה להודות לראש העיר ד"ר עליזה בלוך 
אשר תומכת ומעודדת פעילויות תרבות ופנאי ברחבי העיר,

למנכ"ל הרשת עמית קדמון האמון על הפעלתם של ארבעה מרכזים בעיר בהצלחה רבה, ולמנהל המרכז איציק מהודר  הפעיל 
והנמרץ כל כך. 

בהזדמנות זו אאחל לכולכם שנה טובה.
בכבוד רב,

עם פרוס השנה החדשה אנחנו גאים להציג בפניכם את מגוון החוגים של מרכז קהילתי מאירהוף.
היכולת להעניק לכל ילד וילדה את המקום בו הם יכולים לפרוס כנפיים ולהמריא לשחקים, וגם מקום בו הם 
יכולים להעמיק ולחקור, לדרוש ולהרחיב את עולמם- היכולת שלנו כעיר לתת מקום למגוון וליהנות ממנו- 

כל אלו באים לידי ביטוי בתכנית שהוכנה, בשום שכל ,על ידי הנהלת המרכז.
אני מזמינה אתכם לקחת חלק בחוגים ובאירועים הקהילתיים כחלק מריקמה קהילתית, צבעונית, מגוונת 

ומלאת חיים!
המתנ"ס בבית שמש מייצג את העושר הגדול בעיר בתחומי אומנויות הבמה, היצירה והעשייה. כי בעיר שלנו לכולם יש מקום.
תודה גדולה לסגן וממלא מקום ראש העיר משה שטרית על הרתימה של כולם כדי ליצור עבור כולנו אפשרויות טובות יותר, 

לעמית קדמון מנכ"ל רשת המרכזים הקהילתיים, ולאיציק מהודר המנהל, שלא מפסיק ליצור ולעשות.
בהזדמנות זו קבלו ממני ברכת שנה טובה, שתהא שנת תש"פ שנת שפע והתחדשות.

שלכם,

משה שטרית
סגן ומ"מ ראש העיר

ד"ר עליזה בלוך
ראש העיר

תושבים יקרים,
רשת מרכזים קהילתיים בית שמש פועלת בעוצמות גדולות, במסירות ובמקצועיות כדי לתת לכל תושבי העיר מקום להיות 

משמעותיים ושייכים, ולהוות את "הבית של כולם". 
מרכז קהילתי פסגות השבע מתחדש השנה בשלל פעילויות המיועדות לכם.

צוות המרכז הקהילתי ביצע חשיבה לבדיקת הצרכים של הקהילות, המתגוררות בסמוך למרכז הקהילתי, ויצר מענים מתאימים 
ומגוונים.

תכנית החוגים עשירה וניתנת ע"י מדריכים ומדריכות מקצועיים, ובעלי ערכים חינוכיים.
הנכם מוזמנים להגיע למרכז קהילתי, להירשם לחוגים וליהנות משלל הפעילויות.

רשת מרכזים קהילתיים בית שמש, שאני עומד בראשה, פועלת כל העת לשיפור השירות לתושבים ופיתוח תחומים חדשים, והכל כדי שאתם תוכלו 
לראות במרכזים הקהילתיים בית שנותן ביטוי ומענה במגוון תחומים חברתיים.

אני מברך את צוות המרכז הקהילתי, בראשות המנהל מימון בן חמו, בברכת הצלחה ושתמיד יהיו להם את המוטיבציה, המשאבים והיכולת לתת שירות 
מיטבי ואוהב לתושבים.

בברכת הצלחה ושנה טובה

תושבים יקרים,
אני שמח להציג לכם את חוברת החוגים והפעילויות לשנת תש"פ.

בחוברת תמצאו מגוון רחב של חוגים ופעילויות בתחומים ונושאים שונים, המתאימים לשלל הגילאים, מילדי גן ועד 
לאזרחים ותיקים.

כמו כן תמצאו בחוברת  גם מענים חדשים אשר הועלו לאחר תהליך חשיבה ותכנון שנמשך במשך כל השנה על ידי צוות 
המרכז הקהילתי המסור, אשר נועד לממש את צרכי הקהילות המתגוררות בסמוך למרכז הקהילתי.

אין ספק שללא העבודה המאומצת של צוות המרכז לא היינו מגיעים עד הלום.  
אני קורא לכם תושבים יקרים ,לבוא ולהשתתף בפעילויות הפנאי, התרבות והקהילה של המרכז 

ואף להצטרף אלינו אל מלאכת החשיבה והתכנון לקראת שנת הפעילות החדשה.

בברכת שנה טובה

עמית קדמון 
 מנכ"ל רשת מרכזים  קהילתיים בית שמש

איציק מהודר
מנהל מרכז קהילתי מאירהוף
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ברכות

צוות המרכז הקהילתי 

שני משפחתי

לוח חופשות

חוגים לגיל הרך

חוגים ליסודי

חדש! חוג קוסמות ולהטוטנות

חוגים ליסודי ולנוער

חוגים למבוגרים

שימוש בחדרים ומועדון מש"ה

חדש! סדנאות למבוגרים

מועדוני הגמלאים

גרעין 'יחד' וספריית בנימין 

משהו חדש באוויר...

adults&youth
 elementary
 preschool

adult workshops
יריד חוגים

2
3
4
5
6

7
8
9

10

14

18

20

11

15

19

12

16

13

17

תוכן העניינים:צוות המרכז הקהילתי:
 איציק מהודר מנהל המרכז הקהילתי 

mm@bs.matnasim.co.il 
02-6333748  

 דינה מלול רכזת חוגים ופרויקט העשרה בגנים "צילה" 
dinamalul@gmail.com 

02-6333757  

 אביבה אדרי מזכירת המרכז

Aviva@bs.matnasim.co.il 
02-6333748  

 כרמלה אברמוב רכזת מועדון גמלאים מועשר 
         ותוכנית מעגלי תעסוקה

carmelaavramov@gmail.co.il 
02-6333756  

 ורד דסה רכזת מועדון גמלאים "מנקלה" ליוצאי אתיופיה
lishilat@gmail.com  

02-6333748  

 יהושוע קוולווסר רכז מועדון גמלאים 55+  לדוברי אנגלית

058-6047846 

 פנינה אלוני רכזת מועדון מש"ה

alony1999@gmail.com 
02-6333748 

 אריאל איילון מנהל המרכז ההוליסטי בשכונת הנרקיס

holisti.narkis@gmail.com 
02-5612532  

 סופיה נסטרוביץ רכזת המרכז ההוליסטי בשכונת הנרקיס

holisti.narkis@gmail.com 
02-5612532 

 מולה מלאדה מדריך המרכז ההוליסטי בשכונת הנרקיס

mole.malada@gmail.com 
02-5612532  

 ויקטוריה פחימה מלווה במועדון מועשר ואם בית 

 שמעון )סיימון(  נעים  אב בית

 סיסאי אנטנאו  אב בית 

שעות פעילות המזכירות וקבלת קהל 

בימים א'-ה' בין השעות: 16:00-19:00   

02-633-3748
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כל יום שני בין השעות: 16:00-18:30

הפעלות
הצגות  
וסדנאות 
משתנות 

וצביעהיצירה פינות 

הג'ימבוהוף
מתחם ג'מבורי 

ענק ומפנק 
מוזיקה 
כיפית

עלות כניסה למשתתף: 10 ₪ 
עלות כרטיסייה של 6 כניסות:  40 ₪

להצטרפות לקבוצת ווטסאפ  לקבלת עדכונים 
שלח בהודעה את המילה שני משפחתי ושם מלא למספר 050-5279593

בגילאי 1-7 מיועדת לילדים הפעילות 

הפעלות

קוסמות
הצגות  

יצירה

אומנות

ריתמיקה

שני משפחתי במרכז קהילתי מאירהוף 
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לוח חופשות
 חופשות- המרכז הקהילתי לא יקיים פעילות חוגים בימים כדלהלן )ימים אלו מחושבים בעלות החוג( 

הערותתאריכיםימיםחג

ראש השנה

סוכות

יום כיפור

פורים

פסח

ערב יום השואה

ערב יום הזיכרון

יום הזיכרון 
והעצמאות

שבועות

ראשון – שלישי

ראשון – שני

שלישי – רביעי

שני – שלישי

רביעי – רביעי

שני

שני

שלישי-רביעי

חמישי-שישי

כ"ט באלול -ב' בתשרי תש"פ
29.9-1.10.19

י"ד - כ"ב בתשרי התש"פ
  13-21.10.19

יז' אלול תשע"טשלישייום בחירות
17.9.19 

ט' – י' תשרי התש"פ
8-9.10.19

י"ג- י"ד אדר התש"פ
9-10.3.20

י"ד-כ"א ניסן התש"פ
8-15.4.20

כ"ו ניסן התש"פ
  20.4.20

פעילות 
עד 19:00

פעילות 
עד 19:00

ג' באייר התש"פ
  27.4.20

ד' - ה' באייר התש"פ
28-29.4.20

ה'-ו' בסיון התש"פ
28-29.5.20
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חוגים לגיל הרך 
הערותמחירמדריךשעהיוםגילאיםחוג

תנועה 
וספורט

התעמלות 
קרקע

בלט

1.5-2.5

4-6

3-5

ראשון

חמישי

שני

16:50-17:35

16:10-17:00

17:15-18:00

שי נוימן

עדה מזרחי

רונית זיידמן

&160

&170

&165

160&שי נוימן17:40-18:25ראשון2.5-3.5

 4-6
ראשון)שתי קבוצות(

160&שי נוימן16:00-16:45

150 ₪ דמי שיכלול

170&אלי איבגי17:15-18:00רביעי4-6קונג פו
120 ₪ דמי שכלול
תשלום על ביגוד 

וטקס חגורות בנפרד 
ובאחריות המדריך

100 ₪ דמי שיכלול170&אלכס קים16:30-17:15שלישי5-6

18:25-19:15

*דמי רישום – 50 ₪ לכל חוג

60 ₪ דמי שיכלול

היפ הופ

לחברי מכבי 
רק 130 &
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חוגים ליסודי 
הערותמחירמדריךשעהיוםגילאיםחוג

התעמלות 
קרקע

היפ הופ

א'- ב' 
מתחילות

ב'- ג'

א'- ב'

ג'- ד'

חמישי

שלישי

שני

שני

16:10-17:00

17:15-18:00

18:00-18:45

18:45-19:30

  רחל גולד

 אלכס קים

 רונית זיידמן 

 רונית זיידמן 

&170

&170

&165

&165

א'- ב' 
מתקדמות

170&עדה מזרחי17:00-17:50חמישי

ג'- ד' 
מתחילות

  רחל גולדחמישי

ג'- ד' 
מתקדמות

עדה מזרחיחמישי

170& אלכס קים15:30-16:30שלישיד'- ו'

100 ₪ דמי שיכלול

100 ₪ דמי שיכלול

מבוכים 
ודרקונים

180&אריה אולמן16:15-17:30ראשוןב'- ג'

180&אריה אולמן17:30-18:45ראשוןד'- ו'

ד'- ו'

ג'- ד'

ג'- ד'

ה'- ו'

ה'- ו'

רביעי

ראשון

שלישי

ראשון

שלישי

18:45-19:30

18:15-19:15

17:15-18:00

19:15-20:15

18:00-18:45

אלי איבגי

בנימין גומל

בנימין גומל

&170

&180

&170

&180

&170

120 ₪ דמי שכלול 
וביטוח. 

תשלום על ביגוד 
וטקס חגורות בנפרד 
ובאחריות המורה  

תשלום על ביגוד 
וטקס חגורות בנפרד 

ובאחריות המורה

100 ₪ דמי שיכלול

א '- ג'

א '- ב'

א '- ב'

רביעי

ראשון

שלישי

18:00-18:45

17:15-18:15

16:30-17:15

אלי איבגי

בנימין גומל

אביב עמר

אביב עמר

אביב עמר

&170

&180

&170

100 ₪ דמי שיכלול

100 ₪ דמי שיכלול

100 ₪ דמי שיכלול

100 ₪ דמי שיכלול

150 ₪ דמי שיכלול

150 ₪ דמי שיכלול

בלט

17:00-17:50

18:00-18:50

קונג פו

קפוארה

ברייקדאנס

*דמי רישום – 50 ₪ לכל חוג

&170

&170
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חוגים ליסודי 

חוגים לנוער 

הערותמחירמדריךשעהיוםגילאיםחוג

קוסמות 
ולהטוטנות

175&ערן עזריאלי17:15-18:00חמישיא'- ב'

175&ערן עזריאלי18:00-18:45חמישיג'- ד' 

*דמי רישום – 50 ₪ לכל חוג

הערותמחירמדריךשעהיוםגילאיםחוג

היפ הופ

ז'-ט'
צעירה

בוגרת

נוער 
ובוגרים

שלישי

רביעי

18:00-19:00

19:30-20:45

 אלכס קים

אלי איבגי

&190

 ₪ 220

190& אלכס קים19:00-20:00שלישיי'-יב'

220 ₪ דמי ביטוח 
ושכלול

תשלום על ביגוד 
וטקס חגורות בנפרד 

ובאחריות המדריך

100 ₪ דמי שיכלול

קונג פו
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חוגים למבוגרים 
הערותמחירמדריךשעהיוםגילאיםחוג

מבוגרים                      

מבוגרים                      

מבוגרים                      

ראשון

שני

שני, 
שלישי 
וחמישי

  19:30-22:00 

  19:30-20:30 

17:00-21:30

אור 
טוכפלד                                          

נטלי דביר

חברת 
קידום                                        

באחריות 
שומרי 
משקל 

סדנא 
של 13 

מפגשים 
 ₪ 455

באחריות 
חברת 
קידום 

שומרי 
משקל               

מחול 
מזרחי 
עכשווי

קידום

אקוג'ים 18:00-19:00  ראשוןמבוגרים                      
סדנא של 
8 מפגשים 

 ₪ 320
הליכה 
נורדית
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כיתות 
לימוד

שיעורים מקצועיים, ימי עיון והשתלמויות
תכולה: 15-30 מקומות

חדרי 
משרד

חלל עבודה קטן. מתאים לאכלוס ועבודה 
של עד לחמישה אנשים

 ימי הולדת, ישיבות, ימין עיון והשתלמויותקפיטריה
תכולה: עד 50 מקומות

השתלמויות, כנסים ואירועים קטניםאולם
תכולה: 200 מקומות בישיבה, 100 אנשים סביב שולחנות

 אפשרות להוספה בחדרים: הגברה, מקרן, מסך ומיחם.
לפרטים  נוספים ולקבלת מפרט מחירים ניתן לפנות לגב' דינה מלול בטלפון: 

02-6333757 או למזכירות המרכז: 02-6333748
המרכז יאפשר שימוש בחדרים לפעולות ולצרכים ההולמים את ערכיו כפי שיראה לנכון.

מועדון מעגלים - מש"ה במרכז קהילתי מאירהוף

מקום מדהים לאנשים מדהימים!
מועדון חברתי למבוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

פועל בימים- א',ג',ה'                          

בין השעות: 16:00-18:00

במועדון ליווי צמוד של רכזת מסורה,

 שיעורי אומנות וספורט,  טיולים, כיבוד, 

משחקי חברה  והמון חום ואהבה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת 
המועדון פנינה אלוני: 02-6333748

שימוש בחדרי המרכז הקהילתי
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נשים מתחברות לגוף וללב שלהן 
באמצעות מוזיקה ומחול.

ואת? בואי להרגיש יפה, אהובה וראויה!
אנו מזמינים אותך להגשים חלום ולבוא לסדנא 

שבה תלמדי לרקוד את נשמתך...
נטלי דביר יוצרת ורקדנית פורצת 
דרך בתחום המחול המזרחי בארץ 

תעביר 13 מפגשים של קסם ואהבה.
בסיום הסדנא מופע מרגש של התלמידות.

אין צורך בניסיון קודם.
ימי שני החל מחודש נובמבר 2019 

בשעה 19:30

אורח חיים בריא, ספורט וחברותא נעימה
רוצה להתאמן בחברת שוחרי אורח חיים בריא כמוך?

רוצה גב בריא וחזק ללא כאבים?
רוצה לשרוף עד 40% יותר קלוריות מאשר בהליכה רגילה

ו"לרדת בגדול"?
זה המקום בשבילך!

הסדנא בליווי מדריכה תומכת ומלהיבה של בית הספר 
להליכה נורדית אקוג'ים

בואו למפגש חשיפה והתנסות חינמי ביום ראשון
15.9.19 בשעה 18:00 במרכז קהילתי מאירהוף

*פתיחת הסדנאות תלויה במספר נרשמים מינימלי 
וגם בתחתית העמוד : לפרטים ולהרשמה מזכירות המרכז הקהילתי 02-6333748

סדנת מחול מזרחי עכשווי 

סדנת הליכת כושר נורדית בטבע 
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טיולים

סדנאות

הרצאות

 שיעורי ספורט

 שיעורי מוזיקה

 שיעורי אומנות

  משחקי חברה

מרכז קהילתי מאירהוף עם הפנים לגמלאי בית שמש!

 כל הפעילויות בליווי אישי ואוהב...
לפרטים ולהרשמה ניתן לפנות 

ללאה לרנר רכזת תחום גמלאים: 02-6333748

מועדון מועשר
רכזת כרמלה אברמוב:  פועל בימים א', ג' , ד' בין השעות:  8.30-13.00 

מועדון "מנקלה" ליוצאי אתיופיה 
רכזת ורד דסה : פועל בימים ב', ה' בין השעות: 09:00-13:00

מועדון 55 + לדוברי אנגלית 
רכז יהושע קולוואסר: פועל ביום ג' בין השעות: 09:00-12:00 

*הפעילות במועדונים מותנת בתשלום סמלי

מועדוני הגמלאים
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 garinyachad@gmail.com | 055-9998315 :לפרטים

      חפשו אותנו בפייסבוק 'גרעין יחד'

גרעין תורני 'יחד' הפועל בבית שמש, 
מונה כ-60 משפחות המתגוררות 

בשכונת 'גבעת שרת'. 
גרעין יחד פועל לאורך השנה למען 

תושבי בית שמש באירועים ובפרויקטים 
שונים של חינוך, המורשת והזהות היהודית, 

ערך המשפחה, חסד, ועוד...

גרעין תורני 'יחד' 

www.lirbrarj.shemesn.co.il  | 02-9918488 לפרטים ולהרשמה

      חפשו אותנו בפייסבוק 'ספריית בנימין'

שעות פתיחה:

ראשון: 16:00-18:45
שני: 09:30-12:30

19:00-22:00 )לתלמידי תיכון ולמבוגרים(
שלישי: 14:00-18:45
רביעי: 16:00-18:45

חמישי:  09:30-12:30, 16:00-18:45

120 ₪ מנוי שנתי למנוי ראשון
100 ₪ למנוי שני

מגוון רחב של ספרים בעברית ובאנגלית 
לגיל הרך לילדים ולנוער

ספריית בנימין
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פרטים נוספים בקרוב...

משהו חדש באוויר....

להקה 
היפ הופייצוגית

אודישן 

תחרויות

הופעות
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Class Ages Day Hours Instructor Price Comments

Kung-fu Youth and 
graduates 19:30 – 20:45 Eli Yvgi 220Wednesday

Hip-hop

NIS 220
 improvement fees

Grades 
7 – 9

Grades
 10 – 12 

graduates

18:00 – 19:00

19:00 – 20:00
Alex Kim 190

NIS 100
 improvement feesTuesday

*Registration fees NIS 50 

Youth

Class Ages Day Hours Instructor Price Comments

 Weight
watchers

 Ethnic
dancing

Kiddum
Psychometrics

 Nordic
walking

Adults

Adults

Adults

19:30 – 20:30

17:00 – 21:30

18:00-19:00

Natalie
Dvir  

Kiddum

Akogim

Monday

 Monday,
 Tuesday,
Thursday

Sunday

Adults 19:30 – 22:00 Or Tochfeld
Responsibility of 
Weight watchers

Responsibility of 
Kiddum

Payment for 
equipment is the 

responsibility of the 
instructor

320 for a
 workshop of 8 

meetings

450 for a
 workshop of 13 

meetings

Sunday

Adults
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Class Ages Day Hours Instructor Price Comments

 Floor
exercises

Ballet

Grade 1 – 2 
Beginners

Grade 1 – 2 
Advanced

Grade 3 – 4 
Beginners

Grade 3 – 4 
Advanced

16:10 – 17:00

17:00-17:50

17:00 – 17:50

18:00 – 18:50

 Ada
Mizrachi

 Ada
Mizrachi

Rachel
Gold 

Rachel
Gold 

170 NIS 100 
improvement fees

Thursday

Hip-hop

Capoeira

Kung-fu

Grade 1 – 2

Grade 3 – 4

Grade 1 – 3

Grade 4 – 6

18:00 – 18:45

18:45 – 19:30

18:00 – 18:45

18:45 – 19:30

 Ronit
Zeidman

Eli Yvgi

165

170

NIS 150 
improvement fees

NIS 120 improvement 
fees and insurance

Monday

Wednesday

 Dungeons
and dragons

Breakdancing

 Magic and
juggling

Grade 2 – 6

Grade 2 – 3

Grade 1 – 3

Grade 1 – 3

Grade 1 – 3

Grade 4 – 6

Grade 4 – 6

Grade 3 – 4

Grade 3 – 4

Grade 3 – 4

Grade 5 – 6

Grade 5 – 6

16:15 – 17:30

17:30 – 18:45

17:15 – 18:00

17:15 – 18:15

16:30 – 17:15

17:15 – 18:00

15:30 – 16:30

18:15 – 19:15

17:15 – 18:00

18:00 – 18:45

19:15 – 20:15

18:00 – 18:45

Arye
olman

Alex Kim

 Binyamin
Gomel

aviv amar

 Eran
azriely

180

170

180

170

175

NIS 100 
improvement 

fees

Belt ceremony and 
uniforms is paid 
separately to the 

instructor

NIS 100 
improvement fees 

NIS 100 
improvement fees 

Sunday

Tuesday

Sunday

 Tuesday

Thursday

*Registration fees NIS 50 

Elementary
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Class Ages Day Hours Instructor Price Comments

 Movement
 and sport for
preschoolers

 Floor
exercises Beginners 

4 – 6

1.5 – 2.5

2.5 – 3.5

4 – 6 
(*two groups)

16:10 – 17:00

16:50 – 17:35

17:40 – 18:25

16:00 – 16:45*

18:25 – 19:15*

 Ada
Mizrachi

 Shai
Newman

170

160

NIS 60 
improvement fees Thursday

Sunday

Hip-hop 5 – 6 16:30 – 17:15 Alex Kim 170 NIS 100
 improvement feestuesday

Kung-fu 4 – 6 17:15 – 18:00 Eli Yvgi 170
NIS 120 

improvement fees
Belt ceremony and 

uniforms is paid 
separately to the 

instructor

Wednesday

Ballet 3 – 5 17:15-18:00
 Ronit

Zeidman
165

NIS 100 
improvement 

fees
Mondays

*Registration fees NIS 50 

Discounts for new immigrants 
(upto 3 years in the country) when presenting your 

Teudat Oleh on registration

Preschool
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Women are connecting to their body and heart 
through music and dance.
What about you.  Come to feel beautiful. loved 
and worthy.

We are inviting you to fulfill a dream and participate in a 
workshop where you will learn to dance with your soul…
Natalie Dvir, producer and groundbreaking dancer in 
Oriental Music in Israel will teach 13 magical sessions at the 
end of which will be an exciting performance.
No prior experience needed!
Mondays starting November 2019

Opening of the workshops is dependent on a minimum number of participants.
For further details and for registration, please call the Meyerhoff office on 02-6333748

Contemporary Oriental Dance Workshop

Nordic Fitness Walking in Nature
Healthy lifestyle, sport and a nice group of friends.
Do you want to work out with others who lead a healthy lifestyle 
like you?
Do you want a strong back that doesn’t hurt?
Do you want to burn off upto 40% more calories than regular 
walking and “lose weight” fast?
If so, this is for you!
The workshop is led by an enthusiastic and supporting 
instructor from the school of Akujim Nordic walking.
Come to a free introductory session at 18:00 on September 15, 
2019 in the Meyerhoff Community Center.
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גריד
פרסומי

המחלקה
למורשת ישראל 

FONT: Fb Metropolitana
Fb Metropolitana light

Fb Metropolitana Regular

Fb Metropolitana Medium

Fb Metropolitana Bold

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

תרבותחינוך קהילה 

טלפון: 02-6331833

www.matnasbs.co.il
כתובת: רח' התבור 18, בית שמש

חוגים
הפנינג

במרכז הקהילתי מאירהוף

2019-20תש"פ |

חודש
 חינם!

*לנרשמים ביריד 
או עד התאריך 12.9.19

ג'ימבורי מפנק

סדנת אומנות 

בסימן חזרה 

לבית הספר

יום שני 26.8.19
בין השעות: 16:00-18:30

בואו להתרשם מחוגי המרכז 

הכניסה חופשית!

סדנת תיפוף

בשביל הקהילה  בית שמש

מרכז קהילתי

הרקפת 59, בית שמש

הישארו מעודכנים!

מרכז קהילתי מאירהוף


