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ארועי קיץ לנוער
במעלה אדומים
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מסיבת רחוב

נצ׳ינצ׳
רביד פלוטניק

[[
היכל התרבות יום חמישי 6.7 

DORA PRODUCTION PRESENT
מיטב אומני הטראנס בארץ!

16:00 | 24.6
 SUMMER TIME

מסיבת פתיחת הקיץ

12:00 | 3.9
AFTER SCHOOL

מסיבת פתיחת שנה 

קאנטרי מעלה אדומים | הכניסה חופשית
 מס' המקומות מוגבל |  הרשמה מראש חובה 
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הזמנת כרטיסים באתר
 היכל התרבות מעלה אדומים

מס' המקומות מוגבל

מועצת הנוער בשיתוף היכל התרבות מעלה אדומים מציגים:

ץ י ק ה ת  ח י ת פ ע  פ ו מ

25
כרטיס

₪
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ם: 
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המופע בתמיכת:
משרד התרבות והספורט



בריכה 
בריכהבהפרדה

20.6
מסיבת הוואי

קמיקזה 
מטורפת
על המים

בר בסגנון
הוואי,

כדורי ים 
ענקיים

4.7
מסיבת תאילנד 

DJ BAR
צבעי פולמון 

מטורפים 
קרבות לייזר

דינוזאור על המים

25.7
מסיבת ברזיל

טרזן על המים
תחרות כדורגל 

על המים
בר בסגנון ברזיל

1.8
מסיבת

FULLMOON
מסיבת צבעי גוף

DJ
מוזיקה מטורפת

השור הזועם

בנות  
בריכת קדר

בשעות 18:00-21:30
כניסה: 15 ש"ח

יציאה מרחבת המתנ״ס

בנים  
קאנטרי מעלה אדומים
בשעות 20:00-23:00 

כניסה: 15 ש"ח
תשלום בכניסה לקאנטרי

מתנפח על המים,
מוזיקה טובה וחברים...

ימי רביעי 30.6, 7.7, 28.7, 11.8

הרשמה באתר המתנס

בשעה 20:00 

ימי ראשון 

בקאנטרי

15 ש״ח | תשלום בכניסה

מסיבות
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27.7 לייזר
        טאג

האירועים לבני הנוער בוגרי ו' עד יב'
הכניסה חופשית, מספר המקומות מוגבל | מומלץ להגיע מוקדם ולשמור מקום

19.8
אסיף דידקשיין

 29.7
דניאל
ליטמן

8.7
עדי חבשוש

פותחים סופ"ש
ימי חמישי, 21:30

22.7
אבי

אבורומי

1.7
יוסי גבני

 12.8
גיא הוכמן

שעות פעילות:
המטרו פתוח בימי שני עד חמישי 19:00-02:00 

שישי: 23:00-02:00 | הכניסה חופשית

6.7 ערב ספרדי29.6 ערב מתוק

10.8 ערב יווני3.8 ערב ישראלי

17.8 חדרי
מציאות
מדומה
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ימים ב-ה 21:00-02:00 | כניסה חופשית

בואו לשחק כיחידים או כקבוצה
ובכל יום שני משחקים נושאי פרסים בספוט!

 FORTNITE 19.8 | 21:00 | טורניר
DEDUCTION :אורח מיוחד

מרכז הגיימינג
של מעלה אדומים!

spot._.gaming       לפרטים נוספים: עידו 0545675575  ובאינסטגרם שלנו

כמדי שנה אגף הנוער מסבסד את מחנות הקיץ
ותשלום החברות לתנועה עבור חניכים המתקשים לשלם.

לפרטים נא לפנות למרכזי הסניפים / קומונריות או לאגף הנוער. 

1-6.8 נוער לתת 
25.7-7.8 בני עקיבא 

1-5.8 אריאל 
19.7-6.8 עזרא 
29-31.7 הצופים 
19.7-1.8 הנוער העובד והלומד 
23-27.8 כנפיים של קרמבו 

מפעלי קיץ - תנועות נוער

התנדבויות
שערי צדק  6.7

אריזות מזון  13.7
רשות העתיקות -  10.8

חפירות ארכיאולוגיות  
ניקיון חופים  24.8

ההתנדבויות מחוץ לעיר כוללות הסעה הלוך חזור

לכלל ההתנדבויות יש להירשם מראש באתר המתנ"ס או בטלפון אגף הנוער

בטי 050-3019689 
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אירועים
מרכזיים

לוח

ראשון שניראשון שלישישני רביעישלישי חמישירביעי חמישי

2021 אוגוסט 

15.8 4.7

22.8 11.7

25.7

29.8 18.7

16.8 5.7

23.8 12.7

26.7

30.8 19.7

17.8 6.7

24.8 13.7

27.7

20.7

18.8 7.7

25.8 14.7

28.7

1.9 21.7

19.8 8.7

26.8 15.7

29.7

22.7

2021 יוני-יולי 
אירועים
מרכזיים

לוח

סופרלנד
מופע מטרו

 דניאל ליטמן
אוהל

ציפורי לילה

12.8 1.78.8 27.69.8 28.610.8 29.611.8 30.6

1.8 20.62.8 21.63.8 22.64.8 23.65.8 24.6
מסיבת בריכה

אוהל
ציפורי לילה

אוהל
ציפורי לילה

אוהל
ציפורי לילה

קייטנת רווחה

 אוהל
ציפורי לילה

קייטנת רווחה

התנדבות
ניקיון חופים

קייטנת רווחהקייטנת רווחה

מופע מטרו
 סיום הקיץ

 אוהל
ציפורי לילה

בזאר צדקה
תנועת עזרא

פעילות מטרו 
חדרי מציאות 

מדומה

טיול עין פשחה 

מטרו
טורניר גיימינג 
אסיף דידקשיין

אוהל
ציפורי לילה

מטרוסופרלנד
ערב יווני 

התנדבות
ברשות העתיקות

 מסיבת בריכה   

מופע
פתיחת הקיץ

נצ'ינצ'
בהיכל 
התרבות

י״ז בתמוז

אוהל
ציפורי לילה

אוהל
ציפורי לילה

אוהל
ציפורי לילה

שבוע אהבת חינם

טורניר כדורגל

אוהל ציפורי לילה 

מטרו -תשעה באב
ערב להקות

שבוע הילדים
והנוער

טיול נוער
עין גדי

מסיבת בריכה

אוהל
ציפורי לילה  

רביב כנר

פעילות מטרו 
לייזר טאג

שבוע הילדים 
והנוער

שבוע הילדים 
והנוער

מופע מטרו
אבי אבורומי

שבוע אהבת חינם

 לונה פארק

 טורניר כדורגל

שבוע אהבת חינם

טורניר כדורגל

מטרו-ערב אמריקאי

התנדבות עירונית

שבוע אהבת חינם

מטרו - מעגלי שיח
בנות שירות 

אוהל ציפורי לילה
טורניר כדורסל

שבוע אהבת חינם 

טורניר כדורסל

לונה פארק מטרו    
ערב סיום
מתנדבים

מטרו    
ערב מתוק

בריכה בהפרדה 
בנים/בנות

בריכה בהפרדה 
בנים/בנות

מופע מטרו
גיא הוכמן

לונה פארק

אוהל
ציפורי לילה

מופע פתיחת קיץ 
במטרו

סטנדאפ יוסי גבני

מטרוכנס מתגייסים
ערב ישראלי

סופרלנד

אוהֿל
ציפורי לילה

דור האלכוהול

אוהל ציפורי 
לילה

סופרלנדלונה פארק

מופע מטרו
עדי חבשוש

אוהל
ציפורי לילה

מסיבת רחוב

שישי | 3.9 | 12:00
קאנטרי מעלה אדומים | הכניסה חופשית

סוף הקיץ

בריכה בהפרדה 
בנים/בנות

 מסיבת בריכה  

בריכה בהפרדה 
בנים/בנות

מסיבת רחוב 
פתיחת הקיץ



אירועים
מרכזיים

לוח

ראשון שניראשון שלישישני רביעישלישי חמישירביעי חמישי

2021 אוגוסט 

15.8 4.7

22.8 11.7

25.7

29.8 18.7

16.8 5.7

23.8 12.7

26.7

30.8 19.7

17.8 6.7

24.8 13.7

27.7

20.7

18.8 7.7

25.8 14.7

28.7

1.9 21.7

19.8 8.7

26.8 15.7

29.7

22.7

2021 יוני-יולי 
אירועים
מרכזיים
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סופרלנד
מופע מטרו
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אוהל

ציפורי לילה
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לונה פארק מטרו    
ערב סיום
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בנים/בנות
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לונה פארק

אוהל
ציפורי לילה
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סטנדאפ יוסי גבני

מטרוכנס מתגייסים
ערב ישראלי

סופרלנד

אוהֿל
ציפורי לילה
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אוהל ציפורי 
לילה

סופרלנדלונה פארק

מופע מטרו
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אוהל
ציפורי לילה

מסיבת רחוב

שישי | 3.9 | 12:00
קאנטרי מעלה אדומים | הכניסה חופשית
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בריכה בהפרדה 
בנים/בנות

 מסיבת בריכה  

בריכה בהפרדה 
בנים/בנות

מסיבת רחוב 
פתיחת הקיץ



אטרקציות
לונה פארק

14:00-22:00  5.7
14:00-22:00  12.7
9:30-17:00  2.8
9:30-17:00  12.8

טיולים

טיול לעין גדי |  09:00-16:00    27.7
עין פשחה  | 09:00-16:00    17.8

30 ₪ | כרטיסים והרשמה באתר המתנ"ס ובמזכירות המתנ"ס
יציאה מרחבת המתנ"ס

סופרלנד 
14:00-22:00  8.7
9:30-17:00  29.7
9:30-17:00   5.8
9:30-17:00  9.8

מחיר כרטיס 90 ש"ח
כולל נסיעה וכניסה לאתר

יציאה מרחבת המתנ״ס
הרשמה באתר המתנ"ס

אוהל ״ציפורי לילה״
שיחות, פעילויות, פיתות על טאבון,

משחקי שולחן, כיבוד שתיה ואווירה טובה!

ימי ראשון וחמישי
החל מ-23:00 | פארק הנוער

דור האלכוהול
5.8 | בשעה 23:00 

רביב כנר "רסיסים" 
25.7  | בשעה 23:00 

מפגש עם שחקני
בית"ר ירושלים

עקבו אחר הפרסומים

 שבוע הילדים ונוער

מתנפחים, וויפאאוט, מגלשות מים ענקיות, הקרנת סרט לכל 

המשפחה על מסך 80 אינץ', דוכנים, הקרנה ב-21:00 ועוד.

20-22.7 | 16:00-23:00 | פארק הנוער | כניסה חופשית

במהלך הקיץ ייתקימו סיורים 
ברחבי העיר של "ציפורי לילה" 

ו"סיירת הורים"
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יורו
מעלה

אדומים 
לנוער

יורוליג
מעלה אדומים

לנוער

ל ש ת  ו צ ו ב ק ל ל  ג ר ו ד כ ב ץ  י ק ר  י נ ר ו ט
תנועות נוער/ מתנדבי נוער/ קבוצות נוער המתארגנים באופן עצמאי 

הטורניר יתקיים במגרש של תומר רחל 
18:00-21:00  | 13.7 ,12.7, 11.7

תקנון: מספר שחקנים עד 8 )4 + שוער( כיבוד החלטות שופט 
משחקים באווירה טובה ונעימה!

הרשמה ופרטים נוספים: גיל 054-4719465 אגף הנוער 02-5913275 פרסים לזוכים

תנועות נוער
מתנדבי נוער

קבוצות נוער המתארגנים 
באופן עצמאי 

הטורניר יתקיים
באולם כדורסל 

18:00-21:00  | 14.7 ,15.7

כן לספורט
לא לאלימות

תקנון:  מספר שחקנים עד 5   כיבוד החלטת שופט  משחקים באווירה טובה ונעימה!
הרשמה ופרטים נוספים: שקד 051-5351696

טורניר קיץ בכדורסל לקבוצות

לפרטים והרשמה לכלל פעילויות הספורט - 02-5357484

פעילויות

רכיבת אופניים לנוער

רכיבה בנופיה היפים של מעלה אדומים

17.6.21 |  17:30-19:00 | יציאה מהמתנ"ס | חינם

*יש להגיע עם אופניים תקינים, קסדה ומים
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אליפויות

אליפות טניס שולחן

נוער-בוגרים 27.7 

19:00-21:00 | אולם תומר רחל | 10 ש"ח למשתתף

לפרטים והרשמה: אלכס שרמן 050-5237727

אליפות טניס 

בוגרים 5.7 

19:00-21:00 | מגרש הטניס | חינם

לפרטים והרשמה: אודי הררי 052-6415250

אליפות באולינג 

נוער - 6.7 | 19:00

60 ש"ח למשחק לקבוצה של 3 משתתפים

מסיבת באולינג נוער 

 13.7 | 21:00 | 20 ש"ח כרטיס 

לפרטי והרשמה: 02-5909353 
באולינג גודליינס מישור אדומים

מגרשים מוארים
בכל ימות השבוע

משעות הערב ועד 02:00 ברחבי העיר

אולמות ספורט פתוחים  
דקל וילנאי חטיבה - ג' | 21:00-24:00

מצפה נבו - ה' | 21:00-24:00 

צמח השדה ממ״ד - ד׳ | 21:00-24:00

אצטדיון טוטו צפוני - ב׳, ה׳ | 21:00-24:0 )בתיאום מראש(

נוער
ספורט



וסדנאות וסדנאות
קורסים קורסים

קורס טלוויזיה רדיו ודיגיטל
החל מה-5.7

בואו ללמוד לעשות תקשורת! 
אגף התקשורת של מתנ"ס מעלה אדומים 
 בשיתוף אגף הנוער מזמין אתכם להצטרף

לקורס דיגיטל, רדיו וטלוויזיה.

60 שעות אקדמיות, ימי שני וחמישי | 10:00-13:00

מחיר : 400 ש"ח | לפרטים : חן 054-4859248

קורס דיג'יי לנוער
החל מה-11.7

תמיד חלמתם להיות דיג'יי? רוצים ללמוד לתקלט 
כמו מקצוענים? קורס דיג'יי מקצועי ויוקרתי של 
חברת ESKIMO DJ SCHOOL יוצא לדרך כאן 

במעלה אדומים! קבלת תעודה בסוף הקורס.

מחיר: 800 ש"ח | לפרטים: שי 054-9921122

קורס תופים
13-15.7

תמיד חלמתם להיות מתופפים?

הגיע הזמן ללמוד!

קורס תופים חוויתי שיתן לכם בדיוק

את הדחיפה הראשונית להגשמת החלום!

מיועד לכיתות ז'-יב' | מחיר: 180 ש"ח
לפרטים - דוד נתן 052-5976721

קורס גיטרה 
החל מה-11.7

תמיד חלמתם לנגן על גיטרה? זה הזמן ללמוד! 
קורס גיטרה כיפי למתחילים כאן אצלנו

באגף הנוער.

מיועד לכיתות ז'-ט' | מחיר:  150 ש"ח
פרטים והרשמה באתר המתנס

קורס צלילה
 15-19.8 

קורס צלילה כוכב ראשון / שני באילת הכולל: 
הדרכה, ערכת צלילה, ביטוח, יומן צלילה ותעודה.

ובנוסף לינה ארוחת בוקר וצהריים במהלך כל 
השבוע. 

מיועד לכיתות: ו'-יב' | מחיר: 1,795 ש''ח למשתתף
לפרטים: שלמה בסטיקר 053-7622412

סנפלינג   
קורס סנפלינג מטורף הכולל: לימוד בניית 

קשרים, בניית עמדה וגלישה, הכרת תקן הציוד, 
הכרת חוקים ובטיחות, חילוץ וטיפוס תלוי 

בהתקדמות הקבוצה.  

מיועד לכיתות: ט'-יב' | מחיר: 595 ש''ח למשתתף
לפרטים: שלמה בסטיקר 053-7622412 

אילוף כלבים
קורס אילוף כלבים של ישראל חרוש המורכב 

מ-5 מפגשים שבהם לומדים משמעת אילוף 
בסיסי,סירוב מזון,ספורט כלבני ועוד!

מחיר: 300 שח | לפרטים: ישראל חרוש 0508296151

לפרטים נוספים בטי 050-3019689  | הרשמה באתר המתנסלפרטים נוספים בטי 050-3019689  | הרשמה באתר המתנס



הכרישים-מרעיון למוצר
קורס יזמות ומייקינג, להכיר 

ולהתנסות בתהליך הקמת מיזם 
וסטרטאפ

לבוגרי כיתות ז'-ט'
קורס שבועי מרוכז, 26-29.07, 

9:00-12:00
120 ש"ח למשתתף

מעבדה פתוחה
תוכלו לבוא ולהכין יצירות פרי 

דמיונכם בליווי צוות מקצועי
ימי שלישי, 6.7  ו-20.7 

17:00-19:00 | עלות:

תכנות ופיתוח משחקים
לבוגרי כיתות ו'-ז'

קורס שבועי מרוכז, 19-22.07, 
9:00-12:00

80 ש"ח למשתתף

תכשיטנות לנערות )ונערים(
הכנת תכשיטים בחיתוך לייזר 

והדפסה בתלת מימד
יום שני, 12.7 | 09:00-12:00

קורסים של מרכז החדשנות החממה
לפרטים צרו קשר בוואטסאפ בלבד: 054-7203298

לפרטים נוספים בטי 050-3019689  | הרשמה באתר המתנס

במעלה אדומיםוסדנאות
קיץ בטוחקורסים

סדנת אימפרוביזציה
 13-15.7

אם אתם אנשים שאוהבים תיאטרון, משחק,
לא מפחדים מסיטואציות "מפדחות" - בואו 

לסדנת אילתורים מטורפת!

מיועד לכיתות י'-יב' | מחיר: 150 ש"ח
לפרטים : צליל הכרמלי 050-8829834

קורס קונדיטוריה מקצועי
החל מה-13.7

קורס קונדיטוריה ואפייה למתחילים!
בואו ללמוד את סודות וטכניקות הקונדיטוריה, 
עם קורס שבהחלט ישאיר לכם טעם של עוד...

12 שעות לימוד, 4 מפגשים
מיועד לכיתות ז'-יב' | מחיר: 400 ש"ח

לפרטים: רוני 052-7703086

מטרדי רעש
משעה 23:00 בלילה חל איסור

הקמות רעש במרחב הציבורי

אלכוהול
אסורה מכירה והספקה של משקאות
אלכוהוליים לקטינים מתחת לגיל 18

ואסורה שתייה במרחב הציבורי גם לבגירים

אופניים חשמליים
« הרכיבה מותרת מגיל 16 ומעלה

« יש לחבוש קסדה ולדאוג לתאורה באופניים בשעות החשיכה
« מהירות מקסימלית לנסיעה 25 קמ"ש

« אין להשתמש בפלאפון בזמן הרכיבה ואין להרכיב אוזניות
« הרכיבה מותרת רק בשבילים המיועדים לאופניים או בצידו 

הימני של הכביש
« אין להרכיב חברים

עבירות ונדליזם
איסור השחתת רכוש וריסוס גרפיטי

העונש בגינה הוא קנס 

השלכת פסולת
בדלי סיגריות וכל פסולת

העונש בגינה הוא קנס

סכין/אגרופן
אחזקתם במרחב הציבורי אסורה

ומהווה עברה פלילית

מספרי חירום: 
מוקד עירוני  025354888

ווצאפ אגף הנוער לייעוץ אישי בכל נושא: 054-2955319

משטרה  100
מד"א במקרה של מצב חירום רפואי    101

כבאות והצלה במקרה של שריפה  102
המטה להגנה על ילדים ונוער ברשת     105

במקרה של הצקות/הטרדות ברשת   
ער"ן  במקרה של מצוקה נפשית  1201

100

"אל תעמדו מהצד ותפקירו חברים לבד"
 בכל מצוקה  - תפנו למבוגר אחראי ו/או לגורמים הרלוונטיים הנוספים, 

החיים של כולנו יקרים וחשובים!



לפרטים בכל נושא:

054-2955319         02-5913113            "נוער מעלה"

פרטים ורכישה באתר מתנס מעלה אדומים
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רוצים לקבל עדכונים שוטפים?
שלחו לנו ווצאפ        054-2955319 ותשמרו אותנו אצלכם

מבטיחים לא לחפור!


