
במהלך השנה יתקיימו פעילויות ואירועים נוספים
בהם יהנו חברי המועדון מהנחות שונות

מועדון ”ותיקים ונהנים“

פעילויות העשרה ותרבות

גמלאיי קדימה–צורן היקרים,
אומרים "שגיל הוא עניין של תחושה". לנו, אין ספק שזה הזמן עבורכם

ליהנות ולחוות. אנו רואים חשיבות רבה בפעילויות לגיל השלישי
ושמחים לבשר על הרחבת פעילות מועדון "ותיקים ונהנים" עם מגוון חוגים, 

פעילויות העשרה ואירועי תרבות. 
מאמץ רב הושקע על מנת לבנות תוכנית פעילות מגוונת ועשירה. הצטרפו

כחברים למועדון "ותיקים ונהנים" ,קחו חלק פעיל ותהנו ממגוון הטבות.

שלכם תמיד,

טיולים
קהילה מטיילת

אחת לחודש נקיים טיול למקומות יפים בארץ עם מיטב המדריכים
ואוטובוס תיירים, בתאריכים: 

08.02.2022  |  11.01.2022  |   16.11.2021  |  12.10.2021
07.06.2022   | 10.05.2022  |  05.04.2022  |  08.03.2022

טיולים קצרים
מגוון טיולים קצרים בפינות חמד ובמוקדי עניין באזורו.

פרטים, מועדים ויעדי הטיולים יפורסמו באתר המתנ“ס, ייתכנו שינויים.  
חברי מועדון יהנו מהנחה של 10% ממחיר הטיול

אירועי תרבות
הרצאות עם מיטב המרצים בארץ

יורם פורת  | במאי סרטים  דוקומנטריים
הקצין בדימוס חיים כהן | סיפורי משטרה שלא סופרו אף פעם

ניב קאופמן | פסנתרן מנהל מוסיקלי ומנצח בהפקות תיאטרון הבימה והקאמרי

מופעי מוסיקה, שירה בציבור, סרט + הרצאה
יתקיימו אחת לחודש בימי שלישי | 10:00 | במתנ"ס  צורן 

מחיר כרטיס  20 ₪ | לחברי מועדון כניסה חופשית אחת לחודש

מנוי תיאטרון  ל - 7 הצגות של התיאטראות  המובילות בארץ
בימי חמישי| 20:00| היכל התרבות קדימה

מחיר מלא 600 ₪  | מחיר לחבר מועדון 480 ₪

מפגשי פרלמנט  
בימי  שלישי | 10:00 | מתנ"ס  צורן

בימי רביעי | 10:00 | מתנ"ס  קדימה  

מפגשי רמיקוב עם נחצ'ה סלע
בימי שני| 20:00 | מתנ"ס צורן 

כניסה חופשית!

משחק פטאנק
בימי ראשון, רביעי, חמישי | 17:30-19:00 

מגרש פטאנק ברחבת מתנ"ס קדימה | כניסה חופשית!
לפרטים נוספים, משה גל: 052-2807906 התשלום למועדון לשנת הפעילות הינו 100 ש"ח, ללא אפשרות ביטול. 

פרטים נוספים באתר ומשרדי המתנ"ס | 09-8991446  

יעל בן מרדכי
יו“ר הנהלת המתנ“ס

רועי סודאי
מנכ“ל המתנ“ס

קרן גרין
ראש המועצה

צביה שמע
מנהלת אגף רווחה וחינוך



התעמלות בריאותית עם אסף ועדנה
ימים שלישי וחמישי | 09:00-09:45 | מתנ"ס צורן

מחיר לחבר מועדון 50 ₪ | מחיר מלא 70 ₪ 

התעמלות בונה עצם עם טליה אורן
ימים ראשון ורביעי| 07:45-08:30| מתנ"ס קדימה

עלות: 125 ₪ לחודש
*ללא הטבת חברי מועדון ”ותיקים ונהנים“

פלדנקרייז עם משה הרצמן
יום ראשון | 20:00-20:50| סטודיו היכל הספורט קדימה

יום רביעי| 08:15-09:05| סטודיו מתנ"ס קדימה
פעם בשבוע 150 ₪ | פעמיים בשבוע 220 ₪

*ללא הטבת חברי מועדון ”ותיקים ונהנים“ 

התעמלות עם זיוה
יום שני > 08:30-09:15 | יום רביעי > 10:30-11:15 | מתנ"ס צורן

מחיר לחבר מועדון 50 ₪ | מחיר מלא 70 ₪ 

התעמלות בריאותית וחיזוק הגוף עם עינת
ימים ראשון ורביעי | קב' 1 > 08:45-09:30| קב' 2 > 09:40-10:25 | מתנ"ס קדימה

מחיר לחבר מועדון 50 ₪ | מחיר מלא 70 ₪ 

אומנות עם רותי בזק
יום רביעי | 08:30-10:30 | מתנ"ס צורן

מחיר לחבר מועדון 70 ₪ | מחיר מלא 90 ₪

יום ראשון | 15:45-17:45| מתנ"ס קדימה
מחיר לחבר מועדון 70 ₪ | מחיר מלא 90 ₪  

ציור ופיסול עם נטלי גרוסמן
יום שני | 09:00-11:00 | מתנ"ס קדימה

מחיר לחבר מועדון 190 ₪ | מחיר מלא 210 ₪ (כולל חומרים)

מדברים אנגלית עם אביעד
יום שני | 09:00-10:00 | מתנ"ס קדימה

מחיר לחבר מועדון 180 ₪ | מחיר מלא 200 ₪ 

הרקדה עם נעם יערי
יום שני | 09:15-10:15 | מתנ"ס צורן

מחיר לחבר מועדון 120 ₪ | מחיר מלא 140 ₪

ברידג' עם נלי שחורי
למתחילים > יום חמישי | 08:30-10:30 | מתנ"ס קדימה

למתקדמים > יום חמישי | 10:30-12:30 | מתנ"ס קדימה
מחיר לחבר מועדון 180 ₪ | מחיר מלא 200 ₪

מגוון חוגים


