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ארועי קיץ לנוער
במעלה אדומים



מסיבת רחוב

אושרכהן
ברגעים שאת הולכת - המופע

היכל התרבות יום ראשון 26.6 

איזו מסיבה אנחנו מתכננים לכם...

פתיחת דלתות בשעה 20:00

dora.production       עדכונים אצלנו

 S U M M E R  T I M E
מסיבת פתיחת הקיץ

 12:00 | 24.6 
קאנטרי מעלה אדומים | הכניסה חופשית
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הזמנת כרטיסים באתר
 היכל התרבות מעלה אדומים

מס' המקומות מוגבל

מועצת הנוער בשיתוף היכל התרבות מעלה אדומים מציגים:
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חגיגת סוף הקיץ
המופע בתמיכת:

משרד התרבות והספורט



בריכה 
בריכהבהפרדה

3.7
מסיבת בדואית

DJ BAR
מחצלות

פיתות על הטאבון
אליפות שש-בש
מתנפח על המים

10.7
מסיבת הוואי 

קמיקזה מטורפת 
על המים

בר בסגנון הוואי
כדורי ים ענקיים

21.8
מסיבת ברזיל

טרזן על המים
תחרות כדורגל 

על המים
בר בסגנון ברזיל

24.8
הפתעה! 

תגיעו ותגלו...

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 6.7, 13.7, 20.7, 24.8

הרשמה באתר המתנס

בשעה 20:00 

ימי ראשון 

בקאנטרי

15 ש״ח | תשלום בכניסה

מסיבות



פתוח בימי שני עד חמישי 19:00-01:00  שישי: 22:00-01:00 | הכניסה חופשית

 Cheesy
Night

Lazer 
Night

Icy night

 Burger
Night

 Sombrero
Night

FIFA 
Night

5.7

18.726.7

19.79.8

12.728.6

14.7 7.7

30.618.8

עקיבא

אופק וניר

אוראל 
צברי

אינדגיים

EZ

פותחים סופ"ש ימי חמישי, 21:30

האירועים לבני הנוער בוגרי ו' עד יב'
הכניסה חופשית, מספר המקומות מוגבל | מומלץ להגיע מוקדם ולשמור מקום
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18.8 | 20:00 | מנחה האירוע: אינדיגיים

מרכז הגיימינג
של מעלה אדומים!

_metro_2022 לפרטים נוספים: טל 053-8315278 ובאינסטגרם

 במרכז ניתן לשחק במשחקים החדשים ביותר במחשבי-על
ובסוני פלייסשטיישן 5 

ימים שני-חמישי | 20:00-01:00 | כניסה חופשית

טורניר הגיימינג של הספוט

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

לפרטים נא לפנות למרכזי הסניפים / קומונריות או לאגף הנוער. 

מפעלי קיץ - תנועות נוער

התנדבויות

שערי צדק  19.7
מוקד טבע  26.7

אריזות מזון  02.8
צביעת בתים  23.8

ההתנדבויות מחוץ לעיר כוללות הסעה הלוך חזור
לכלל ההתנדבויות יש להירשם מראש באתר המתנ"ס

או בטלפון אגף הנוער, בטי 050-3019689 

Lic
en

so
r's

 A
uth

or
: M

ac
ro

ve
cto

r -
 F

re
ep

ik.
co

m

17-24.7 נוער לתת 
08-25.8 בני עקיבא 
08-17.8 אריאל 
08-26.8 עזרא 
07-15.7 הצופים 
11-19.7 הנוער העובד והלומד 
17-18.8 כנפיים של קרמבו 



אירועים
מרכזיים

לוח

ראשון שניראשון שלישישני רביעישלישי חמישירביעי חמישי

2022 אוגוסט 

15.8 14.8 4.7

22.8 21.8 11.7 10.7

25.7 24.7

18.7 17.7

16.8 5.7

23.8 12.7

26.7

19.7

17.8 6.7

24.8 13.7

27.7

20.7

18.8 7.7

25.8 14.7

28.7

21.7

2022 יוני-יולי 
אירועים
מרכזיים

לוח

3.7

8.8 7.8 27.6 26.69.8 28.610.8 29.611.8 30.6

1.8 31.7 19.62.8 20.63.8 21.64.8 22.623.6
שבוע אהבת חינם        

מועדון לילה

ט' באב

מחנות קיץ

מועדון לילה

מסיבת בריכה

קייטנת רווחה

מסיבת בריכה

קייטנת רווחה

התנדבות נוער
צביעת בתים

בריכה בהפרדה 
בנים/בנות

קייטנת רווחה

מועדון לילה

מחנות קיץ                 

מועדון לילה

מחנות קיץ                 

מועדון לילה

מחנות קיץ

מועדון לילה

מופע מטרו
אינדגיים

מטרוסופרלנד
 ICY NIGHT

מופע
פתיחת הקיץ
אושר כהן 

בהיכל 
התרבות

לונה פארקי״ז בתמוז

פעילות מטרו  
FIFA Night

התנדבות נוער 
שערי צדק

פעילות מטרו  
 Sombrero

Night

התנדבות נוער סופרלנדמסיבת בריכה
מוקד טבע

פעילות מטרו 
לייזר טאג

שבוע הילדים והנוער

טיול נוער עין פשחה

פעילות מטרו
Burger Night

שבוע הילדים 
והנוער

בריכה בהפרדה 
בנים/בנות

שבוע הילדים 
והנוער

מופע מטרו
 EZ

שבוע אהבת חינם

מועדון לילה

שבוע אהבת חינם

מועדון לילה

שבוע אהבת חינם

מועדון לילה

מועדון לילה אירוע פתיחה 
"מועדון לילה"

פתיחת 
הקיץ 

לנוער דתי  
עקיבא

מחנות קיץכנס מתגייסיםמועדון לילה

מועדון לילה

לונה פארק  מופע מטרו 
אוראל צברי

פעילות מטרו  
Cheesy Night

MagicKass

שבוע אהבת חינםמועדון לילה

התנדבות נוער 
אריזות מזון

סופרלנדלונה פארק

מופע מטרו
אופק וניר

מסיבת רחוב

שישי | 24.6 | 12:00
קאנטרי מעלה אדומים | הכניסה חופשית

פתיחת הקיץ

בריכה בהפרדה 
בנים/בנות

בריכה בהפרדה 
בנים/בנות

לונה פארק

 מסיבת בריכה  

 מסיבת בריכה  

לונה פארקמועדון לילה



 שבוע הילדים ונוער

מתנפחים, וויפאאוט, מגלשות מים ענקיות, הקרנת סרט לכל 

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

12-14.7 | 16:00-23:00 | פארק הנוער | כניסה חופשית

בנוסף, האתר ייפתח לקהלים ייעודיים:
יום ג' 14:30-16:00 לילדים עם צרכים מיוחדים בלבד

יום ד' 14:30-16:00 בנים בלבד
יום ה' 14:30-16:00 בנות בלבד

פארק השעשועים המקורה הגדול בישראל!

מתקני אקסטרים, DJ, דוכני אוכל 

19.7 | 20:00-00:00 | 89 ש"ח
המחיר כולל הסעה וכניסה למקום

כרטיסים והרשמה באתר המתנ"ס
ובמזכירות המתנ"ס

יציאה מרחבת המתנ"ס
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טיולים

עין פשחה  | 09:00-16:00    12.7
טיול לעין גדי |  09:00-16:00    16.8

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

אטרקציות
לונה פארק

14:00-22:00  04.7
14:00-22:00  18.7
14:00-22:00  21.7
14:00-22:00  28.7
09:30-17:00  11.8

סופרלנד 
14:00-22:00  07.7
14:00-22:00  25.7
09:30-17:00  08.8

מחיר כרטיס 100 ש"ח
כולל נסיעה וכניסה לאתר

יציאה מרחבת המתנ״ס
הרשמה באתר המתנ"ס
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סטריטגול
מעלה

אדומים

סטריטבול
מעלה

אדומים

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 | 1.8 ,31.7

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

הרשמה ופרטים נוספים - אסף: 055-6617210, גולן: 058-4183338

תנועות נוער
מתנדבי נוער

קבוצות נוער המתארגנים
באופן עצמאי 

הטורניר יתקיים באולם הכדורסל 
שבתיכון דקל וילנאי 

18:00-21:00 | 4.8 ,3.8

כן לספורט
לא לאלימות

תקנון:  מספר שחקנים עד 5   כיבוד החלטת שופט  משחקים באווירה טובה ונעימה!
הרשמה ופרטים נוספים - אסף: 055-6617210, גולן: 058-4183338

טורניר קיץ בכדורסל לקבוצות

 לפרטים והרשמה
לכלל פעילויות הספורט 054-8998586

פעילויות

רכיבת אופניים לנוער

רכיבה בנופיה היפים של מעלה אדומים

17:00-18:30 | 23.6.22 

יציאה מהמתנ"ס | חינם
 *יש להגיע עם אופניים תקינים,

קסדה ומים
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אליפויות

 אליפויות תחרויות וטורנירים לנוער

טניס, באולינג והמון הפתעות
פרטים נוספים והרשמה באתר המתנ"ס

מגרשים מוארים
בכל ימות השבוע

משעות הערב ועד 02:00 ברחבי העיר

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

מצפה נבו - יום ה' | 21:00-00:00 

אמי"ת - יום ד׳ | 21:00-00:00

שחב"ק - יום ה׳ | בתיאום מראש 052-6130116, שרית

נוער
ספורט



וסדנאותוסדנאות
קורסיםקורסים

קורס טלוויזיה רדיו ודיגיטל
בואו ללמוד לעשות תקשורת! 

אגף התקשורת של מתנ"ס מעלה אדומים 
 בשיתוף אגף הנוער מזמין אתכם להצטרף

לקורס דיגיטל, רדיו וטלוויזיה.

מחיר : 300 ש"ח | לפרטים : חן 054-4859248

קורס דיג'יי לנוער
החל מה-13.7

תמיד חלמתם להיות דיג'יי? אוהבים מוזיקה 
ומסיבות? בואו ללמוד את הבסיס של המקצוע 

מדיג'יי מקצועי!

מיועד לכיתות ז'-יב' | מחיר 200 ש"ח
לפרטים: יוסי יחזקאל 050-9444417

קורס קונדיטוריה מקצועי
15-17.8

קורס מעשי, נלמד להכין בצקי שמרים שונים, 
בצקים פריכים ועוגיות, מוסים וקינוחים אישיים. 

כל משתתף מקבל את התוצרים שלו
מיועד לכיתות ז'-יב' | מחיר: 350 ש"ח

לפרטים : חן נח רגב 054-4859248

קורס גיטרה 
החל מה-14-18.8

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 עיצוב גרפי
 8-10.8

איך מעבירים מסר, דעה ורעיון באמצעות 
היצירתיות שלנו?  קורס עיצוב גרפי יתן 

לכם טעימה מהעולם החדש, הנחשק 
והמתפתח ויסייע לכם להפוך רעיון 

למציאות, מכאן תצאו עם תוצרים עיצוביים 
שיצרתם בעצמכם! 

מיועד לבוגרי ו'-ט' | מחיר : 150 ש"ח
לפרטים : עונג יצחקי 052-6388211

קורס תפירה ומקרמה   
 11-13.7

יצירתיים? אוהבים ליצור דברים חדשים 
בעצמכם?  או שסתם בא לכם ללמוד 

משהו חדש - מצאנו את המקום בשבילכם!
קורס תפירה ומקרמה בו תוכלו להכין 
בעצמכם את הדברים הכי מיוחדים!  

מיועד לכיתות ז'-יב' | מחיר 200 ש"ח
לפרטים : יעל 052-3300266 

אילוף כלבים
אוהבים כלבים? תמיד חלמתם ללמוד איך 
לאלף אותם כמו מקצוענים? הקורס הזה 

הוא בדיוק בשבילכם!
מחיר: 200 ש"ח | לפרטים : דור 058-7071111

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



MAKE-קיץ לנוער ב
האקדמיה לסייבר וחדשנות מעלה אדומים

 לפרטים נוספים: כנסו לאתר MAKE, לעמוד הפייסבוק
ובהודעות ווטסאפ בלבד למס': 054-7203298

שבוע הסייבר העירוני
17.7-21.7

שבוע מרתון התקפת סייבר ופישינג
קורס מזורז המכניס אתכם עמוק 

לעולם הסייבר, הקניית ידע 
משמעותי ולימודי סייבר ותכנות 

גבוהים.
10.7-14-7 | ימים א'-ה',

9:00-14:00 | מסיימי ט' ומעלה

ימי חשיפה לאקדמיה לסייבר
18.7-21.7 | מסיימי ט' ומעלה

אין צורך בידע מוקדם
 הכניסה חופשית

נדרשת הרשמה באתר

אירוע הסייבר הגדול
20.7 | פרטים באתר

קורס פיתוח משחקים
פיתוח משחקים, לווב או למובייל, 

 בטכניקות מתקדמות ע"י תכנות,
פיתוח ועיצוב שלבי המשחק.

24.7-28.7 | ימים א'-ה' 09:00-11:00
מסיימי ו' ומעלה

קורס פיתוח אפליקציות
פיתוח אפליקציות למובייל, 

בטכניקות מתקדמות ע"י תכנות, 
פיתוח ועיצוב עמודי האפליקציה.
24.7-28.7 | ימים א'-ה' 12:00-14:30

מסיימי ו' ומעלה

קורס פרימייר – עריכת סרטים
היכרות עם תוכנת פרימייר מקבוצת 

ADOBE, עריכת סרטונים ולימוד 
טכניקות מתקדמות בתוכנה.
 החל מ-06.07 למשך 8 מפגשים

ימי רביעי | למתחילים
מסיימי ז' ומעלה

הכרישים – יזמות נוער– מרעיון למוצר
קורס יזמות ומייקינג, היכרות והתנסות 

בעולם הסטרט-אפ, בדרך להקמת 
מיזם עצמאי.

03.07-06.07 | ימים א'-ד' 12:00-17:00
מסיימי ו' ומעלה

תכשיטנות לנערות
הכנת תכשיטים אישיים בטכנולוגיות 

מתקדמות כדוגמת חיתוך בלייזר 
והדפסה בתלת מימד.

ימים ב'-ג', 18-19.07, 09:00-11:00

מסיימות ו' ומעלה

מעבדה פתוחה במרכז החדשנות
בואו להכין תוצר אישי באופן חופשי 
באמצעות הטכנולוגיות המתקדמות 

ביותר בסיוע וליווי של אנשי מקצוע. 
ימיש שלישי בחודש יולי | 16:30-18:00

וסדנאות
קורסים

משחקי שולחן, סוני פלייסטיישן, אוכל, 
מוזיקה, הרצאות ופעילויות מיוחדות.

ימים א'-ה׳ |  21:30-1:00
בפארק מול "השייח"

 מועדון לילה
אצל הציפורים

הבית של הנוער בקיץ!

ימי ראשון 
לילה טעים

ימי שני
לילה אליפות

ימי שלישי
לילה בצ'יל

ימי רביעי
לילה קריוקי

ימי חמישי
לילה הפתעות

סיורים של 

ציפורי לילה 

וסיירת הורים
 

 כל יום
ברחבי העיר



לפרטים בכל נושא:
054-2955319         02-5913113            "נוער מעלה"

פרטים ורכישה באתר מתנס מעלה אדומים
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נוער צמי"ד!
 אנו עושים את מירב המאמצים

על מנת שתוכלו להשתלב בכלל הפעילויות.
לכל שאלה אתם מוזמנים לפנות אלינו.

רוצים לקבל עדכונים שוטפים?
שלחו לנו ווצאפ        054-2955319 ותשמרו אותנו אצלכם

מבטיחים לא לחפור!


