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שנה חדשה מתחילה והמתנ"ס מציג בפניכם 
הקרובה,  לשנה  והאירועים  הפעילות  את 

בחוברת שלפניכם.

של  מאוד  רחב  מגוון  תמצאו  במתנ"ס 
פעילויות וחוגים לכל גיל, ובנושאים רבים.

של  המבצעת  הזרוע  הינו  בגדרות  המתנ"ס 
ואמון  פורמלי  הלא  החינוך  בתחום  המועצה 
בחגים  הקהילתיים  האירועים  הפקת  על 

ובמועדים.

מתחדשת  קהילה  הינה  גדרות  קהילת 
של  בקליטה  חשוב  חלק  ממלא  והמתנ"ס 

המשפחות החדשות.
השנה  זו  המעון  פעילות  עם  נמשיך  השנה 
הרך  לגיל  המעון  את  נהפוך  ובכך  השלישית 

לחלק ממערכת החינוך בגדרות.

לקהילה בית  להיות  דגלו  על  חרט  המתנ"ס 
חלק  לקחת  אתכם  מזמינים  אנחנו  וככזה 
בפעילות הרבה ואף ליזום דברים חדשים,  אנו 
רואים במעורבות הקהילה בפעילות המתנ"ס 

מטרה חשובה מאוד.

המתנ"ס  עובדי  לכל  להודות  ההזדמנות  כאן 
לתת  כדי  שביכולתם  כל  העושים  ולהנהלתו 
לכם, תושבי גדרות, את השירות הטוב ביותר, 
ללמוד  נמשיך  הבאה  בשנה  גם  כי  אני  בטוח 

ולהשתפר.

דברי מנהל המתנ“�
מר מוטי מילר 

דברי יו“ר המתנ“�
מר יוסי קנדלשיין

חברי ההנהלה הציבורית 
נציגי המושבי�:

גן הדרום | שרון ניסים
כפר אביב | אסא יעקב

כפר מרדכי | דורון אורית
מישר | הנסון עירית

משגב דב | גלזר ערן
עשרת | אפטר יגאל 

שדמה | לוי איילה

נציגי המועצה:      ועדת ביקורת:
רמי פוקס  יוסי קנדלשיין יו"ר 

איציק אבירם שרונה חן  
אלי תגר רוני בן-דוד  

צוות המתנ”�
קידר פיינגולד | מנהל המתנ“ס

מארק ליבשין | רכז ספורט 
בלהה סיני | רכזת מחול ותרבות

אורנה עמירם | רכזת מעונות וצהרונים
אורן רדעי | רכז נוער

נדב רוז'ה | מנהלן
שרה אילן  | מנהלת חשבונות
אופירה פורטנוי | חשבת שכר

שרה מ-ח | משרד

אני גאה להציג בפניכם את החוברת המרכזת  את 
הפעילות לשנה הקרובה.

בניית הפעילות נעשתה כך שתאפשר לתושבים מגוון 
רחב של פעילות וחוגים לכל גיל ולכל עניין, גם השנה 

נעצים ונשפר את התחומים במתנ"ס, התרבות, 
האומנות, הנוער, הגיל הרך, הספורט והמחול. 

השקענו רבות במהלך הקיץ בכדי להגיש לכם תוכנית 
פעילות טובה יותר ואיכותית יותר.

המתנ"ס ימשיך להיות הזרוע המבצעת של המועצה 
בתחומים עליהם הוא אמון, אך לפני הכל המתנ"ס הוא 
בית לקהילת גדרות ולבאי החוגים. צוות המתנ"ס נמצא 

על מנת לתת לכם את השירות הטוב ביותר. המתנ"ס 
מזמין אתכם התושבים לקחת חלק בפעילות ובעשייה 

וליזום איתנו יחד פעילויות נוספות.
ברצוני להודות להנהלת המתנ"ס וליוסי קנדלשיין 

העומד בראשה על התמיכה המאפשרת לנו במתנ"ס 
להפיק את המירב והמיטב.

לצוות המתנ"ס על העבודה המאומצת מלאת 
האחריות, על המקצועיות והמחויבות.

אני בטוח כי גם השנה תפקדו את המתנ"ס ותהנו 
מהפעילות שלנו, יחד נמשיך להתקדם ולהתפתח.

בימים אלה אני מסיים את תפקידי, תודה לכולכם על 
ארבע שנים נפלאות.

שתהיה לכולנו שנה טובה ומוצלחת,    
 

       מוטי מילר
מנהל המתנ"ס היוצא        

בברכת שנה טובה ופוריה,
מר יוסי קנדלשיין

   יו"ר המתנ"ס.
שמח להתחיל את דרכי כמנהל המתנ"ס כאן בגדרות.

     מאחל לכולנו שתהיה שנת עשייה פורייה ונעימה.
קידר פיינגולד      

        מנהל המתנ"ס הנכנס 
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חוגי שחייה
בית-הספר לשחייה של הפועל גדרות יפעיל חוגים מגילאי טרום-חובה

ועד לקבוצות תחרותיות שיתחרו במסגרת איגוד השחייה.
שחייה עממית

225 ₪ (לגילאי 5) פעם בשבוע 1/2 ש"ש  
300 ₪ (לגילאי 5) פעמיים בשבוע    

₪ 235 1 ש"ש  
₪ 330 2 ש“ש  

שחייה תחרותית
*₪ 565 6 ש"ש  עתודה 

785 ₪* (10 ש”ש שחייה + 2 ש”ש אימוני כושר) 12 ש"ש תחרותי 
(הרישום לקבוצת עתודה ונבחרת - הוא ל-11 חודשים) 

המחיר אינו כולל ערכת ציוד שחייה- יש לרכוש בנפרד בהתאם לרמת הקבוצה   *
תשלום חד פעמי של 200 ₪ עבור ביטוח ובדיקות (ייגבה בנפרד).  **

לבעלי מנוי בבריכה – 50 ₪ הנחה בחודש  ***
למשתתפים שטרם רכשו תג כניסה לבריכה –   ****

         הרכישה תתבצע בבריכה בעלות של 25 ₪ 

חדש!!! 
קורס "דו- חודשי" ללימודי שחייה

החל מ 1.5.16 
על בסיס פעמיים בשבוע

פרטים במתנ"ס

פתיחת החוגים מותנית במספר הנרשמים

במהלך 
חודשים אוגוסט 

וספטמבר יתקיימו 
אבחונים להתאמת 

הקבוצות לילדים
(פרטים במתנ"ס)

צוות מדריכים
ארנון אבני - רכז השחייה של הפועל גדרות. מומחה בעל שיעור קומה בתחום 

הוראה ואימון השחייה. בעל ניסיון וידע רב בכל הרמות כולל תחרויות בינלאומיות 
רבות, ברמות הגבוהות ביותר. היה מאמן שחייה לאומי בין השנים 2005-1991.

בשנים האחרונות התמחה בשחייה כ"ספורט פנאי", לימוד שחייה לילדים ומבוגרים,
שיפור סגנון והקניית הרגלי שחייה לספורטאים חובבים.

רונן ורטהיים - בוגר קורס מדריכי שחייה בוינגייט, שחקן כדור מים בעבר, ידע רב בהדרכת שחייה גם 
למבוגרים.

ענת בוקוולד -  בוגרת ווינגייט, ניסיון של כ 10 שנים בהדרכת שחייה לילדים ומבוגרים, 
מלמדת בשיטת שאו לפי שיטת אלכסנדר.

חדש !!!
חוג שנתי לילדים 

שאינם יודעים לשחות 
( מספטמבר עד יוני )

הנחה במחירי החוגי� לתושבי גדרות














