
האירועים בחסות משרד התרבות והספורט

www.matnas-kz.co.il

מידע נוסף ורכישת כרטיסים
באתר מתנ“ס קדימה-צורן

20212021



תושבי קדימה – צורן שלום,

השנה שחלפה הייתה מאתגרת עבור כולנו.
בשל נגיף הקורונה עולם התרבות והפנאי דמם למשך שנה, 

ואין דבר משמח יותר מתחושת החזרה לשגרה. הקיץ הזה הולך
להיות חגיגת תרבות, פנאי וספורט עם הפנים לקהילה!

בחוברת שלפניכם תוכלו למצוא מגוון אירועים לכל המשפחה:
הרצאות, מפגשים מוזיקליים, מופעי סטנד-אפ, אירועי ספורט ועוד.

בנוסף תוכלו למצוא מגוון אירועים קהילתיים, קבלות שבת ופעילויות נוספות.
חשוב לדעת כי פעילויות ואירועי המתנ"ס מתעדכנים בשוטף

באתר המתנ"ס והמועצה. כמו כן ניתן להירשם לרשימת הדיוור, 
ולקבל עדכון שוטף של כלל האירועים.

נשמח לראות את הקהילה הנהדרת שלנו לוקחת חלק פעיל ומשמעותי
בפעילויות התרבות והפנאי וכמובן נשמח לצרף תושבים נוספים לנבחרת

המתנדבים של המתנ"ס.

זכרו, אנו כאן בשבילכם ולמענכם! קיץ שמח ובטוח!

 

      יעל בן- מרדכי                                                            רועי סודאי 
יו"ר ההנהלת המתנ"ס                                                    מנכ"ל המתנ"ס



תושבות ותושבי קדימה צורן היקרים,

אין כמו קיץ מלא בפעילות תרבות לחגוג את החזרה לשגרה הברוכה.
בשנה החולפת נאלצנו לבטל את פעילות התרבות עקב הקורונה,

והקיץ, אנחנו חוזרים בגדול.
אחד הדברים שלמדנו בתקופה המאתגרת שעברנו- יחד, אנחנו יכולים לנצח הכל.

אני רוצה להודות ליו"ר הנהלת המתנ"ס יעל בן מרדכי ולכל ההנהלה על
המחויבות לעשייה התרבותית ביישוב, ולמנכ"ל המתנ"ס רועי סודאי ולכל צוות המתנ"ס

שעושים הכל, כדי להביא לכאן מגוון של ארועים ואת מיטב האומנים.

מועצת קדימה – צורן , רואה בתרבות אבן דרך וכלי חיוני בעיצוב וגיבוש הקהילה.
אנו נמשיך להיות קשובים לכם, לחדש ולהעשיר את התוכנית התרבותית והחברתית.

תוכנית הקיץ שבנינו עבורכם עשירה ומגוונת
ואנו מקווים שתצביעו ברגליים ותגיעו ליהנות משפע האירועים והמופעים

שהכנו עבורכם.

קיץ נפלא של הנאה ותרבות.  

 בברכה, 

קרן גרין
 ראש המועצה



ה-צורן
ץ של קדימ

חגיגת הקי

פעילויות כיף ושמחה
מגוון הצגות ו

  כניסה חופשית!
      

      
 

פרטים נוספים
באתר המתנ“ס
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באירועים בהם מתקיים שוק קח-תן
קיימת אפשרות להביא חפצים

למכירה/ או החלפה

01.07 | יום ה‘ | 17:30 
הפנינג פתיחת הקיץ!

רחבת מתנ“ס קדימה
בתכנית: ההצגה ”מטוסי על“

מגוון פעילויות, מתנפחים 
ושוק קח – תן

06.07 |  יום ג‘ | 17:30 
פארק רמת אמיר, צורן

בתכנית:
ההצגה ”הקוסם מארץ עוץ“

מגוון פעילויות ומתנפחים

13.07 | יום ג‘ | 17:30
פארק בנה ביתך קדימה

בתכנית: ההצגה ”היפה והחיה“
מגוון פעילויות, מתנפחים

ושוק קח – תן

20.07 | יום ג‘ | 17:30
פארק רמת אמיר, צורן

בתכנית: ההצגה
"סוכריות קופצות"

מגוון פעילויות ומתנפחים

20:30 - הקרנת סרט

27.07 | יום ג‘ | 17:30
רחבת מתנ“ס קדימה

בתכנית: ההצגה ”פיטר פן“
מגוון פעילויות, מתנפחים

ושוק קח – תן

03.08 | יום ג‘ | 17:30
פארק רמת אמיר, צורן

בתכנית: ההצגה ”נסיך צפרדע“
מגוון פעילויות, מתנפחים

שוק קח – תן

10.08 | יום ג‘ | 17:30
פארק בנה ביתך קדימה

בתכנית: ההצגה ”אלדין“
מגוון פעילויות, מתנפחים

ושוק קח – תן

20:30 - הקרנת סרט

 

24.08 | יום ג‘ | 17:30
חגיגת סיום החופש הגדול!

רחבת מתנ“ס צורן
בתכנית: ההצגה

”מפרץ ההפתעות“
מגוון פעילויות ומתנפחים

יריד חוגים משגע!!



מיטב אומני ישראל אצלנו בקדימה-צורן
מחיר כרטיס: 25 ש“ח | האירועים בחסות ובמימון משרד התרבות והספורט

הגדולה מכולן - רותם אבוהב
ערב סטנדאפ  וצחוק

08.07 | יום חמישי | 20:00
היכל התרבות קדימה

כיתת אמן עם רביב כנר
24.07 | מוצ"ש | 21:00

אודיטוריום צורן

ערב של צחוק ושמחה
נדב אבקסיס 

05.08 | יום חמישי | 20:00
היכל התרבות קדימה

שיחה אישית של השראה
מאור שוויצר

16.08 | יום שני | 20:00
אודיטוריום צורן

נעם חורב
מפגש חוויתי מעורר השראה 

19.08 | יום חמישי | 20:00
אודיטוריום צורן

 

מפגש אמן
עם אסף אמדורסקי

26.08 | יום חמישי | 20:00
אודיטוריום צורן

מפגש אמן
עם רביד פלוטניק

30.08 | יום שני | 20:00
אודיטורים צורן

מופעי חימום לפני ההופעות עם להקות ואומנים מקומיים

ערב נשמה - מפגש לימוד
מוסיקלי עם אביתר בנאי

4 הרצאות טד: " שינוי חברתי ואישי"

13.09 | יום שני | 20:00 
היכל התרבות קדימה

מפגש אינטימי
עם שולי רנד

19.07 | יום שני | 20:00
היכל התרבות קדימה

שולי רנד 
19.07 | יום שני | 20:00 

בהיכל התרבות בקדימה

דר
קיי

ר 
ומ

 ע
ם:

לו
צי

ש
רו

 ב
לן

אי
ם: 

לו
צי

אל
זק

יח
רן 

ם: 
לו

צי

הן
 כ

יר
מא

ם: 
לו

צי

הן
 כ

יר
מא

ם: 
לו

צי

דה
לנ

ר 
תו

אר
ם: 

לו
צי

אל
זק

יח
רן 

ם: 
לו

צי
וב

לח
 פ

בן
ם: 

לו
צי

לב
דן 

ם: 
לו

צי

ער
נו

אב
ו ב

ט“
רב 

ע



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

הרצאה על רחוב עולי הרגל בירושלים
"ימי בין המיצרים" 

08.07 | יום חמישי | 20:00 - 21:30 | אולם רב תכליתי קדימה
כניסה חופשית

פאנל מדברים אחדות לרגל  ט' באב
15.07 | יום חמישי | 21:00 | אולם רב תכליתי קדימה

כניסה חופשית

בודהיזם: שורשים ומנהגים ברחבי העולם
הרצאה לגמלאים

20.07 | יום שלישי | 10:00 | אולם רב תכליתי קדימה
כרטיס: 15 ש“ח

טיול "יחד" פרוזדור ירושלים
20.07 | יום שלישי | יציאה: 07:15 

כרטיס: 100 ש“ח 

קבלת שבת מוסיקלית 
22.07 | יום חמישי | 18:00 | פארק רמת אמיר צורן

כניסה חופשית

”אסופה"- תערוכת אומנות, סיפור 
חיים בצבע | האומנית: אודיה כהן

22.07 | יום חמישי | 19:30 | מתנ"ס קדימה
כרטיס: 25 ש“ח 

”התמודדות עם מצבי לחץ וחרדה“
הרצאה בשיתוף קופ“ח מאוחדת

25.07 | יום ראשון | 19:30 | אודיטוריום צורן
כניסה חופשית (מותנה בהרשמה מראש)

כנס הוקרה למתנדבי של“מ
בתכנית: הצגת פעילות תנועת של“מ

אורי בנאי ”אורי שר ומספר בנאי“
03.08 | יום שלישי | 09:30 | אודיטוריום צורן

כניסה חופשית

הצגה "אמא יקרה לי" | אורלי מוריס
04.08 | יום רביעי | 20:00 | אודיטוריום צורן

כניסה חופשית

חיים מלאי הפתעות 
הרצאה לגמלאים

10.08 | יום שלישי | 10:00 | אודיטוריום צורן
כניסה: 15 ש“ח

קבלת שבת מוסיקלית 
12.08 | יום חמישי | 18:00 | פארק בנה ביתך קדימה

כניסה חופשית

סיור סליחות בירושלים | סיור לילי
24.08 | יום שלישי | פרטים נוספים באתר

ערב ראש השנה | הפנינג חגי תישרי 
עם בנות השירות הלאומי

תחנות יצירה והפעלות לילדים
13.09 | 17:00 | רחבת מתנ"ס קדימה

שופר בפארק | תקיעת שופר בפארקים בראש השנה
07-08.09 | ימים שלישי ורביעי | 17:00

ברחבי היישוב

”החופש לסלוח“ | הרצאה לגמלאים
מרצה: ריקי מרדכי

14.09 | יום שלישי | 10:00 | מתנ“ס קדימה

סוכה קהילתית | הפעלות חוייתיות לילדים 
22.09 | יום רביעי | 16:00 | מאחורי מתנ"ס קדימה 

קבלת שבת מוסיקלית 
30.09 | יום חמישי | 18:00 | פארק רמת אמיר צורן

כניסה חופשית



סטריטבול לילי עד השעות הקטנות של הלילה
01.07 | יום חמישי | החל מהשעה 18:30 | היכל הספורט קדימה

הרשמה: עד 28.06 באתר המתנ"ס
השתתפות: ללא עלות- מיועד לילדי ליגה למעט כיתות ה‘-ו‘

לילה טניס לבן 
27.07 | יום שלישי | החל מהשעה 20:30 | מגרשי הטניס בקדימה

מיועד לפעילים בחוגי הטניס. הרשמה: כפיר - 054-7970131 / נמרוד - 052-3988406

בואו לגלות את הנינג‘ה שבכם
מתקן נינג‘ה ופעילויות ספורט מגוונות

12.08 | יום חמישי | 16:00 - 19:00 | בריכת השחייה בקדימה
כניסה חופשית  


