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עם פרוס השנה החדשה אנחנו גאים להציג בפניכם את מגוון הפעילויות של מרכז קהילתי לב העיר – זינמן.
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, ולעדי מלכא  המנהלת - שלא מפסיקה ליצור ולעשות.

בהזדמנות זו קבלו ממני ברכת שנה טובה, שתהא שנת תש"פ שנת שפע והתחדשות.
שלכם,
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 לב העיר – זינמן, מתחדש השנה בשלל פעילויות המיועדות לכם.

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

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 המנהלת עדי מלכא, בברכת הצלחה ושתמיד יהיו להם את המוטיבציה, המשאבים והיכולת 

לתת שירות מיטבי ואוהב לתושבים.
בברכת הצלחה ושנה טובה

עמית קדמון 
 מנכ"ל רשת מרכזים  קהילתיים בית שמש

צוות המרכז הקהילתי שמח ונרגש להגיש בפניכם את חוברת הפעילויות והמועדונים של המרכז הקהילתי לב העיר 
זינמן.

במהלך חודשי הקיץ התחלנו תהליך של שיתוף קהילה ומיפוי צרכים ואנו ממשיכים ללמוד בכל יום שעובר. בכדי 
להבטיח שהתהליך יהיה משמעותי אנו נשמח להמשיך ולפתח שירותים המותאמים לקהילה ולצרכיה מגיל 0 ועד 120, 

מתוך חשיבה משותפת עם התושבים !
דלתות המרכז הקהילתי פתוחות לכולם ואנו מזמינים אתכם לפנות אלינו עם כל בקשה ויוזמה קהילתית, כל מחשבה 

יכולה להפוך למציאות אם נבחר לעבוד יחד. 
בכדי שנוכל להתחיל במסע המשותף שלנו, אנו מזמינים אתכם ללמוד על הנעשה במרכז הקהילתי, להצטרף אלינו ולקחת חלק בחוגים, 

בסדנאות, בפעילויות הקהילתיות ובמועדונים השונים. הצטרפו אלינו למסע מרתק של בניית קהילה.

בברכת תהא שנת פעילות מוצלחת

עדי מלכא
מנהלת מרכז קהילתי לב העיר זינמן

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

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 השכונות בעיר הותיקה, 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, ולמנהלת המרכז עדי מלכא הפעילה והנמרצת כל כך. 

בהזדמנות זו אאחל לכולכם שנה טובה.בהזדמנות זו אאחל לכולכם שנה טובה.
בכבוד רב,

משה שטרית
סגן ומ"מ ראש העיר
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ברכות

צוות המרכז הקהילתי

לוח חופשות << חוגים << מועדונים

 חדש !! רביעי קהילתי 

חדש !! חוג תנועה לגיל הרך

שימוש בחדרי המרכז הקהילתי 

מרכז הילדים

חדש !! במרכז הילדים – נהנים בנועם

 מרכזי הלמידה

 מצוינות יום א'

סיירת נוער

מרכז הנוער

 חדש !! הרצאות ופעילויות למבוגרים

חדש !! מועדון שחמט | חוגי אנגלית

חוגי בלט

מרכז קיימות

מועדון גימלאים

מועדון גימלאים | בואו להיות חלק

היפ הופ

מועדון ניצולי שואה | התנדבות 

צבעו להנהתכם 

בינוי קהילתי

2
3
4
5

 עדי מלכא מנהלת

zinman@bs.matnasim.co.il 

 שרית פוטוק מנהלת תחום למידה

saritp@bs.matnasim.co.il 

 אביהו רחמים מנהל תחום נוער

avihur@sh-hevrati.org 

 כוכי פנחס רכזת מרכז ילדים

Nn333n@walla.com

 ציפי פרץ רכזת מועדון גימלאים

054-2581277 

 ורד קרני רכזת מועדון ניצולי שואה

veredkarni@gmail.com 

 ראשל פרנק מזכירה

  02-6334390 
 levhairbs@gmail.com 

 רפי מורחי רכז תחזוקה והשכרת חדרים 

Refahel52@gmail.com 

 שמעון פרץ אב בית

 איסיה גברו אם בית
שעות פעילות המזכירות וקבלת קהל:

ימים א', ב' , ד'  15:30-19:00  |   ימים ג', ה' 9:30-14:30 
 טלפון:  02-6334390
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 חופשות- המרכז הקהילתי לא יקיים פעילות חוגים בימים כדלהלן )ימים אלו מחושבים בעלות החוג( 

מועדון הגימלאים << המועדון בחופש בחודש אוגוסט בלבד.
מרכז הנוער << המועדון בחופש במהלך החופשה המרוכזת בלבד )שבוע באוגוסט(. 

במהלך יולי יתכנו שינויים בשעות ההפעלה של המועדון בהתאם לתכנית הקיץ 

של המרכז הקהילתי.

מרכז הילדים << המועדון בחופש בשבועיים האחרונים של אוגוסט. 
במהלך יולי יתכנו שינויים בשעות ההפעלה של המועדון בהתאם לתכנית הקיץ של המרכז הקהילתי.

הצטרפו אלינו לפעילויות השונות !
פרטים נוספים במזכירות המרכז הקהילתי 

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

לוחופשות

לוחופש מועדונים

מועדון הגימלאים - עמ' 14מרכז הנוער - עמ' 10מרכז הילדים - עמ' 7
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בכל יום רביעי בין השעות 16:30-18:30 
ניפגש לחוויה קהילתית מהנה, משתנה ומגבשת

כניסה בעלות של 20 ₪ למשפחה
*אפשרות לרכישת כרטיסיה, פרטים במרכז הקהילתי

חדש בלב העיר זינמן!

רביעי     קהילתי

מתחם 
מתחם יצירה

ספורט 

גינה 

קהילתית 

סדנאות

ארוחות 
ראש חודש 
משותפות 

מופעים 

מתחם 
משחקים 

הרצאות 

בואו לקחת חלק בבניית קהילה 

גינה קהילתית מתחם יצירה מתחם משחקים 

אירועי רביעי קהילתי 
סדנת תיפוףיתחילו ביום רביעי 11/9/19
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חוג תנועה והתעמלות לגיל הרך
החוג יתקיים בימי שלישי בשתי קבוצות גיל:

<< 17:15-18:00 - לגילאי שנה וחצי עד שלוש 
<<  18:00-18:45 - לגילאי ארבע - שש

בהדרכת אילנית אלוני
עלות החוג – 160 ₪ לחודש| דמי שכלול 100 ₪ 

לפרטים והרשמה:
ימים א', ב', ד'  15:30-19:00  |   ימים ג', ה' 9:30-14:30

טלפון 02-6334390

בואו לחגוג, ללמוד ולהיפגש בלב העיר
לפרטים נוספים: רפי מורחי 050-5307864

סטודיו – ימי הולדת, השתלמויות, ימי עיון, כנסים ואירועים קטנים
תכולה: 150 מקומות ישיבה, 70 סביב שולחנות

כיתות לימוד - השתלמויות, ימי עיון ושיעורים מקצועיים 
תכולה: 15-30 מקומות

רחבה חיצונית / מגרש ספורט - ימי הולדת, השתלמויות, ימי עיון, 
כנסים ואירועים קטנים תכולה: 200 מקומות ישיבה, 100 סביב שולחנות

*אפשרות להוספה: הגברה, מקרן, מסך, מיחם/פינת קפה

חדש במרכז הקהילתי

דמי הרשמה: 50&   | הנחה לאח/חוג שני: 10% |  הנחה לאח/חוג שלישי: 5% | אין כפל הנחות 
*פתיחת קבוצה מותנת במינימום 10 נרשמים

חוגגים יום הולדת, יום נישואים או שבע ברכות?
צריכים חדר להרצאה או למפגש חברות?

מהיום ניתן להשתמש בחדרי המרכז הקהילתי!
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בכל יום חמישי מגיעים מדריכי "נהנים בנועם" להעברת פעילויות 
לילדים בתחומים שונים

*מס' המקומות בכל פעילות מוגבל
*עלות הפעילויות – 60 ₪ לשנה עבור 2 פעילויות )ילדי מרכז הילדים זכאים ל-50% הנחה(

*המדריכים הינם בני נוער המתנדבים בעמותת "נהנים בנועם"
רישום במזכירות המרכז הקהילתי ימים א', ב', ד'  15:30-19:00  

  ימים ג', ה' 9:30-14:30 | טלפון 02-6334390

המרכז פתוח עבור ילדי כיתות א'-ו' 
בכל שבוע בימי שני-חמישי בין השעות 16:00-18:30

*ההשתתפות מותנית בתשלום שנתי ע"ס 200 ₪
לפרטים – כוכי )בהודעות whatsapp בלבד( 052-6801823

חדש !! במרכז הילדים

פעילויות ומשחקים

ימי כייף וטיולים

תגבור והעשרה בלימודים

םהזכרמ ידלי

17:00-18:00

כדורגל

בישול

תיאטרון

18:00-19:00

ריקוד

אומנות

כיתות א'-ג'

17:00-18:00

ריקוד

אומנות

תיאטרון

18:00-19:00

כדורגל

בישול

כיתות ד'-ו'
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מרכז קהילתי לב העיר זינמן שואף להוביל את תחום הלמידה הבלתי פורמאלית בעיר בית שמש 
ולספק למערכת החינוך בעיר תוכניות העשרה ולמידה שונות. לשם כך, חבר המרכז הקהילתי לתכניות 

ממשלתיות, תכניות לאומיות, קרנות ואגפי עירייה שונים ובעזרתם צוות הלמידה דואג לבנות תכניות 
המקדמות אוכלוסיות שונות ומאפשרות לתלמידים השונים להגיע  לכדי מימוש הפוטנציאל שלהם.

מהנעשה בשטח  
מרכזי הלמידה 

saritp@bs.matnasim.co.il - לפרטים נוספים: שרית פוטוק

גם במהלך הקיץחווייתיים לימודיים וימי שיא זכאים לימי מרתון תלמידי מרכזי הלמידה הידעת? 

הידעת? 
מרכזי הלמידה פזורים 

ברחבי העיר, בבתי ספר 

יסודיים ובחט"ב ותיכונים, 

עבור כלל המגזרים 

והאוכלוסיות

הידעת? 
מעל 700 תלמידים ותלמידות 

נהנים מהתכניות השונות הפועלות 

במרכזי הלמידה וכוללות העשרה 

חינוכית וחברתית, צמצום פערים 

ושאיפה למצוינות

הידעת? 
מרכזי הלמידה פועלים מתוך

 נק' מבט הוליסטית ולכן מתקיימת 

לאורך השנה פעילות תומכת 

להורים שילדיהם 

לוקחים חלק בפעילות

כח האדם המועסק במרכזי הידעת? 
הלמידה הינו מקצועי ובעל 

מיומנויות המתאימות ללמידה 

בכל שכבת גיל. בנוסף, אנו דואגים 

לקיים עימם הדרכות והשתלמויות 
מקצועיות לאורך השנה

הידעת? 
לא ניתן ללמוד לבגרויות 
על בטן ריקה ולכן מפגשי 

מרכזי הלמידה בחט"ב 
ובתיכונים נפתחים בארוחת 

צהריים מזינה

הידעת? 
תלמידי מרכזי הלמידה 

דואגים להחזיר לקהילה

 ע"י התנדבויות שונות 

לאורך השנה
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מצוינות יום א' 

סיירת נוער - בואו להוביל קדימה

 
בואו לגלות עולמות בלב העיר

לפרטים, עלויות ורישום:
מזכירות המרכז הקהילתי ימים א', ב', ד'  15:30-19:00 |  ימים ג', ה' 9:30-14:30

טלפון: 02-6334390

רוצה להנהיג ולהוביל ?
חולם/ת לעשות למען הקהילה?

הצטרפו אלינו בכל יום שני בין השעות 19:00-21:00
למפגשים ופעילויות בתחומי מנהיגות, זהות, עשייה חברתית, העצמה ועוד.
בואו להיות חלק מהובלת תהליכים משמעותיים לבני הנוער ולכלל הקהילה.

 *בנוסף לפעילויות הקבועות, במהלך השנה מתקיימים ימי שיא, טיולים והכשרה אישית ומעצימה

תלמידי ח'-י' |  ראיונות יתקיימו במהלך חודש ספטמבר
המפגשים מתקיימים במרכז הנוער במרכז הקהילתי לב העיר זינמן

לגו הנדסי

שח מט

משחקי חשיבה

אנגלית 

לפרטים ותיאום ראיונות: ילנה רכזת סיירת הנוער - 054-7907432
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• טיולים וימי שיא 
• פעילויות ואירועים לאורך השנה

המרכז פתוח לכל נער ונערה )כיתות ז'-יב'( 
פרטים נוספים אביהו, מנהל תחום נוער– 050-3113377

סדנאות במגוון נושאים כגון:
גרפיטי | D.J | ספורט | להקה | תקשורת ומדיה 

הכנה לצבא | עזרה בלימודים

מרכז הנוער 
לב העיר זינמן

מרחב פתוח:
יום ראשון ושלישי: 17:00 - 21:30

יום חמישי: 17:00 - 22:30
ימי שני - סיירת נוער )ראה עמ' 9(

יום בנות:
יום רביעי: 17:00 - 21:30
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בואו בשמחה
משה שטרית
סגן ומ"מ ראש העיר

ההוצאות המשפחתיות
 גדלות?

אנו שמחים להזמינכם להרצאה בנושא:

ניהול תקציב משפחתי 
 יסודות בכלכלת המשפחה

במהלך ההרצאה נלמד עקרונות להתנהלות כלכלית משפחתית 
מושכלת ונרכוש כלים לבניית תקציב משפחתי מאוזן.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי 18/9/19 בשעה 20:00
במרכז קהילתי לב העיר זינמן, סמ' ויצ"ו 8 בית שמש

התכנסות וכיבוד קל בשעה 19:30
ההרצאה ללא תשלום ומותנת בהרשמה מראש 

במזכירות המרכז הקהילתי
levhairbs@gmail.com :ראשל 02-6334390 או במייל 

ימים א', ב', ד'  15:30-19:00  
   ימים ג', ה' 9:30-14:30
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חדש !! מועדון שחמט

חוג אנגלית

אנו שמחים להודיע על פתיחת:

 מועדון שחמט לב העיר זינמן
בהדרכת יוסף אלחרט – מדריך שחמט מוסמך

-ההרשמה לשנת תש"פ בעיצומה-

שחמט הוא כלי ואמצעי חינוכי לשיפור מיומנויות למידה וחשיבה כגון: 
יצירתיות, תכנון וקבלת החלטות, יוזמה, כבוד ליריב וכדו'.

המועדון מתאים לילדים, נוער ולמבוגרים ומיועד לתרגול ומשחק חופשי
)למידת כללי המשחק תתאפשר בחוג שחמט – ראה מצוינות יום א' בעמ' 9( 

המועדון יתקיים ביום שלישי בין השעות 17:00-18:30
בעלות של 50 ₪ לחודש 

לפרטים ורישום - מזכירות המרכז הקהילתי טלפון 02-6334390
ימים א', ב', ד'  15:30-19:00  |   ימים ג', ה' 9:30-14:30

לפרטים ורישום - מזכירות המרכז הקהילתי טלפון 02-6334390
ימים א', ב', ד'  15:30-19:00  |   ימים ג', ה' 9:30-14:30

מתארגנת קבוצת לימוד אנגלית למבוגרים 
בהדרכת יהודה גובני

*קיום המועדון מותנה במינימום 10 נרשמים
*החברים במועדון נרשמים אוטומטית כחברי האיגוד הישראלי לשחמט
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חוג בלט
במרכז קהילתי לב העיר זינמן

חוגי בלט 

לפרטים ורישום - מזכירות המרכז הקהילתי טלפון 02-6334390
ימים א', ב', ד'  15:30-19:00  |   ימים ג', ה' 9:30-14:30

בימים שני ושלישי החל מגיל 3 עד יב'

החוגים בהדרכת ילנה דובוביצקי

גן

הערותעלות חודשיתשעה יום גילאים

שניא'-ג' )2 שעות בשבוע(
שלישי

שני
שלישי

שני
שלישי

18:15-19:15 

16:00-17:30 

19:15-21:15 ₪ 230

 ₪ 200

 ₪ 170

 ₪ 120 17:30-18:15

דמי שכלול 
₪ 100

יש לרכוש 
בגד גוף ורוד, 

נעלי בלט ד'-ו' )3 שעות בשבוע(

ז'-י"ב )4 שעות בשבוע(

דמי הרשמה: 50&   | הנחה לאח/חוג שני: 10% |  הנחה לאח/חוג שלישי: 5% | אין כפל הנחות 
*פתיחת קבוצה מותנת במינימום 10 נרשמים

שני
שלישי
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במרחק נגיעה

הצטרפו לדף הפייסבוק ולקבוצת הווטסאפ
 של המרכז הקהילתי לב העיר – זינמן

 ותגלו עולמות חדשים בלב העיר

חפשו אותנו: זינמן- לב העיר

מרכז הקיימות מפעיל שתי גינות קהילתיות 
במרכז קהילתי לב העיר זינמן.

האחת, גינה למשפחות וילדים  והשנייה, גינה נגישה לגיל השלישי.
הפעילויות בגינה מגוונות:

שותלים, בונים, משחקים, מבשלים, מנקים, צובעים, 
קוטפים ואפילו אוכלים ונהנים...

הפעילות הקבוצתית בגינות מתקיימת 
בימי ראשון בבוקר - גינה קהילתית נגישה - חוגינה לגיל השלישי 

ובימי רביעי אחה"צ - פעילות למשפחות וילדים במסגרת רביעי קהילתי.
מרכז הקיימות מפעיל גם סדנאות יחודיות לקבוצות בנושא מיחזור וגינון, 

המתאימות לימי הולדת, קייטנות, ימי גיבוש ולמפגשי העשרה.
בנוסף, קבוצות ויחידים יכולים להתנדב בגינה בכל ימות השבוע.

לתיאום עם אפרת:  052-5665364

מרכז הקיימות 

חדש! במרכז הקיימות חוגינה לימוד
הגינה הלימודית היא מיזם יחודי שנפתח השנה לראשונה. 

במסגרת המיזם נלמד מחקלאים מהקהילה האתיופית 
דרכי גידול מסורתיות.

14 



מועדון גימלאים
מועדון גימלאים לב העיר – זינמן פותח שעריו ומזמין אתכם להצטרף למגוון פעילויות

עלותמדריךשעהיוםקהל יעדחוג

פלדנקרייס

נעמי 8:30-9:30ב', ה'גברים
גודלשמיט

נעמי 8:30-9:30א'נשים
גודלשמיט

נעמי 9:30-10:30א'נשים
גודלשמיט

אווה 9:00-10:00ג'נשים
אלקיים

נעמי 9:30-10:30ב', ה'נשים
גודלשמיט

אווה 10:00-11:00ג', ד'נשים
אלקיים

נשים

נשים

נשים

גימלאים

ב'

ד'

ד'

ב'

10:30-11:30

11:00-12:00

9:00-10:00

11:00-12:00

נעמי 
גודלשמיט

אווה 
אלקיים

אווה 
אלקיים

מלכה
 גרוסברג

מרכז קיימות

פנינה אלוני

     1 בשבוע  - 80 ₪
     2 בשבוע - 135 ₪ 
     3 בשבוע - 195 ₪ 

     1 בשבוע  - 80 ₪
     2 בשבוע - 135 ₪ 
     3 בשבוע - 195 ₪ 

   ₪ 80     

ללא עלות

פילאטיס

אימפרוביזציה

פרשת שבוע

בי"ס לוי אשכול11:00-12:00ג'גימלאים קשר בין דורי

גינה קהילתית  50 9:00-10:30₪א'גימלאים

אומנות  80 10:30-12:00₪ג'גימלאים
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מועדון גימלאים
טיולים קרובים:

19.9.19 - טיול לקברי צדיקים

20-21.10.19 - שמחת תורה במלון עדן אין בזכרון יעקב
לתכנית המלאה ולהרשמה יש לפנות לציפי/יעקב

*מתוכננים טיולים נוספים במהלך השנה, כולל טיול לחו"ל

בנוסף לחוגים ולטיולים, מתקיימות במהלך השנה מסיבות, 
הרצאות וסדנאות לחברי המועדון בעלות סמלית.

לפרטים והצטרפות: ציפי פרץ – 054-2581277
יעקב שושן – 053-5312988

בואו להיות חלק
מרכז קהילתי לב העיר – זינמן מתרחב ואנו מחפשים 

אנשיי עשייה שיצטרפו אלינו למסע בתפקידים הבאים:

מדריכ/ת נוער במרכז הנוער

מדריכ/ת נערות במרכז הנוער

רכז/ת סח"י

רכז/ת חוגים וקהילה
לפרטים  אביהו רחמים  050-3113377 

zinman@bs.matnasim.co.il :או במייל
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חדש! היפ הופ 
חדש !! במרכז הקהילתי לב העיר זינמן!

מתחילות ומתקדמות מוזמנות 
להצטרף לחגיגה

הופעת סוף שנה מטורפת!!!
לפרטים, רישום ותשלום:  שמחה – 054-9715756

*מספר המקומות מוגבל
* החוג אינו חלק ממערכת החוגים הפורמאלית של המרכז הקהילתי 

ואינו מזכה בהנחות שונות בעת הרישום אליו

בואו לזוז בחוגי ההיפ הופ של 

16:00-17:00 - כיתות א'-ג'
17:00-18:00 - כיתות ד'-ו'
18:00-19:00 - כיתות ז'-ט'

19:00-20:00 - כיתות י'-י"ב
20:00-21:00 - נשים
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מועדון ניצולי השואה 

מועדון ניצולי השואה 
לב העיר - זינמן בשת"פ אגף הרווחה

במרכז קהילתי לב העיר זינמן פועל כבר כשנתיים 
מועדון ניצולי שואה 

בימים ראשון, שלישי ורביעי בין השעות 8:00-13:00
הפעילות במועדון כוללת ארוחת בוקר וצהריים, חוגים וטיולים.

*הצטרפות למועדון מותנית באישור אגף הרווחה

מרכז קהילתי לב העיר זינמן מזמין אתכם
קבוצות מתנדבים / מתנדבים בודדים

במסגרת מחויבות אישית, 
מקום העבודה או סתם מרצון טוב

להתנדב באחת המסגרות שלנו.

לפרטים נוספים – ורד קרני – רכזת מועדון ניצולי השואה
052-6208472 או במזכירות המרכז הקהילתי 02-6334390 

ימים א', ב' ד'  15:30-19:00  |   ימים ג', ה' 9:30-14:30

levhairbs@gmail.com – לפרטים במייל
או באמצעות הודעה בדף הפייסבוק שלנו זינמן- לב העיר

מחפשים מקום להתנדבות?
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בואו ליהנות במרכז קהילתי לב העיר – זינמן
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אנו עומדים בפתחו של תהליך משמעותי 
 מיפוי צרכי התושבים והקהילות השונות העוטפות אותנו. 
לצורך כך, נקיים מפגשי תושבים לאורך השנה שמטרתם 

להפוך אתכם התושבים, מלקוחות ומבקרים 
מזדמנים לשותפים של ממש.

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בבניית הקהילה 
ובהקמת צוותים קהילתיים לחשיבה על נושאים רלוונטיים שונים 

כגון: ילדים, נוער, צעירים, תרבות וקהילה ועוד.
נשמח לשמוע כל רעיון, יוזמה, שיתוף פעולה בעל ערך קהילתי 

ולקדמו יחד עבור מטרתנו המשותפת.

רוצים לקחת חלק בפעילות הקהילתית? 
levhairbs@gmail.com :שלחו מייל לכתובת
והצטרפו אלינו לקבוצת הווטסאפ הקהילתית

מפגש תושבים ראשון יערך ביום שני 9/9/19 בשעה 20:00 
במרכז הקהילתי. מצפים לראותכם

בינוי קהילה

חלום שהוצמד לו תאריך – הופך למטרה

מטרה שפורקה לצעדים – הופכת לתכנית
תכנית שמגובה בפעולות – מגשימה את חלומותיכם


