
לפרטים: מחלקת נוער, צעירים וסטודנטים  טל': 03-6753643

הצגות ומחזות זמר בבית צבי ללא תשלום* 
מידי יום ועל בסיס מקום פנוי 
כרטיסים בטל': 03-5799290 

מרכז עושים שינוי 
הצטרפו למתנדבי הנוער בקהילה!

שפירא 4, טל': 052-8705261

סדנאות לנוער 5 ימים ברצף
"באה בכיף" סדנאות איכות שבנות אוהבות

מחכים לאפליקציה שלך פיתוח אפליקציות 
משלב הרעיון ועד למיליון יזמות עסקית 

מוקדי הפעילות בתאריכים: 
בית דורון: 17-21.7 | רמת אפעל 24-28.7 

מותנה במינימום משתתפים, בתשלום. 
להרשמה - המרכז להתפתחות אישית 

טל': 072-2224972 | 03-7265379 )אפעל(

"קווי לילה" לנוער 
הסעות בתחבורה הציבורית למוקדי הבילוי בגוש דן

קווים 463, 466, 599 בלילות ה' ומוצ"ש 
שעת איסוף: 24:00 עד 01:00 )כל חצי שעה(, 

שעת חזרה: 01:00 עד 03:30 )כל חצי שעה(
www.kav-layla.co.il

לילות לבנים, טיולים וימי כיף 
במועדוני הנוער בשכונות

מועדון רמת השקמה, עזריאל 24 
מועדון ששת הימים, הקונגרס 1

מועדון עמידר, בי"ס שלום
מועדון ביאליק, ביאליק 77 

מועדון המנחיל, רח' רוקח 143 - 
צוות חינוכי-טיפולי לייעוץ והכוונה: 03-6129296

מועדון נוער דתי עמידר, תפוצות 9
מועדון הנוער הדתי, רח' רוקח 143

מועדון נוער בורכוב, ליד רמז 8

תנועות הנוער 
טבע, מחנות, טיולים וסמינרים

מב"ע - חל"צ



עיר הילדים והנוער
כל רביעי בשכונה אחרת 

 24.8 - 29.6
 17:00 | פעילויות לילדים
 20:00 | מתחם לבני נוער

 DJ | אוהל זולה | שולחנות משחק
משחקי מולטימדיה | סדנאות | מעגלי שיח

29.6 | גן אלקס, בורכוב
6.7  | גן אלי כהן, עמידר
13.7| גן זהירות, ותיקים

20.7 | מגדל המים, רמת אפעל
27.7 | מתנ"ס, רמת השקמה

3.8 | מגרש ספורט בדב פרידמן, ראשונים
17.8 | פארק דוד, מרום נווה

24.8 | גן אברהם

ספורט, אירובי וכושר 
באולמות ובגינות הכושר, כולל מאמן 

לילות שני וחמישי 
23:00 - 20:00 | 11.8 - 11.7

גינות כושר: ראשונים, "פארק דוד" במרום נווה 
כדורסל באולמות: שלום, ערמונים, יהל"ם, המנחיל

קטרגל במגרשים: הדשא הסינטטי בווינטר, אהל שם
טניס שולחן: בניצנים וקורצ'אק

אירובי/זומבה: אולם ספורט מרום נווה, 21:00 - 22:30 

הכניסה חופשית! 

בריכת "דג הזהב" )מול הכניסה לספארי( 
לילות שני וחמישי 18:00 - 22:00 

כרטיס מוזל* - 25 ₪ 

קאנטרי רמת־גן )צמוד לראסל(
מנוי קיץ משולב בריכה וחדר כושר 

)מגיל 14 - מותנה באישור רפואי(
בין השעות: 12:00 - 16:00 

מחיר מוזל* - 1,200 ₪ )ל-4 חודשים מיום הרישום(
רכישת כרטיסייה לבריכת הקאנטרי )11 כניסות( - 350 ₪

סרטים ב  בקניון אילון
מחיר מוזל* - 30 ₪ 

במהלך חודשים יולי אוגוסט ימים א'-ה' | לא כולל סרטי תלת מימד.

סרטים בקולנוע    בקניון ביאליק
מחיר מוזל* - 26 ₪  | פופקורן יחיד* - 5 ₪ 

במהלך חודשים יולי אוגוסט.

* מותנה בהצגת כרטיס תלמיד/ ת.ז / צילום ת.ז הורה

מב"ע - חל"צ


