הקיץ
הגדול במדינה
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2019

ארועי קיץ לנוער
במעלה אדומים

מסיבות
בריכה
30.6

14.7

מגלשות
קמיקזה
מטורפות
על המים,
פיינטבול

קיר טיפוס,
קרבות לייזר,
דינוזאור
על המים

מי ראשון
יב ק א נ ט ר י

עה 20:00
ש
ב שח כניסה
15

פתיחת
מועדון
גיימינג

מרכז הגיימינג
הגיע למעלה אדומים!

7.7
טרזן
על המים,
תחרות
כדורסל,
שור זועם

בשיתוף פעולה עם HYPE GAMING

פרטים נוספים בטלפון0527901753 :

ובאינסטגרם שלנו SPOTGAMINGIL

Freepik.com

מביאים לכם מחשבים מפלצתיים,
טורנירים ,הגרלות ופרסים.
בואו לשחק כיחידים או כקבוצה
בספוט החדש של ישראל.

שעות פעילות
שני עד חמישי  | 19:00-01:00שישי23:00-02:00 :

פותחים סופ"ש

ימי חמישי21:30 ,

27/6
אושר כהן
צילום :ערן לוי

4/7
נוי פדלון

11/7
יונתן ברק

ימי שלישי22:00 ,
 | 25.6סרט VIP

 | 2.7מימונה מרוקאית

צילום :טל גבעוני

אמצ"ש במטרו
25/7
גיא הוכמן

 | 9.7לייזר טאג
 | 16.7קריוקי לחברה

18/7
צוות מנחום

 | 23.7אליפות המטרו
		 (סנוקר ,פינג פונג ,סוני
		 ועוד)...

1/8
שירלי לוי

Vectorpocket - Freepik.com

צילום :גל יחזקאל

כל האירועים המתקיימים במטרו הם לבני נוער
מכיתה ו'  -יב' בלבד!

Freepik.com

מגרשים מוארים

ליגות קיץ

בכל ימות השבוע
משעות הערב ועד  02:00ברחבי העיר

אולמות ספורט פתוחים
דקל וילנאי חטיבה  -ב' ,ה' | 20:00-24:00
מצפה נבו  -א' ,ד' | 20:00-24:00

אליפויות
אליפות טניס שולחן
לילדים ונוער  | 9/7בוגרים 16/7
 | 20:00אולם תומר רחל |  10ש"ח למשתתף
לפרטים והרשמה :אלכס שרמן 050-5237727
אליפות טניס
לילדים ונוער 10/7
 | 16:00מגרש הטניס | חינם
לפרטים והרשמה :אודי הררי 052-6415250

ספורט
נוער

ליגת קיץ בכדורגל
 | 3.7כיתות ד׳-ו׳ | ז׳-ט׳ | 18:30
תומר רחל |  100ש"ח לקבוצה
 | 29.7י'-יב' | 19:00
תומר רחל | ללא תשלום
הרשמת קבוצות מראש אצל ניר 052-5269125
סטריטגול  -כדורגל
 | 17.6ח'-יב' | 18:00
אצטדיון טוטו
לזכר סתיו פרטוש וחגי ביבי ז"ל
סטריטבול  -כדורסל
 3 | 4.7על  | 3כיתות ד׳-יב׳ | 16:00
אולם הספורט והמגרש דקל תיכון

Macrovector - Freepik.com

אליפות באולינג
 10 | 18:00 | 8/8 ,15/7ש״ח למשחק
באולינג גודליינס מישור אדומים
לפרטים025909353 :

פעילויות
Freepik.com

רכיבת אופניים
רכיבה בנופיה היפים של מעלה אדומים
 17:00 | 25/7/19יציאה מהמתנ"ס
להורים וילדים | חינם
*יש להגיע עם אופניים תקינות ,קסדה ומים
לפרטים והרשמה לכלל פעילויות הספורט 02-5357484 -

מופע פתיחת הקיץ לנוער

מסיבת רחוב
DORA PRODUCTION PRESENT

מיטב אומני הטראנס בארץ!

מרגי וחן מזרחי
 | 20:30 | 3.7היכל התרבות

פתיחת
הקיץ

הופעה ומופע סטנדאפ בכרטיס אחד!

צי לו ם:

צילום :משה נחימוביץ

Eyestetix - Freepik.com

ג ב ר י ם ש השת י ק ה י פ ה לה ם

20:00 | 23.6

 | 20:30 | 18.7היכל התרבות

SUMMER TIME

מסיבת פתיחת הקיץ
12:00 | 6.9

AFTER SCHOOL

מסיבת פתיחת שנה
בריכת מעלה אדומים  -הכניסה חינם!

כרטיסים למכירה בקופות ההיכל או אצל נציגי בתי הספר,
תנועות הנוער וחברי מועצת הנוער העירונית

עמ רי

אנדרדוס

מי רון

מופע הקיץ לנוער דתי

לוח
אירועים
מרכזיים

יוני-יולי

לוח
אירועים
מרכזיים

אוגוסט-ספטפמבר
ראשון

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

16/6

17/6

18/6

19/6

20/6

28/9

פתיחת קיץ
מועדון נוער דתי

אוהל ציפורי לילה

שני

שלישי

29/7

30/7

רביעי

חמישי

31/7

1/8
שירלי לוי מטרו
יציאה ללונה פארק
חדרי בריחה

23/6

24/6

25/6

26/6

27/6

מסיבת רחוב
בקאנטרי

יציאה לסופרלנד

סרט במטרו

לילה לבן בנים -
קאנטרי

אושר כהן במטרו

ערב הידברות ש''ש

אוהל ציפורי לילה

30/6
מסיבת בריכה

1/7
ערב הידברות ש''ש

אוהל ציפורי לילה

2/7

3/7

טיול פתיחת קיץ -
לעין גדי

אירוע פתיחת קיץ!
מרגי וחן מזרחי
בהיכל התרבות
לילה לבן  -בנים
לילה לבן  -בנות

9/7

10/7

8/7

מסיבת בריכה

יציאה לסופרלנד

התנדבות שערי צדק

אוהל ציפורי לילה

ערב הידברות ש''ש

לייזר טאג מטרו

14/7

לילה לבן  -בנים
(קאנטרי)

4/7
נוי פדלון במטרו

מסיבת בריכה

ערב הידברות ש''ש

התנדבות הוד עמל

אוהל ציפורי לילה

סרט VIP
היכל תרבות

ערב קריוקי במטרו

22/7

23/7

לילה לבן  -בנות
(קידר)

24/7

28/7
אוהל ציפורי לילה
דין מירושניקוב -
אוהל ציפורי לילה

יציאה לסופרלנד

30/7
טיול  -עין פשחה

31/7
טורניר כדורגל

הרצאה
מועדון נוער דתי
אוהל ציפורי לילה

13/8

12/8

14/8

התנדבות קרן אור

15/8
פעילות טו באב

יציאה ללונה פארק
בזאר תנועת עזרא -
פארק הפיל

11/7

18/8

יונתן ברק מטרו

רפסודיה

אוהל ציפורי לילה

אוהל ציפורי לילה

19/8

20/8

רפסודיה

רפסודיה

18/7
צוות מנחוס מטרו

12:00 | 6.9

אנדרדוס
בהיכל התרבות

AFTER SCHOOL

25/7

אוהל ציפורי לילה יציאה ללונה פארק שבוע הילדים והנוער שבוע הילדים והנוער גיא הוכמן מטרו
שבוע הילדים והנוער
ערב אליפות במטרו
באולינג
יציאה לסופרלנד
רכיבת אופניים

29/7

סרט VIP
היכל תרבות

יום התנדבות עירוני

אוהל ציפורי לילה

מסיבת רחוב פתיחת שנה
Mrsiraphol - Freepik.com

15/7

16/7

17/7

טורניר כדורגל

11/8

שבוע אהבת חינם

לילה לבן  -בנות
(קידר)

לילה לבן  -בנים
(קאנטרי)

21/7

4/8

לילה לבן בנות -
בריכת קידר

מימונה מרוקאית
במטרו

7/7

5/8

ישראל אטיאס -
אוהל ציפורי לילה

6/8
שבוע אהבת חינם

7/8
שבוע אהבת חינם

8/8

בריכת מעלה אדומים
הכניסה חינם!

21/8

22/8
יציאה לסופרלנד

מחיר כרטיס ₪ 90
כולל נסיעה וכניסה לאתר
כרטיסים והרשמה באתר המתנ"ס
ובמזכירות המתנ"ס
יציאה מרחבת המתנ"ס

טיולים
 2/7טיול פתיחת הקיץ טיול לעין גדי | 09:00-16:00
 31/7עין פשחה | 09:00-16:00
 ,₪ 30כרטיסים והרשמה באתר המתנ"ס ובמזכירות המתנ"ס
יציאה מרחבת המתנ"ס

 | ₪ 150מיועד לכיתות ט'  -יב' | בחסות שאק"ל
פרטים והרשמה באתר או במזכירות המתנ"ס
לפרטים נוספים :יניב 054-9107107

ימי ראשון וחמישי
החל מ | 23:00-פארק הנוער
דין מירושניקוב כוכב פולמון וגולסטאר
 | 28.7בשעה 23:00
ישראל אטיאס כוכב שבאבניקים ,וזגורי אימפריה,
 | 4.8בשעה 23:00
במהלך הקיץ ייתקימו סיורים
ברחבי העיר של "ציפורי
לילה" ו"סיירת הורים"

צילום :עידו לביא

צילום :יניר סלע

שבוע הילדים ונוער
מתנפחים ,וויפאאוט ,מגלשות מים ענקיות ,הקרנת סרט לכל
המשפחה על מסך  80אינץ' ,דוכנים ,הקרנה ב 21:00-ועוד.
 | 16:00-23:00 | 23-25/7פארק הנוער | כניסה חינם
Macrovector - Freepik.com

 18-20/8רפסודיה
טיול של שלושה ימים לכנרת ,בניית רפסודה לחציית הכנרת,
שיתוף פעולה קבוצתי וחוויה אתגרית

Rawpixel.com - Freepik.com

לונה פארק
14:00-22:00 4/7
14:00-22:00 22/7
08:00-16:00 1/8
סופרלנד
14:00-22:00 8/7
14:00-22:00 25/7
14:00-22:00 29/7
08:00-16:00 22/8

Freepik

אטרקציות

אוהל ״ציפורי לילה״
שיחות ,פעילויות ,פיתות על טאבון,
משחקי שולחן ,כיבוד שתיה ואווירה טובה!

התנדבויות

50

ש"ח
כניסה
 +בו לסרט
"אכול פה

כפי
ב"פיא יכולתך
נו"!

Alliesinteractive - Freepik.com

תנועות נוער

5.8 / 15.7

באולינג

עשרה מסלולי באולינג,
תאורת לייזר ואולטרה סגול
Bonezboyz - Freepik.com

כנפיים של קרמבו
 | 19-21.8מחנה קיץ

בני עקיבא
 | 18-25.8מחנה קיץ

צופים
 | 30.7-1.8מחנה קיץ לכיתות ד'
 | 11-19.7מחנה קיץ כללי

עזרא
 | 12-20.8מחנה קיץ  -בנים
 19-22.8מחנה קיץ  -בנות

אריאל
 | 16-21.8מחנה קיץ

הנוער העובד והלומד 			
 | 14-25.7קייצת בעיר
 | 8-10.7מחנה לכיתות ד׳-ה'
וסמינר הדרכה למדריכים חדשים

Theevening - Freepik.com

Licensor's Author: Macrovector - Freepik.com

חדר בריחה

13.8

* לכלל ההתנדבויות יש להירשם מראש דרך אתר המתנ"ס
או בטלפון אגף הנוער 02-5913113

סרטי  VIPבהיכל תרבות

 | 5.8 ,22.7מהשעה 18:00
 10ש"ח למשחק!
באולינג גודליינס ,סופה ,7
מעלה אדומים

9.7
16.7
6.8

התנדבות שערי צדק
התנדבות הוד עמל
"שבוע אהבת חינם"
מחזירים אהבה לתושבי העיר
התנדבות מרכז "קרן אור" ירושלים -
מרכז לילדים עיוורים עם מוגבלויות מורכבות נוספות.

מתחם חדרי בריחה

הלהיט ששיגע את העולם
מגיע למעלה אדומים!

17:00-22:00 | 1.8
להרשמה חינם:
054-9107107

כמדי שנה אגף הנוער מסבסד את מחנות הקיץ
ותשלום החברות לתנועה עבור חניכים המתקשים לשלם.
לפרטים נא לפנות למרכזי הסניפים  /קומונריות או לאגף הנוער.

קורסים
וסדנאות

צלילה
18-22/8/19
חמישה ימים באילת כולל הדרכה ,ערכת צלילה,
ביטוח ,יומן צלילה ותעודה לינה ארוחת בוקר
וצהריים במהלך כל השבוע .קורס כוכב ראשון
מיועד לכיתות :ו'-יב' | מחיר 1,795 :ש''ח
לפרטים :שלמה בסטיקר 053-7622412

סטיילינג
21-24.7
ארבעה מפגשים של סטיילינג,איך
מתאימים אאוטפיט לגוף ,איפור ואפילו
בוק צילום של התוצר הסופי.
מיועד לכיתות :ח'-יב' | מחיר 300 :ש''ח
לפרטים והרשמה :אתר המתנ"ס  /אגף הנוער
054-9107107

קונדיטוריה
קונדיטוריה ואפייה למתחילים ,בואו
ללמוד את סודות וטכניקות הקונדיטוריה
בהובלת חן רגב בוגר בית הספר לאפייה.
 12שעות לימוד שלושה ימים מלאים.
מיועד לכיתות ח'-יא' | מחיר 300:ש"ח
לפרטים והרשמה054-9107107 :

סנפלינג
7-8/7/19
יומיים של בניית קשרים ,בניית עמדה וגלישה,
הכרת תקן הציוד ,הכרת חוקים ובטיחות ,חילוץ
וטיפוס תלוי בהתקדמות הקבוצה.
מיועד לכיתות :י'-יב' | מחיר 595 :ש''ח
לפרטים :שלמה בסטיקר 053-7622412

מד"א
קורס הצלה בסיסי המשלב הגשת עזרה ראשונה,
טראומה ,פינויים ועוד .הקורס מאפשר שילוב
בהתנדבות הארגון עזרה ראשונה הגדול בישראל.
השתתפות בקורס מותנית במעבר הליכי מיון
שיתקיימו במהלך חודש יוני.
מיועד לבוגרי כיתות ט' בלבד | מחיר :ללא עלות
לפרטים :אליעזר 050-677-7354

אירועי קיץ
נוער דתי
יזמות טכנולוגית ועיצוב מוצר
על ידי הכרת טכנולוגיות מתקדמות כדוגמת
מידול תלת מימד ,חיתוך בלייזר ,פלוטר
וארדואינו ,יוכלו המשתתפים לייצר פרויקטים
חדשניים כמו לדוג'  -שלטי כניסה לבית,
גופי תאורה ,פריטים אישים לעיצוב הבית,
משחקים ועוד.
מיועד לכיתות ח'-יב' | מחיר 280 :ש''ח למשתתף
לפרטים נוספים והרשמה052-8905577 :

אמנות רחוב אינטראקטיבית
קורס בניית מוצרים חכמים לבית ולרחוב כמו
תאורה סולארית ,גרפיטי טכנולוגי ,שדרוג
רהיטי חוץ  -ספסלים ,שולחנות ,חיתוכי
לייזר ,שימוש בחומרים ממוחזרים והפיכתם
למיצגים ציבוריים.
מיועד לכיתות  -ח' עד יב'
מחיר 280 :ש''ח למשתתף
לפרטים נוספים והרשמה052-8905577 :

טיול לעין גדי
טיול פתיחת הקיץ נוער דתי
אוטובוסים ומסלול נפרד
 | 09:00-16:00 | 2.7מחיר 30 :ש"ח

הרצאות במועדון נוער
 25.7כ"ב תמוז |  8.8ז' באב | בשעה 21:00
ערב ט' באב -׳בין חורבן לאהבה׳  -שיח ,לימוד וקינות | 21:00

לילה לבן לבנים בקאנטרי
מיקרו-ביט
מבוא לתכנות .חשיפה לעולם הסייבר
וחיבור לעולם הקיברנטי .הקורס משלב
שפת תכנות ויזואלית ומעבר מחשיבה
לוגית לחשיבה אלגוריתמית .עבודה
עם רובוטים וחיבור המיקרו-ביט,
לטכנולוגיות חדשות כדוגמת בית חכם.
אפשרות לקורס מתקדם לממשיכים.
מיועד לתלמידי ובוגרי חטיבת ביניים
מחיר 260 :ש''ח למשתתף
לפרטים נוספים והרשמה052-8905577 :

17.7 / 10.7 / 3.7 / 26.6
בשעה  | 20:00כניסה (כולל מנויים) 15 :ש"ח
רכישה בכניסה לקאנטרי

לילה לבן לבנות בבריכת קידר
17.7 / 10.7 / 3.7 / 26.6
יציאה מהמתנ"ס בשעה  | 18:00כניסה 15 :ש"ח
הרכישה באתר ובמזכירות המתנ"ס

מועדון נוער פתוח בימי שני וחמישי 20:00-1:00
פרטים אצל אמונה זאודה הרכזת 054-9037511
וקבוצות ווטסאפ" נוער דתי מעלה אודמים"

לפרטים בכל נושא:

054-2955319

02-5913113

פרטים ורכישה באתר מתנס מעלה אדומים

"נוער מעלה"

02-5874060

