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אגף חינוך
רווחה וקהילה



אנו גאים להציג בפניכם מגוון פעילויות, אירועי 

תרבות, חוגי התעמלות, חוגי פנאי, העשרה וסדנאות, 

אפשרויות התנדבות, טיולים ועוד אשר נבחרו 

בקפידה על מנת למקסם את ההנאה שלכם.

התכנית הוכנה לאחר ועדת היגוי בשיתוף המועצה, 

אגף חינוך רווחה וקהילה ותושבים פעילים.

צוות המתנ"ס השקיע מאמצים רבים לתכנן עבורכם 

תכנית וישמח לראותכם  מגיעים ונהנים!

גמלאים יקרים



הפרלמנט נפגש!
גמלאי קדימה- צורן נפגשים עם קפה 

למשחקי חברה והרבה הנאה.

מתנ"ס צורן: ימי שלישי | מתנ"ס קדימה: ימי רביעי

בין השעות: 10:00 - 13:00 

הכניסה חופשית

גמלאים מתנדבים בקהילה
תכנית "זה"ב בגן" היא תכנית ארצית להתנדבות

גמלאים בגני הילדים בנושא בטיחות בדרכים כדרך חיים.
התכנית מופעלת על ידי תנועת של"מ – החברה

למתנ"סים ועמותת "אור ירוק" בשיתוף משרד החינוך.

ההתנדבות כוללת: הפעלות בנושאים שונים ובדגש
על נושא בטיחות בדרכים, שימוש במערכים מוכנים של

התוכנית והעברתם בצורה חווייתית לילדים, יצירת

קשר עם הילדים ושימוש מודל לחיקוי.

מסגרת ההתנדבות: 2-3 שעות שבועיות
לפחות אחת לשבוע, בימים ראשון - שישי בשעות הבוקר.

הכשרה: ליווי והכשרה מקצועית יינתנו למתנדבים.

המעוניינים להתנדב יכולים לפנות לרכזת זה"ב בגן:
פלורה רז > 052-5399432



טיולים

אנו גאים להציג בפניכם מגוון פעילויות, אירועי 

תרבות, חוגי התעמלות, חוגי פנאי, העשרה וסדנאות, 

אפשרויות התנדבות, טיולים ועוד אשר נבחרו 

בקפידה על מנת למקסם את ההנאה שלכם.

התכנית הוכנה לאחר ועדת היגוי בשיתוף המועצה, 

אגף חינוך רווחה וקהילה ותושבים פעילים.

צוות המתנ"ס השקיע מאמצים רבים לתכנן עבורכם 

תכנית וישמח לראותכם  מגיעים ונהנים!

טיול לאזור נתיב העשרה

יום שלישי | 01.06.21 

מדריכה: יעל עוז

טיול לפרוזדור ירושלים

יום שלישי | 15.06.21

מסע בעקבות לוחמים 

עם המדריך: אריק בן חורין

קהילה מטיילת

יחד- זהות יהודית בקהילה

פרטים נוספים ורישום באתר / בטלפון / במזכירות המתנ"ס



"טיולים בעקבות נשים"  | מרצה: עידית שכטר-פייל 
תאריך: 08.06.21 | שעה: 10:00-11:30 | מתנ“ס קדימה

הרצאה זו מהווה טיול בין אבני דרך של נשים מעוררות השראה, 
והמקומות בהן הילכו. ההרצאה מבוססת על הספר "טיולים בעקבות 

נשים" של המרצה. 

"תולדות הקומדיה"  | מרצה: שולמית סונינו
תאריך: 29.06.21 | שעה: 10:00-11:30 | מתנ”ס צורן

כולנו אוהבים לצחוק ולשמוח, ואין דבר שיכול להצחיק אותנו יותר 
מאשר קומדיה מוצלחת. בהרצאה זו נלמד על מקורות הקומדיה, 
נשמע כיצד היא השתנתה והתפתחה לאורך השנים וכיצד שימוש 

בהומור הוא מנגנון להתמודדות עם שאלות מהותיות מהחיים.

"בודהיזם: שורשים ומנהגים ברחבי העולם" 
מרצה: מיכל ששון 

תאריך: 20.07.21 | שעה: 10:00-11:30 | מתנ”ס קדימה

על מקורות הבודהיזם, מנהגים מרתקים בדת- כיצד ניתן ליישם
עקרונות בודהיסטיים גם בחיינו?

"חיים מלאי הפתעות“ | מרצה: עינבל וילקר
תאריך: 10.08.21 | שעה: 10:00-11:30 | מתנ”ס צורן

הרצאה אוטוביוגרפית מרתקת, הפותחת ערוצי חשיבה ומעוררת 
מודעות להבנה שהחיים שלנו הם הפתעה אחת גדולה, ושמכל דבר 

בחיים אנו יכולים להתחזק, להתפתח לנוע קדימה.

"החופש לסלוח" | מרצה: ריקי מרדכי
תאריך: 14.09.21 | שעה: 10:00-11:30 | מתנ”ס קדימה

ההרצאה עוסקת בחשיבות הגדולה של מושג הסליחה- כיצד נוכל 
לשחרר כעסים ולסלוח?

הרצאות / עלות: 15 ש“ח 



חוגי ספורט

יום ראשון

התעמלות לגיל הזהב
מדריכה: טליה אורן

07:45-08:45 | אולם רב- תכליתי, מתנ"ס קדימה

יוגה
מדריכה: גילת תשובה

10:00-11:00 | סטודיו מתנ"ס צורן החדש

פטאנק
17:30-19:00 | מגרש פטאנק ברחבת מתנ"ס קדימה

התעמלות בונה עצם
מדריכה: מטרי דנה

19:00-19:45 | בסטודיו היכל הספורט (תיכון עודד), קדימה

פלדנקרייז
מדריך: משה- הרצמן

20:00-20:50 | היכל הספורט (תיכון עודד), קדימה

יוגה
מדריכה: גילת תשובה

20:15-21:15 | סטודיו מתנ"ס צורן החדש

חוגים



חוגי ספורט

יום שני

יוגה
מדריכה: גילת תשובה

08:15-09:15 | סטודיו מתנ"ס צורן החדש

ריקודי עם
מדריך: נעם יערי 

09:15-10:00 | רחבת הפטיו מתנ"ס צורן

טניס שולחן
20:00-21:30 | אולם הספורט ביה"ס הרצוג צורן

רמיקוב
מפגשי רמיקוב חברתיים ומהנים במתנ"ס צורן.

נפגשים בימי שני בשעה 20:00 לשחק רמיקוב, לפטפט
ולהכיר חברים חדשים.

פעמיים בשנה יתקיימו טורנירים נושאי פרסים (פרטים בהמשך)
כולל כיבוד קל

חוגים



חוגי ספורט

יום שלישי

התעמלות בריאותית
מדריך: אסף חלדי

09:00-09:45 | סטודיו מתנ"ס צורן החדש

יוגה
מדריכה: גילת תשובה

10:00-11:00 | סטודיו מתנ"ס צורן החדש

יוגה
מדריכה: גילת תשובה

19:00-20:00 | סטודיו מתנ"ס צורן החדש

חוגים



חוגי ספורט

יום רביעי

התעמלות לגיל הזהב
מדריכה: טליה אורן

07:45-08:45 | אולם רב- תכליתי, מתנ"ס קדימה

פלדנקרייז
מדריך: משה- הרצמן

08:15-09:05 | סטודיו מתנ"ס קדימה

פטאנק
17:30-19:00 | מגרש פטאנק ברחבת מתנ"ס קדימה

התעמלות בונה עצם
מדריכה: מטרי דנה

19:00-19:45 | בסטודיו היכל הספורט (תיכון עודד), קדימה

יוגה
מדריכה: גילת תשובה

20:15-21:15 | סטודיו מתנ"ס צורן החדש

חוגים



חוגי ספורט

יום חמישי

יוגה
מדריכה: גילת תשובה

08:15-09:15 | סטודיו מתנ"ס צורן החדש

התעמלות בוקר גמלאים
מדריכה: מירלה לוי

08:15-09:00 | אולם רב תכליתי, מתנ"ס קדימה
(החוג יפתח במידה ויהיו מינימום 10 משתתפים)

התעמלות בריאותית
מדריכה: עדנה בר

09:00-09:45 | סטודיו מתנ"ס צורן החדש

פטאנק
17:30-19:00 | מגרש פטאנק ברחבת מתנ"ס קדימה

יום שישי

יוגה
מדריכה: גילת תשובה

08:15-09:15 | סטודיו מתנ"ס צורן החדש

חוגים



חוגי פנאי, העשרה וסדנאות 

סדנאות מקרמה

3 סדנאות חד פעמיות
מדריכה: שיר שלו

בין השעות 10:00 ל- 13:00 | מתנ"ס קדימה.

תאריכי הסדנאות:
03.06.21 | יום חמישי- סדנא ליצירת תיק ממקרמה

07.06.21 | יום שני- סדנא ליצירת מתלה לקיר 
07.07.21 | יום רביעי- סדנא ליצירת מתלה לעציץ

המחיר 240 ₪ למשתתף לכל מפגש
(דרושים מינימום 10 משתתפים לפתיחת כל סדנה)

סדנת כתיבה יוצרת המלמדת את יסודות הכתיבה

סדרה של 10 מפגשים
מדריכה: ליאת סביון

ימי חמישי | בין השעות: 11:00-13:00
מפגש ראשון ב- 03.06.21 בספרייה במתנ"ס צורן

הסדנא כוללת צחוק לבריאות, דמעות של שחרור, מתיחות שרירי 
כתיבה ומפגש עמוק ונוגע ללב ביננו לבין הסיפור שלנו.

המחיר 1300 ₪ למשתתף לכל 10 המפגשים. 
(דרושים מינימום 15 משתתפים לפתיחת הסדנה)

חוגים



חוגים

חוגי פנאי, העשרה וסדנאות 

חוג קריאה יוצרת 

סדרה של 10 מפגשים
מנחה: הלל יגל

אחת לשבועיים, בימי רביעי | בין השעות: 11:00-13:00
מפגש ראשון ב- 02.06.21 בספרייה במתנ"ס צורן

החוג כולל מפגשים חווייתיים, בהם המשתתפים קוראים
בצוותא יצירות ספרותיות שונות ומבטאים את עצמם באופן

חופשי. בכל מפגש מחולק טקסט חדש למשתתפים

המחיר 800 ₪ למשתתף לכל 10 המפגשים 
(דרושים מינימום 10 משתתפים לפתיחת החוג)

חוג אומנות המחזור 
מנחה: יהודית צליק

ימי חמישי, בין השעות: 11:00-12:30 | מתנ"ס קדימה
חוג ללימוד יצירת כלים מיוחדים ממוצרים ממוחזרים.

עלות חודשית 120 ₪ לחודש למשתתף, כולל חומרים. 
(דרושים מינימום 10 משתתפים לפתיחת החוג)



חוגי פנאי, העשרה וסדנאות 

חוג שימוש בסמארטפון 

סדרה של 10 מפגשים
מנחה: מיה אוחנה

ימי שני, בין השעות: 11:00:13:00
מפגש ראשון ב- 07.06.21

הכרות בסיסית עם הטלפון החכם, שימוש מעמיק באפליקציית 
הוואטסאפ, גלישה באינטרנט, צילום תמונות וסרטונים, שימוש 

ביוטיוב, גוגל מפות, פייסבוק ועוד.

עלות 650 ₪ למשתתף לכל 10 המפגשים.
(דרושים מינימום 10 משתתפים לפתיחת החוג).

חוגים



הצגות ומופעים

חגיגת קיץ - שירי אהבה ים וחופש
שירים עם רויטל קראוז ועוזי רוזנבלט

08.06.21 |  20:00 | אודיטוריום מתנ"ס צורן

עלות: 45 ₪ במכירה מוקדמת עד יום האירוע (ביום האירוע 50 ₪)

מיטב הזמר העברי - שירה בציבור בשילוב קטעי
נגינה וסולו

הצגה- המנגינה היא שקובעת 
שירי הגשש החיוור

17.06.21 | 20:00 | היכל התרבות- מתנ"ס קדימה | עלות: 50 ₪ 

מופע  נוסטלגי מצחיק ומרגש שמבוסס על מיטב השירים 
של שלישיית הגשש החיוור. השירים וקטעי המשחק

מבוצעים על ידי השלישיה: 
עידו ביאליק, מרווה קלצ'קו ואביתר בר דוד.

ההרמוניות הקוליות אשר נוצרו, מהוות קרקע נעימה 
ומרגשת למסע בזמן

הופעה של הזמר לירן דנינו
24.06.21 | 20:00 | מתנ"ס קדימה | עלות: 30 ₪

לירן דנינו, אחד הזמרים הבולטים ביותר בישראל היום, 
במופע אנרגטי, מרגש וסוחף!



מידע כללי:

מועדון גיל הזהב - קדימה
בימים ראשון שני ורביעי | חוגי התעמלות, אומנות ואקטואליה

בימים שני שלישי ורביעי | מועדון מופ"ת זהב
רכזת אורה שויחטמן

מועדון גיל הזהב - צורן
ימים שני ורביעי | התעמלות ואומנות

רכזת אלה סמירנוב

לפרטים נוספים בנוגע לפעילויות מחלקת הרווחה במועצה
ניתן לפנות אל מחלקת הרווחה בטלפון: 09-8970101/5 

בכל נושא אחר בענייני אזרחים ותיקים ניתן לפנות לעו"ס 
אזרחים ותיקים ברווחה | סמדר טרכטמן בן- נון 09-8970137

פעילות ויצו קדימה צורן
לפרטים להתנדבות ופעילות:

wizo.org@24600 :בטלפון: 09-8990050 | מייל
 

ידיד לחינוך
התנדבות במסגרות החינוך | רכזת יפה דואק 0522445650

פעילות אגף רווחה וקהילה



אגף חינוך
רווחה וקהילה

לתשומת לבכם! 
פעילויות ואירועי המתנ"ס מתעדכנים בשוטף.

אנו מזמינים אתכם להיכנס מדי שבוע לאתר המתנ"ס
ואף להירשם בו לטובת קבלת דיוור ועדכונים

מייל מנהלת תחום קהילה במתנ"ס, מיכל ברקוביץ

kehila@kadima.matnasim.co.il 
 


