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מפגש מושונוב: מוני מושונוב בערב בידור
מיוחד במינו של סטנדאפ, סיפורים, מערכונים, ושירים

 - 20.10.2018 )היכל התרבות קדימה( 
תם אהרון סטנד אפ - 25.10.2018 )אודיטוריום צורן(

אורי חזקיה סטנדאפ - 10.11.2018 )היכל התרבות קדימה(
אבי נוסבאום סטנדאפ - 29.12.2018 )היכל התרבות קדימה(

צחוק לכל גיל: לני רביץ ואייל אלטוויל על במה אחת - 2.1.2019 
)היכל התרבות קדימה(

בן בן-ברוך סטנדאפ - 12.1.2019 )היכל התרבות קדימה(
חנוך דאום סטנדאפ - 2.2.2019  )היכל התרבות קדימה(

ליטל שוורץ סטנדאפ - 28.2.2019 )היכל התרבות קדימה(  

מופע מיוחד ליום האישה : ערות 
ערב מוסיקלי תיאטרלי משוחרר בעקבות רב המכר 

"ערות – נשים מדברות מיניות" סיפורן של נשים אמתיות. 
יום שלישי  5.3.2019, שעה 20:30 בהיכל התרבות קדימה

נשים שמדברות באומץ, בגילוי פנים ובפתיחות 
מפתיעה. נשים שמדברות על המיניות שלהן. 

על הנושא הזה שהיסטוריה ארוכה של שתיקה
 מרחפת מעליו. נשים שמפרקות את הקשרים

 הסבוכים בין עונג ואשמה. בין סקס ובושה. 
נשים שמדברות על היחסים המורכבים עם גופן. 

על סקס כפי שהן תופסות אותו. על חופש.
בהשתתפות: תמר מור סלע - מחברת הספר, 

המוזיקאיות דנה ברגר וורד פיקר
 והשחקנית שרית וינו-אלעד 

* מידע נוסף, מחירים והזמנת כרטיסים, באתר המתנ"ס

מופעי בידור נוער ומבוגרים

מנוי בן 6 הצגות
ממיטב התיאטראות המובילים. 

ההצגות יתקיימו בימי חמישי 
בשעה 20:30, 

בהיכל התרבות קדימה.

קרקס של יהודים )תיאטרון חיפה( – 11.10.2018

עיתונאי על תנאי )הבימה( – 29.11.2018

איסמעיליה )הקאמרי( – 3.1.2019

סבוטאז` )התיאטרון העברי( – 21.2.2019

מר גרין )בית ליסין( – 28.3.2019

פרפרים הם חופשיים )תיאטרון באר שבע( – 6.6.2019

* יתכנו שינויים בהצגות.

עלות מנוי: רגיל - 590 ₪ / גימלאי - 295 ₪ / הנחה של 50% לנוער וחיילים על בסיס 
מקום פנוי החל מ-72 שעות לפני ההצגה.

•   ניתן לרכוש מנוי בהנחה דרך מועדוני הלקוחות הבאים : 
    חבר / הסתדרות המורים / ארגון המורים / משרד הבטחון / רשות הטבע והגנים / ארגון עובדי 

צה"ל / עובדי בנה"פ / עובדי קופ"ח כללית / קרנות השוטרים.

למבוגרים ונוערמנוי תיאטרון
2018-2019
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סדרת הרצאות מהסרטים 

מופעים מוסיקליים

מועדון הסרט שמח להתחיל את עונתו השלישית !
4 מפגשי קולנוע בהנחייתו הנפלאה של זיו אלכסנדרוני, מורה 

מרצה ובמאי קולנוע - ימי שישי, 9:00 בבוקר באודיטוריום צורן.
 

שני מפגשים במתכונת המוכרת של הרצאה של 45 דק` ולאחריה 
סרט בנושא המדובר, ושני מפגשים של הרצאה מורחבת של כשעה 

וחצי.

הקולנוע של אפרים קישון )הרצאה מלאה( - 26.10.18

"ברלין היסטוריה של עיר" - והסרט: "להתראות לנין" - 23.11.18

"אני ואתה נשנה את העולם" על הקולנוע והטלוויזיה של אורי זוהר 
ואריק איינשטיין )הרצאה מלאה( - 21.12.18

"ניו יורק, ניו יורק" העיר בקולנוע - והסרט: "על חבל דק" - 18.1.19
 

* עלות מנוי - 120 ₪ / עלות כניסה חד פעמית – 40 ₪ / לגמלאים   
ולמנויי תיאטרון המתנ"ס – 35 ₪  

 

איך הגלגל מסתובב לו 
מופע מחווה חדש לשירי שמוליק קראוס בניהולו המוסיקלי של אילן 

וירצברג - 13.10.2018 מוצ"ש, 20:30 )היכל התרבות קדימה(

אמיר דדון בהופעה
במסגרת מופעי בימות פיס - 31.10.2018 יום רביעי, 21:30

)היכל התרבות קדימה( 

אריק ברמן במופע סולו אקוסטי
15.11.2018 יום חמישי, 21:00 )אודיטוריום צורן(

ערן צור במופע אקוסטי
13.12.2018 יום חמישי, 21:00 )אודיטוריום צורן(

אריק סיני חוגג 40 שנות מוסיקה במופע חדש
9.2.2019 מוצ"ש, 21:00 )היכל התרבות קדימה(

* מידע נוסף, מחירים והזמנת כרטיסים, באתר המתנ"ס

הכרטיסים 
אזלו
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סדרת הרצאות להורים

5 מפגשים עם טובי המנחים בנושאים שימושיים
ומרכזיים לחיי ואתגרי המשפחה בימינו. 

בימי שלישי בשעה 20:30,
אודיטוריום מתנ"ס צורן החדש.

עוף )על עצמך( גוזל
שרון כהן - 16.10.2018

חינוך מיני בעידן הסלפי והמסכים
שלומית הברון - 20.11.2018

ניהול רגשות במערכות יחסים מאתגרות
עינבל וילקר - 25.12.2018

זוגיות וזוגיות הורית - הילכו יחדיו ?
מיכל דליות - 22.1.2019

יחסים בין אחים
ד"ר אנאבלה שקד - 26.2.2019

עלות מנוי לכל הסדרה: 5 מפגשים - 150 ₪ 
עלות כניסה חד פעמית – 40 ₪

בהנחיית בועז כהן
אחרי עונה מצליחה

אנו ממשיכים לסדרה נוספת.

בועז כהן - שדרן רדיו ECO 99 FM, מוסיקאי, סופר ומרצה בנושאי תרבות, 
יתארח ל-4 מפגשים מרתקים על יוצרים ואבני דרך משמעותיים בעולם הרוק.

המפגשים יתקיימו במוצ"ש באודיטוריום מתנ"ס צורן החדש, בשעה 20:30  

כשהאדם הלך על הירח - 1969 מניל ארמסטרונג ועד הנדריקס - 26.1.2019

אריק איינשטיין והולדת הרוק הישראלי - 16.2.2019

לנו הלהקות האנגליות - רוק בממלכה המאוחדת - 9.3.2019

1979 השנה שבה הכל השתנה - 6.4.2019

עלות מנוי בן 4 מפגשים - 120 ש"ח 
עלות כניסה חד פעמית - 40 ש"ח כרטיס רגיל / 35 ₪ לגמלאים ומנויי תיאטרון/

מועדון הסרט של המתנ"ס 

סדרת הרצאות
על הורות

סדרת הרצאות רוק 
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הפרלמנט

מועדון הגמלאים

של קדימה צורן
קדימדע

ע"ש פרופ' שלמה בנטין ז"ל

סדרת הרצאות בנושאי מדע מגוונים,
לנוער ומבוגרים,

בימי רביעי בהיכל התרבות קדימה, בשעה 20:30
הכניסה חופשית !

טורפי על בים התיכון בישראל
לוויתנים,דולפינים, כרישים ומה שביניהם - ד"ר אביעד שיינין - 17.10.18

נפלאות האינטליגנציה המלאכותית
איך ייראה העתיד? - ד"ר שמעון פרידקין - 21.11.18 

על בינה מלאכותית ורובוטים אוטונומיים - ארי יקיר - 19.12.18

הרצאה )פרטים יעודכנו בהמשך( - ד'ר' רונן חזן - 23.1.19 

הפחתה בשימוש בתרופות ושיפור באיכות חייהם של מטופלים באמצעות 
שימוש בקנאביס רפואי - פרופ' דרור אבישר - 6.3.19 

הרצאה )פרטים יעודכנו בהמשך(  - 3.4.19 

 מתכות יקרות לבריאות האדם
הכימיה, הפיסיקה והביולוגיה בשירות התרופות של המחר 

פרופ. שרון רוטשטיין - 22.5.19 

• תודה לעינת קפלן ותובל בירן על היוזמה והארגון

גמלאים יקרים הנכם מוזמנים לקחת חלק בפעילות העשרה  החל מחודש 
אוקטובר 2018 עד סוף חודש יולי  2019  במתנ"ס צורן.

התעמלות - ימי שלישי וחמישי 9:00-9:45 , 50 ₪ לחודש

הרצאות מרתקות על מוסיקה, קולנוע ואומנות- ימי שלישי 10:00, 15 & למפגש

ריקודי עם למתחילים עם נעם יערי - ימי שני 9:30-10:30, 120 ₪ לחודש

לפרטים נוספים: 
פלורה רז - רכזת של"מ  052-5399432 

או חבצלת בן-דוד - רכזת גמלאים  050-7770489

משחקים מקופסא במתנ"ס קדימה
ימי שני ורביעי 11:00 - בהובלת דב ורוני 052-8026645. 

קהילה מטיילת, הפרלמנט יוצא לשטח
ימי שלישי: אחת לחודש טיולים ברחבי הארץ עם מיטב המדריכים

כשאדם וטבע נפגשים בגליל המערבי )בהדרכת צביקה שניידר( - 9.10.18
חוזרים לירושלים: סיפורים ואתרים )בהדרכת פינטו( - 6.11.18

מישור החוף )בהדרכת תירצה ניב( - 11.12.18
ירושלים בראי הדתות )בהדרכת צביקה שניידר( - 15.1.2019

פריחה בדרום )בהדרכת יעל עוז( - 12.2.19
תבור וצ'רקסים )בהדרכת אבירהמה( - 26.3.19

חוויה גלילית )בהדרכת יעל עוז( - 14.5.19
* ייתכנו שינויים במסלול בהתאם לשיקול הדעת של המדריך/כה, לאילוצים בשטח ובהתאם 

למזג האוויר. * מספר המקומות מוגבל – כל הקודם זוכה | לפרטים והרשמה:
  מזכירות המתנ"ס 09-8991446 
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תיאטרון לילדים

מנוי תיאטרון לגילאי 4-8
6 הצגות קטנות ואיכותיות

מבית תיאטרון הקרון, המטמון, אורנה פורת ועוד.
ההצגות יתקיימו בימי חמישי בשעה 17:30 באודיטוריום החדש בצורן.

חברים על הגשר )תיאטרון אורנה פורת( - 18.10.18
החווה של דודה טובה )תיאטרון המטמון( - 22.11.18

מהומה על הבמה )המדיטק( - 10.1.19
הילד שלא ידע פחד )תיאטרון המפתח( - 14.2.19

מולו וצגאי )תיאטרון ירח( - 4.4.19
רכבת המתנות של סבא וסבתא )תיאטרון הקרון( - 13.6.19

עלות מנוי להורה + ילד - 280 ₪
עלות מנוי הורה + 2 ילדים -  420 ₪ 

עלות כרטיס כניסה חד פעמי - 35 ₪

הצגות לפעוטות לגילאי 1-2.5 שנה  )תיאטרון אורנה פורת(
בייעוץ מקצועי של המרפאה לשפה, דיבור ותקשורת, מרכז שניידר לרפואת ילדים 

בישראל.  מסע חווייתי עשיר בדמיון המשלב תנועה, מוזיקה, צבעים, אביזרים, בובות 
והקרנות וידאו. האלמנטים התיאטרליים מותאמים ולקוחים מעולמם של הפעוטות 

ומעניקים להם בפעם הראשונה בחייהם, חוויה של תיאטרון.
משך כל הצגה 30 דק'  - במתנ"ס צורן הישן

תיאטרון פיצפון – 11.11.2018 – יום א' 17:30
צוציקים – 13.1.2019 – יום א' 17:30

מחיר כרטיס: 25 & , הורה מלווה ללא תשלום

הצגות ילדים

הפקות גדולות של
תיאטראות נבחרים

בימי רביעי  בשעה 17:30,
בהיכל התרבות מתנ"ס קדימה

תירס חם )תיאטרון הילדים הישראלי( – לגילאי 2-8 - 10.10.18

הביצה שהתחפשה )התיאטרון שלנו( - לגילאי 3-8 - 14.11.18

תיבת נח )תיאטרון בלט פאנוב( - לכל המשפחה - יום א' 16.12.18 שעה 17:30 

הצגה )פרטים יעודכנו בהמשך( - 26.12.18 

המכשפה בבית ממול )תיאטרון המדיטק( – לגילאי 7 ומעלה - 30.1.19

חייל הבדיל ) תיאטרון ארצי לילדים ונוער( - לכל המשפחה - יום ה' 14.2.19 שעה 17:00 

בובו ולוסינדה )תיאטרון התיבה( – לגילאי 4-8 - 13.3.19

אדיסון )תיאטרון אורנה פורת( – לגילאי 8-12 - 10.4.19

ספר הג'ונגל )תיאטרון הילדים הישראלי( – לכל המשפחה - 15.5.19

הצגה )פרטים יעודכנו בהמשך( -  24.7.19 

* מידע נוסף, מחירים והזמנת כרטיסים, באתר המתנ"ס
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קונצרטים לכל המשפחה

חוגים על 55 מיתרים: קונצרט קסום של נבל
יום ראשון 18.11.18 , 19:00 היכל התרבות קדימה

בהשתתפות נגני התזמורת הפילהרמונית הישראלית:
יוליה רובינסקי – נבל, ילנה טישין – כינור ודמיטרי גולדרמן -צ`לו,  אשר ינגנו יצירות 

מאת:  באך, סן-סאנס, ז`אק איבר, פורה, דבוז`אק.

רמי שולר: האיש המקיש 
יום ראשון  20.1.19, 19:00 היכל התרבות קדימה.

מסע מוזיקלי מרתק בין הקלאסי לג׳אז, למוזיקה הישראלית ולמוזיקה מהעולם, 
עם אומן כלי ההקשה המלודיים: רמי שולר המנגן על מרימבה, ויברפון וכלי הקשה. 

פסטיבל תזמורות כלי נשיפה 
יום שלישי  12.2.19 , 19:00 היכל התרבות קדימה.

קונסרבטוריון קדימה- צורן מארח את התזמורת הייצוגית של כלי נשיפה כפר סבא 
בהדרכתו של עופר עין-הבר. 

קונצרט קסם מזרחי 
יום ראשון  7.4.19, 19:00 היכל התרבות קדימה.

קונצרט - סדנא בהדרכת יוסף עודה, מנהל קונסרבטוריון קלנסואה, ומנהל 
ההרכב "תאחת שרקי - מיטה מזרחית". בקונצרט משתתפים תלמידים ומורים 

של קונסרבטוריון קלנסואה וקונסרבטוריון קדימה-צורן .  הילדים יחשפו למוסיקה 
המזרחית - יקשיבו וינגנו יחד !

פטר והזאב
יום רביעי  29.5.19, 18:00 היכל התרבות קדימה.

הסיפור המוכר מתעורר לחיים עם המספרת והשחקנית האהובה חני נחמיאס 
ותזמורת הבמה הישראלית בגרסה רעננה וקלילה ובליווי שירים מקוריים וחדשים.

* תלמידי הקונסרבטוריון - זכאים לקבל כרטיס ללא תשלום במסגרת תכנית העשרה
)יש לשריין מקומות במזכירות המתנ"ס(.

* מידע נוסף, מחירים והזמנת כרטיסים, באתר המתנ"ס

חוגים הם חלק חשוב בהעשרת עולמו של הילד.
זוהי הזדמנות מצוינת להתנתק מהמסכים, לצאת מהבית,

להעביר שעות פנאי איכותיות ומרחיבות אופקים עם חברים
וליהנות מתחביבים.

אנו מציעים מגוון רחב של חוגים:

מחול
בלט, מצוינות, רפרטואר להקות: בת שבע, קיבוצית ועוד, היפ הופ, ג'אז ,מחול 

מודרני, מחול לגיל הרך. 

ספורט
כדורסל, כדורשת, מאמאנט, טניס, התעמלות אקרובטית, פרוגרס, טריאתלון, 

גלישת גלים, פילאטיס.

מוסיקה
שעורים פרטיים במגוון כלים, פיתוח קול, מקהלה יישובית, תזמורת, הרכבי רוק 

ופופ.

פנאי והעשרה
דרמה, להקות שירה, קולנוע, אומנות פלסטית, סריגה בחוטי טריקו, טיסנאות, לגו, 

מדעים , לומדים בכיף. 

באתר המתנ"ס תוכלו למצוא בקלות את מלוא הפרטים על כל הפעילויות, 
צוות ההדרכה, שעות וימי פעילות, מחירים ומידע נוסף.

אנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר המתנ"ס להתרשם ולהירשם הפנאי שלכם המחוייבות שלנו 
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שעות סיפור

לגילאי 3-6 ,הכניסה חופשית

בצורן – ימי ראשון בשעה 17:30 במתנ"ס הישן, דרך לב השרון 1.
בקדימה – בימי שני בשעה 17:30 בספריה הציבורית שבכניסה לתיכון עודד. 

איתמר פוגש ארנב - גבריאל הדר )צורן( - 14.10.18

איתמר מטייל על קירות - גבריאל הדר )קדימה( - 29.10.18

איילת מטיילת – מיכל חן )צורן( - 18.11.18

הארנב ממושי – מיכל חן )קדימה( - 26.11.18  

אבא עושה בושות - גבריאל הדר )צורן( - 16.12.18  

המתנה של הצב - גבריאל הדר )קדימה( - 7.1.19

מרק דלעת – סיפורלה )צורן( - 27.1.19  

הבית של יעל – מיכל חן )קדימה( - 11.2.19  

מר זוטא ועץ התפוחים - גבריאל הדר )צורן( - 24.2.19

סבתא מינה מבנימינה - גבריאל הדר )קדימה( - 25.3.19  

דירה להשכיר – מיכל חן )צורן( - 7.4.19  

הפיל שרצה להיות הכי – סיפורלה )קדימה( - 13.5.19  

הספריה הציבורית

קדימה -צורן

הספרייה במשכנה החדש והנעים
מציעה לקוראים הצעירים והבוגרים כאחד,

אוסף עשיר ומגוון של ספרי קריאה ופעילויות נוספות 
המתעדכנות במהלך השנה בלוח המודעות בספרייה

 וכן  בעמוד הספרייה באתר המתנ"ס.

בעמוד הספרייה שבאתר המתנ"ס תוכלו גם לעיין בקטלוג הספרייה , לחפש 

ולהזמין ספרים, לעקוב אחר השאלותיכם, להמליץ על ספרים שקראתם 

ולהתרשם מהמלצות קוראים אחרים.

 

שעות קבלת קהל:
ימים א' ב' ה' 16:00-20:00

ג' 16:00-19:00
ד' הספרייה סגרה

ו' 09:00-12:00 

טלפון:  09-7736524
כתובת: רח' הוורדים 38 קדימה בכניסה לתיכון עודד. הפנאי שלכם המחוייבות שלנו 
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מידע נוסף, מחירים  ורכישת כרטיסים למגוון אירועי התרבות והפנאי  
באתר המתנ"ס קדימה- צורן ובמשרדים בטלפון 09-8991446

72 שעות לפני  ולקבל החזר כספי עד  ניתן לבצע  1. ביטול רכישת כרטיס להצגה/מופע  
מועד ההצגה/ מופע

72 שעות לפני  ולקבל החזר כספי עד  ניתן לבצע  ביטול  רכישת מנוי/ סדרת הרצאות   .2
לא  מועד תחילת המנוי/סדרה בהודעה בכתב למזכירות המתנ"ס. לאחר מועדים אלו 

ניתן לבטל כרטיסים ו/או מנוי, ולא יהיה כל החזר כספי או פיצוי אחר.

3. במסגרת מנוי או סדרה, לא יינתן החזר כספי עבור היעדרות מאחד המועדים, ובמידה 
יינתן פיצוי באמצעות מתן כרטיס לאירוע מקביל  ונעשתה הודעה עד 24 שעות מראש, 

)מבחינת מסגרת ועלות( מתוך אירועי המתנ"ס ועל בסיס מקום פנוי.

4. לאחר מועדים אלו לא ניתן לבטל כרטיסים ו/או מנוי

5. החזר כספי בהתאם לאמור לעיל, יתבצע אך ורק בזיכוי האשראי שבו התבצעה הרכישה 
ו/או העברה בנקאית לפרטי חשבון שיימסרו ע"י צילום המחאה של הלקוח.

* אנו עושים מאמצים רבים להנגשת מתקני המתנ"ס לכלל האוכלוסיה.
* התקנון המלא והצהרת נגישות באתר המתנ"ס.

נשמח לראותכם בשנה הקרובה במגוון האירועים והפעילויות
בברכת שנת תרבות מעשירה ומהנה

צחי ברבר
מנהל המתנ"ס
וצוות העובדים

סיגל וידמן
יו"ר הנהלה

וחברי הנהלת המתנ"ס 


