
עושים לכם ת’חופש

עושים לכם ת’חופש

אחרקיץ
משרד החינוך

למסיימי כיתות ז'־י"ב

SPARK
אחרקיץ

www.ramat-gan.muni.il לפרטים נוספים: חפשו אותנו ב-  עיריית רמת-גן או באתר



 *מותנה בהצגת כרטיס תלמיד/ ת.ז / צילום ת.ז. הורה
לפרטים: מחלקת נוער, צעירים וסטודנטים טל': 6753643

SPARK

SPARK
 סטנד אפ שחר חסון | סטנד אפ מני עוזרי

שלישי 14.7 שעה 21:00 | שלישי 18.8  שעה 21:00 

 בית מרתה, בניהו 29 רמת־גן
 כרטיס מוזל* לסטנד אפ - 20 ₪ 

 במתנ”ס רמת השקמה 03-6311410
מס’ המקומות מוגבל

 סרטים ב-  בקניון אילון
 במחיר מוזל* - 30 ₪, במהלך חודשים יולי - אוגוסט ימים א’-ה’, 

לא כולל סרטי תלת מימד.

 ספורט וכושר באולמות ובגינות הכושר בלילות, כולל מאמן
שני וחמישי החל מ־13.7 עד 13.8 מ־20:00 עד 23:00

גינות כושר: שכ' ראשונים, “פארק דוד” במרום נווה, פארק לאומי
כדורסל באולמות: שלום, ערמונים, יהל”ם, המנחיל

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

 בריכה 
 בריכת “דג הזהב” )מול הכניסה לספארי( 

 לילות שני וחמישי 18:00 - 22:00
כרטיס מוזל* לנוער - 25 ₪

קאנטרי רמת־גן המחודש )צמוד לראסל( 
 מנוי קיץ משולב בריכה וחדר הכושר )מגיל 14 - מותנה באישור רפואי( 

בשעות: 12:00 - 16:00 
 מחיר מוזל* 1,200 ₪ )ל־4 חודשים(

כרטיסייה לבריכת הקאנטרי* )11 כניסות( - 300 ₪ 

 הצגות ומחזות זמר בבית צבי ללא תשלום*
מידי יום ועל בסיס מקום פנוי, קופת הכרטיסים טל’: 03-5799290 

מרכז עושים שינוי - הצטרפו למתנדבי נוער בקהילה, הנוער העובד והלומד 
כתובת: שפירא 4, לפרטים נועה: 054-3203556, דניאל: 054-3009004 

 “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 1/2 שעה(,
 WWW.KAV-LAYLA.CO.IL )שעת חזרה: 01:00 עד 03:30 )כל 1/2 שעה

 לילות לבנים במועדוני קידום נוער - 22:00 עד 01:00
 מועדון רמת השקמה | מועדון ששת הימים | מועדון עמידר | מועדון ביאליק  | 

מועדון המנחיל, לפרטים נוספים טל’: 6728716

תנועות הנוער - טבע, מחנות, טיולים וסמינרים

הכניסה עיר הילדים והנוער
חופשית!

חמישי בפארק הלאומי )צמוד למוזיאון האדם והחי( החל מ־2.7 עד 20.8 ילדים 17:00 עד 20:00 נוער מ-20:00 בערב
אוהל זולה  שולחנות משחק  מוסיקה  משחקי מולטימדיה  סדנאות  הסעות חזור לרחבי העיר בסיום פעילות

הכניסה 
חופשית!


