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ימי רביעי החל מ- 22.06יום שני 20.06

יום שלישי 21.06

 ערב פתיחת "מועדון לילה"

יצאנו לשכונות- עומר המספר: "שבעה במכה אחת"

סדנת סטיילינג

Premiere  קורס עריכת סרטים 

 "מועדון לילה"
בפארק שחם תחתון

פארק בכניסה 
למצפה נבו

מעלית מרכז 
צעירים

MAKE.ing
המרכז החדשנות 

העירוני
21:30

17:30

19:00

16:30 -
18:00    

נוער

ילדים

צעירים

נוער חינם

חינם

חינם
הרשמה 

מראש

 ₪260

קיץ שאין דברים כאלה

 - 10 מפגשים

תושבים יקרים,
החדש  ויוצרת.  מחדשת  דרך,  פורצת  עיר  היא  אדומים  מעלה 

היומיומית. בהוויה  היטב  שלובים  בה  והישן 
לאחר שבקיץ שעבר נאלצנו להסתגר בבתים ולשמור על ריחוק 

חברתי, אני שמח לומר שאנחנו חוזרים - ובגדול. 
ההיכר  מסימני  לאחד  הפכו  מזמן  שכבר  שלנו,  הקיץ  אירועי 
הבולטים באזור כולו, מקבצים בתוכם תמהיל עשיר של אירועי 

הגילאים.  לכל  ופנאי,  ספורט  תרבות, 
אירועי התרבות הרבים ,אירועי הקיץ והפסטיבלים בעיר מהווים 

מרחב של שיח אחר, שיח מחבר בין אנשים ובין קהילות.
מ-120  למעלה  במיוחד,  ומהנה  שמח  גדול,  השנה  יהיה  הקיץ 
אחד  לכל  שמותאמים  ואטרקציות  פעילויות  מופעים,  אירועים, 
ואחת, יתקיימו בעשרות מוקדים ברחבי העיר. הקיץ התאמנו את 
ובכדי  הגילאים  לכל  שיתאימו  מנת  על  במיוחד  האירועים  מגוון 

ייהנה ממה שמעניין אותו וקרוב ללבו.  שכל אחד 
התכנית משלבת פעילויות של התנדבות ותרומה לקהילה לצד 

ואטרקציות. מופעים  בילוי, 
המסורים  התרבות  והיכל  המתנ"ס  העירייה,  לעובדי  מודה  אני 

הרבים. הקיץ  אירועי  בהפקת  חלק  ולוקחים  שמסייעים 
באיכות  ופעילויות  אירועים  התושבים  לכם  לספק  נמשיך  אנו 

אליהם.  מורגלים  שאתם  ובסטנדרטים  ביותר,  הגבוהה 
אני מאחל לכולם קיץ מהנה ושמח

שלכם ולמענכם
בני כשריאל

ראש העיר

תושבים ובני נוער יקרים
גם השנה יתקיימו למעלה מ-150 אירועי 

תרבות ופנאי במהלך חופשת הקיץ.
השונים  האירועים  את  שנאגד  ביקשתי 

שלפניכם. בחוברת  כאן 
בתוכן הושקעה מחשבה רבה והפעילות 
ובעיקר  השונים  לגילאים  מענה  נותנת 
לחופשת  שיוצאים  שלנו  הנוער  לבני 

הארוכה. הקיץ 
כל זה יוצא לפועל בזכות עובדים מסורים 
האחרונים  בחודשים  שעמלו  ואיכותיים 

להוציא את הפעילות לפועל.
חלק  ולקחת  לבוא  לכולכם  קורא  אני 
השונות.  והפעילויות  התרבות  באירועי 
איך אמר הסופר הצרפתי גאו כסינג׳אן: 
היא  מותרות-  בגדר  איננה  ״התרבות 

הכרח.״ בגדר 
תבלו…
שלכם! 

גיא יפרח
סגן ומ״מ ראש העיר
מחזיק תיק התרבות

מסיבת רחוב מס' 1

חינםנוער17:00קאנטרי
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יום רביעי 29.06

יום חמישי 30.06

מוצאי שבת 25.06

יום שלישי 28.06יום ראשון 26.06

אוראל צברי

 יצאנו לשכונות- תיאטרון שמח הנסיכה והצפרדע

מני ממטרה

סטנדאפ - שלומי קוריאט

היכל התרבות פארק מגדים
מול בי"ס

היכל התרבות

מטרומטרו

20:00 17:30 

17:30

21:3021:30

נוער ילדים

ילדים

נוערנוער

חינם חינם

חינםחינם

מופע פתיחת הקיץ - אושר כהן

היכל התרבות

היכל התרבות

20:00

21:00

נוער

צילום: ליאור כתר

ות
טר

שי
ר 

וה
: ז

ום
יל

צ

קו
רנ

 פ
שי

ם: 
לו

צי

 יצאנו לשכונות תיאטרון שמח פיטרפן

סנטר 06 שכונת 
חינםילדים17:30צמח השדה

תן
אי

ה 
יק

שי
ם: 

לו
צי

כנס מתגייסים

 מופע לנוער דתי: עקיבא 
₪25

צילום: ניר עמוס

תן
אי

ה 
יק

שי
ם: 

לו
צי

יר
סב

אי 
 מ

ם:
לו

צי
יום חמישי 23.06

 רכיבת אופניים לנוער

יצאנו לשכונות- תיאטרון אגדה מנגינת הפלאים

יציאה מרחבת 
המתנ"ס

פארק רח' העשור 
שכונת כלי שיר

17:00

17:30

ילדים 
ונוער

ילדים

חינם

חינם
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יום שישי 01.07

ימים ראשון עד שלישי 03.07-06.07

"שישי הפוך" עם סי היימן

קבלת שבת

שישי משפחתי- טיול משפחות ליפו

לובי היכל
התרבות בפיאנו

מתנ"ס מרכזי

יציאה בהסעה
מהמתנ"ס הראשי

10:00

16:30

08:30

₪50מבוגרים

חינם

₪50

יום ראשון 03.07

ימי ראשון החל מ- 03.07

ימים ראשון עד חמישי 07.07 - 03.07

יום ראשון 03.07

 טעימות טכנולוגיות )מחזור א'(

 הכרישים - יזמות נוער

 רגעים של משפחה: אירוע פתיחת קיץ

MAKE.ing
המרכז החדשנות 

העירוני

Dcity

MAKE.summer
המרכז החדשנות 

הדיגיטלי

12:00

17:00

כיתות 
ד'-ו'

נוער

ילדים

₪200

₪120

חינם

 מסיבת בריכה

₪15נוער20:00קאנטרי

09:00 - 
   12:00    

יום שני 04.07
 יציאה ללונה פארק תל אביב

ההסעה מהמתנס 
₪100נוער14:00הראשי

יום שלישי 05.07
יצאנו לשכונות: טרופותי ביער הקסום - לימור המספרת

אביתר בנאי

 CHEESY NIGHT

פארק מגדים
מול ביה"ס

מטרו

17:30

20:30

ילדים

נוער

חינם

חינם

סדנת משתחררים - דובדבן

מעלית מרכז 
10:00צעירים

למשוחררי
חינםדובדבן )בלבד(

צילום: אורית פניני

יום רביעי 06.07

יום חמישי 07.07

יום שישי 08.07

בריכה בהפרדה בנים/בנות

בריכת קידר /
₪15נוערקאנטרי

יצאנו לשכונות תיאטרון המטמון "מושלמת"

רחבת בית הספר 
חינםילדים17:30תומר רחל

שישי הפוך- דורית ראובני

היכל התרבות - 
₪50מבוגרים10:00פיאנו

בנות 18:00
בנים 20:00

 אלאדין ויסמין

היכל התרבות

17:30

ילדים

מטרו

21:30

נוער
חינם

אופק וניר - סטאנדאפ פתיחת קיץ

יר
סב

אי 
 מ

ם:
לו

צי
רק

 ב
די

 ע
ם:

לו
צי

 סדנא להכנת משחקים - כיתות ד'-ו'

09:00-
11:30

כיתות 
₪60ד'-ו'

MAKE.ing
המרכז החדשנות 

העירוני

הרצאה רועי פרץ

ספריה עירונית

היכל התרבות

19:30

20:30

₪20מבוגרים

הרקדה כורדית

Dcity20:00חינםמבוגרים
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יום ראשון 10.07

יום שלישי 12.07

 מסיבת בריכה

₪15נוער20:00קאנטרי

ימים ראשון עד חמישי 10.07-14.07

ימים ראשון עד שלישי 10.07-14.07

מרתון התקפה ופישינג

MAKE.cyber
המרכז הסייבר 

העירוני
₪160נוער09:00

אני ואחי המיוחד - הרצאה להורים לילדים בעלי מוגבלות

ימים שלישי עד חמישי  14.07 - 20:00₪1512.07מתנ"ס ראשי

ימי שני החל מ-11.07

שבוע הילדים והנוער מעבדה פתוחה לגיל הרך

מפגש עם השחקן עומר דרור

 BE CREATIVE קורס עיצוב מרחב לנשים )4 מפגשים(

שלישי  14:30  כניסה לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים
רביעי   14:30  כניסה לבנים בלבד
חמישי  14:30  כניסה לבנות בלבד

16:00
16:30

21:30

פארק הנוער

ילדים ונוער

ילדים

חינםנוער

מבוגרים

חינם

₪30

₪100
MAKE.ing

המרכז החדשנות 
העירוני

MAKE.ing
המרכז החדשנות 

העירוני

19:00 - 
   20:30    

 "מועדון לילה"
בפארק שחם תחתון
מול מפגש השייח

יום שלישי - רביעי 13.07 - 12.07
"כיתת המחר" - מייקינג למורים/ות )2 מפגשים(

12:00 - 
₪80מבוגרים    14:30   

MAKE.ing
המרכז החדשנות 

העירוני טיול לעין פשחה

₪30נוער09:00עין פשחה

BURGER NIGHT

חינםנוער20:30מטרו

יום רביעי 13.07
בריכה בהפרדה בנים/בנות

בריכת קידר /
קאנטרי

בנות 18:00
₪15נוערבנים 20:00

כנס קיץ לנשים

16:00₪80אשכול הפיס

יום חמישי 14.07

ימי חמישי החל מ- 14.07

יצאנו לשכונות: תאטרון אגדה "דרך המשלים"

חינםילדים17:30המרכז של קרסו

 EZ במטרו

מטרו

21:30

נוער
חינם

 BE UNIQUE סדנת תכשיטים לנשים - 3 מפגשים

19:00 -  
₪80מבוגרים         20:30

MAKE.ing
המרכז החדשנות 

העירוני

יום שישי 15.07
"שישי שוקו" תיבת נח תיאטרון גושן

 שישי משפחתי- טיול משפחות לירושלים

לובי היכל התרבות 
בפיאנו

יציאה בהסעה 
מהמתנס הראשי

10:00

08:30

₪50ילדים

₪50

נון
 ד

ור
 א

ם:
לו

צי

יץ
וב

מנ
נח

ה 
מש

ם: 
לו

צי

 טעימות טכנולוגיות )מחזור ב'(

MAKE.summer
המרכז החדשנות 

הדיגיטלי

כיתות 
ד'-ו'

₪200 09:00 - 
   12:00    
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יום שני 18.07

ימים שני עד שלישי  - 19.07 - 18.07

ימים שני עד רביעי  - 21.07 - 18.07

יום שלישי 19.07
התנדבות נוער בשערי צדק

MAGIC KASS מסיבת

יציאה ללונה פארק תל אביב

FIFA NIGHT

הסעה ממתנס ראשי

מג'יק קאס

הסעה ממתנס ראשי

מטרו

10:00

20:00

14:00

20:30

נוער

נוער

נוער

נוער

חינם

₪89

₪100

חינם

מעבדה פתוחה עם סבא וסבתא

תכשיטנות בנות ונערות - כיתה ד' ומעלה

רובוטיקה חווייתית - כיתות ד'-ו' )מחזור א'(

16:30

09:00 - 
   12:00    

09:00 - 
   12:00    

ילדים 
ונוער

כיתה 
ד'-ו'

₪30

₪50

₪60

MAKE.ing
המרכז החדשנות 

העירוני

MAKE.ing
המרכז החדשנות 

העירוני

MAKE.cyber
המרכז הסייבר 

העירוני

SOMBRERO NIGHT

חינםנוער20:30מטרו

יצאנו לשכונות: תיאטרון שמח "עידו ועץ הממתקים"

17:30

ילדים

חינם

מרכז מסחרי
האלמוג 31
נופי הסלע

תן
אי

ה 
יק

שי
ם: 

לו
צי

בנות 18:00
בנים 20:00

יום רביעי 20.07

בריכה בהפרדה - בנים/ בנות

בריכת
₪15נוערקידר/קאנטרי

אירוע סייבר עירוני

חינם19:00
MAKE.cyber
המרכז הסייבר 

העירוני

יום חמישי 21.07

יום שישי 22.07

"שישי שוקו" שבת הזהב

יציאה ללונה פארק תל אביב

יוגה בזריחה

לובי היכל התרבות 
בפיאנו

הסעה מהמתנס 
הראשי

מתחם זריחה ב- 07

10:00

14:00

5:30

ילדים

נוער

₪50

₪100

₪20

ימים ראשון עד חמישי  28.07 - 24.07

קורס פיתוח אפליקציות 

12:00-
14:30

₪120נוער
MAKE.cyber
המרכז הסייבר 

העירוני

יום ראשון 24.07

יום שני 25.07

מסיבת בריכה

יציאה לסופרלנד ראשון לציון

קאנטרי

הסעה מהמתנס 
הראשי

20:00

14:00

נוער

נוער

₪15

₪100

טיול משפחתי לחברון

יציאה מהמתנס 
מבוגר 08:30₪50הראשי

ילד ₪30

קורס הדפסה בתלת מימד וחיתוכי לייזר

 MAKE.ing
המרכז החדשנות

העירוני

09:00 - 
   11:30    

כיתות 
ד'-ו'

₪60
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יום שלישי 26.07

פסטיפאן - מופע לילדים

היכל התרבות

היכל התרבות

17:30

17:30

ילדים

ילדים

יצאנו לשכונות - תיאטרון שמח "שלמה והדבורה"

17:30

ילדים

חינם

מגרש הישיבה
התיכונית מצפה נבו

יום חמישי 28.07
התנדבות נוער מוקד טבע

יובל המבולבל

לייזר טאג

מוקד טבע

מטרו

10:00

20:00

נוער

נוער

חינם

חינם

 מעבדה פתוחה מייקרים עם ניסיון

16:30₪30
MAKE.ing

מרכז החדשנות 
העירוני

תן
אי

ה 
יק

שי
ם: 

לו
צי

לי
גוז

ה 
אי

ומ
ר 

שו
 ב

לן
אי

ם: 
לו

צי

צילום: ניר סטולו

יצאנו לשכונות - המילה המנצחת - עומר המספר

לונה פארק תל אביב

סנטר 06 שכונת 
צמח השדה

יציאה מהמתנס 
הראשי

17:30

14:00

ילדים

נוער

חינם

₪100

יום שישי 29.07
"שישי שוקו" - מרק כפתורים

לובי היכל התרבות 
₪50ילדים10:00בפיאנו

יום ראשון  31.07
שיחה לנוער - מכון מגלים

חינםנוער20:30מטרו

ימים ראשון עד שני 31.07 - 01.08

החל מיום ראשון 31.07

ימי ראשון 31.07 עד שלישי 02.08

טורניר מתנדבים כדורגל

-18:00מגרש תומר רחל
נוער21:00

חינם 
בהרשמה 

מראש

רובוטיקה חוויתית - 4 מפגשים )מחזור ב'(

רובוטיקה חוויתית לנוער - 4 מפגשים

09:00-
12:00

12:00-
14:30

כיתה 
ד' - ו'

נוער

₪60

₪60

MAKE.ing
המרכז החדשנות 

העירוני

MAKE.ing
המרכז החדשנות 

העירוני

ימים ראשון  עד חמישי 04.08 - 31.07
שבוע אהבת חינם

חינםרחבי העיר

יום שלישי 02.08

ימים רביעי עד חמישי 04.08 - 31.07

מוצאי שבת 06.08

סטריטבול לנוער

התנדבות נוער - אריזות מזון

תיכון דקל וילנאי

10:00עמותת שיר

נוער

נוער

חינם 
בהרשמה 

מראש

חינם

18:00-
21:00

אגדות חורבן עם יוסף פרנקל

שלוחת מתנס 
חינםמבוגרים22:00מצפה נבו

ארבע אימהות - תיאטרון בית לסין

מבוגרים20:30היכל התרבות

יציאה לסופרלנד ראשון לציון

יציאה מהמתנס 
₪100נוער09:30הראשי

יום שני 08.08
קורס " פיתוח משחקי מחשב"

09:00-
₪120ילדים11:00

MAKE.cyber
המרכז הסייבר 

העירוני
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יום שלישי 09.08

ICY NIGHT

פסטיבל בריאותוש -הצגה "אבא עושה בושות"

מטרו

היכל התרבות

20:30

17:00

נוער

ילדים

חינם

השחקן דין מירשניקוב

מועדון לילה  
פארק שחם תחתון 

מול מפגש השייח

צילום: עידו לביא

פסטיבל בריאותוש - לאסי שובי הביתה

היכל התרבות

17:00

ילדים

יום רביעי 10.08

חינם 
בהרשמה 

מראש

יום חמישי 11.08

קמפינג בפארק

כולם18:00פארק הפיל

יציאה ללונה פארק תל אביב

פסטיבל בריאותוש - ההצגה יד ביד - משירי עפרה חזה

סיור טעימות ביפו לזוגות לט"ו באב

היכל התרבות

יפו

09:30

17:00

17:00

נוער

ילדים

צעירים

₪100

 ₪120
לזוג

תכנות לגיל הרך - הורים וילדים

₪30ילדים16:30
MAKE.cyber
המרכז הסיבר 

העירוני

21:30

נוער
חינם

יום שישי 12.08

יום שלישי 16.08

יום חמישי 18.08

יום ראשון 21.08

שישי משפחתי - טיול משפחות

יציאה בהסעה 
מהמתנס הראשי

₪50כולם08:30

טיול נוער - עין גדי

INTHEGAME  עם SPOT טורניר

מסיבת בריכה

עין גדי

בריכה

09:00

20:00

נוער

נוער

₪30

₪15

יום שלישי 23.08
התנדבות נוער - צביעת בתים

מסיבת קיץ עם חיפזון וזהירון

היכל התרבות

10:00

17:30

נוער

ילדים

חינם

מטרו

20:00

נוער

חינם

יום רביעי 24.08

יום שישי 26.08

יום שני 05.09

שישי משפחתי: טיול משפחות לנחלת בנימין

אירוע לילדים העולים לכיתה א'

יציאה בהסעה 
מהמתנס הראשי

היכל התרבות

08:30

17:00

כולם

ילדים

₪50

בריכה בהפרדה בנים/בנות

בריכת קידר /
קאנטרי

בנות 18:00
₪15נוערבנים 20:00

יר
סב

אי 
 מ

ם:
לו

צי

בריאּותּו'ש
ְמַמְחֶזֶרת!

9-11/8/22 היכל התרבות

לפרטים ולהזמנת כרטיסים: 02-5444100 
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Midnight - מתקני ספורט שעות: 21:00-0:00

05
2-

52
37

72
7 

ש -
רא

 מ
ום

תא
 ב

שי
ופ

*ח

החלה ההרשמה 
למנויי הקיץ 

עונת 
הרחצה 
נפתחה

מנוי חודשי
בריכות קיץ מחוממות

מתחמי שיזוף
הרבה פינוקים

רכישת כרטיסים דרך האתר

LE
V
IZ
D
ES

IG
N

פרטים נוספים ניתן לקבל בקבלת המועדון 
 02-5353136countryadumim.com

 
מחיר כניסהמיקוםתאריךיום

חופשי דקל וילנאי חטיבה05/07/2022שלישי

חופשי אולם אמי"ת04/07/2022שני

חופשי אולם מצפה נבו 07/07/2022חמישי

בתאום מראש*מגרש השחב"ק07/07/2022חמישי

חופשי דקל וילנאי חטיבה12/07/2022שלישי

חופשי אולם אמי"ת11/07/2022שני

חופשי אולם מצפה נבו 14/07/2022חמישי

בתאום מראש*מגרש השחב"ק14/07/2022חמישי

חופשי דקל וילנאי חטיבה19/07/2022שלישי

חופשי אולם אמי"ת18/07/2022שני

חופשי אולם מצפה נבו 21/07/2022חמישי

בתאום מראש*מגרש השחב"ק21/07/2022חמישי

חופשי דקל וילנאי חטיבה19/07/2022שלישי

חופשי אולם אמי"ת25/07/2022שני

חופשי אולם מצפה נבו 28/07/2022חמישי

חופשי דקל וילנאי חטיבה02/08/2022שלישי

חופשי אולם אמי"ת01/08/2022שני

חופשי אולם מצפה נבו 04/08/2022חמישי

בתאום מראש*מגרש השחב"ק04/08/2022חמישי
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יום שלישי  09.08  21:30  

יום שלישי  12.07  21:30  

צילום: עידו לביא

דין מירשניקוב

עומר דרור

נון
 ד

ור
 א

ם:
לו

צי

פארק שחם תחתון 
מול מפגש השייח

אצל הציפורים
הבית של הנוער בקיץ

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

ימים א'-ה' | 21:30-01:00  
הפארק מול "מפגש השייח" ב07

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

 סטריטבול / 
סטריטגול לנוער

 בשיתוף אגף הנוער והספורט
טורניר קיץ לקבוצות: 

תנועות נוער, מתנדבים וקבוצות 
המתארגנות באופן עצמאי.

כדורסל- 3.8, 4.8 | 18:00-21:00  
אולם הכדורסל שבתיכון דקל וילנאי  

עד 5 שחקנים

כדורגל- 31.7, 1.8 | 18:00-21:00 
מגרש הכדורגל בתומר רחל

עד 8 שחקנים )במשחק +4שוער(

יש לכבד החלטת שופט, 
משחקים באווירה טובה ונעימה!

להרשמה ופרטים נוספים:
אסף:055-6617210
גולן: 058-4183338

מועדון מועדון 
לילהלילה

הכניסה חינם!

מפגש עם השחקנים

ספרייה עירונית
“השלום" בני ציון

L ibrar y  O f Peace Bnai  Z ion
ם י מ ו ד א ה  ל ע מ ׀  ך  ו נ י ח ה ף  ג א
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סדנא להכנת
משחקים

כיתות ד'-ו'
31.07 - 02.08
09:00 - 11:30

 BE SMART 
קורס יישומי

מחשב לנשים
10 מפגשים 
החל מ 03.07
19:00 - 20:30

הכרישים
יזמות נוער

03.07 - 06.07
12:00 - 14:30

קורס עריכת סרטים
 פרימייר

10 מפגשים
החל מ- 22.6

16:30 - 18:00

BE UNIQE
סדנת תכשיטים 

לנשים
3 מפגשים

החל מ 14.07
19:00-20:30

 קורס פיתוח
אפליקציות - נוער

24.07 - 28.07
12:00 - 14:30

מרתון התקפה
ופישינג - נוער
10.07 - 14.07
09:00 - 14:00

קורס הדפסה בתלת 
מימד וחיתוכי לייזר 

כיתות ד'-ו' 
24.07 - 26.07
09:00 - 11:30

 רובוטיקה חוויתית
לנוער

4 מפגשים
31.07 - 03.08
12:00 - 15:00

רובוטיקה חוויתית 
לכיתות ד׳ - ו׳

4 מפגשים
מחזור א'
מחזור ב'

BE CREATIVE
 קורס עיצוב
מרחב לנשים

 4 מפגשים
החל מ 11.07
19:00-20:30

קורס פיתוח
משחקים

ילדים
24.07 - 28.07
09:00 - 11:00

אירוע סייבר עירוני
20.07
19:00

שבוע הסייבר
העירוני

18 - 21.07

תכשיטנות
בנות ונערות

09.07
9:00-12:00 

 מייקינג למורים
ומורות

2 מפגשים
12.07 - 13.07
12:00 - 14:30

לפרטים וקורסים נוספים
        054.720.3298

make-adumim.com

אקדמיה לסייבר וחדשנות
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קורס עיצוב גרפי
8-10.8

היצירתיות  באמצעות  ורעיון  דעה  מסר,  מעבירים  איך 
שלנו? קורס עיצוב גרפי יתן לכם טעימה מהעולם החדש, 
למציאות,  רעיון  להפוך  לכם  ויסייע  והמתפתח  הנחשק 

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

בעצמכם?  חדשים  דברים  ליצור  אוהבים  יצירתיים? 
או שסתם בא לכם ללמוד משהו חדש - מצאנו את 

בשבילכם! המקום 
קורס תפירה ומקרמה בו תוכלו להכין בעצמכם את 

מיוחדים! הכי  הדברים 
מיועד לכיתות ז'-יב' | מחיר 200 ש"ח

לפרטים : יעל 0523300266

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

בשבילכם!
מחיר: 200 ש"ח | לפרטים : דור 0587071111

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 0544859248

קורס דיג'יי לנוער
החל מ 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 0509444417

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 0544859248

קורס גיטרה
החל מ 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

קורסים וסדנאות לנוער

רוצים להישאר מעודכנים בכל האירועים של הקיץ?
הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ העירונית 

אירועי קיץ עדכונים, 
וקבלו מידע רלוונטי על כל מה שקורה בעיר!

*קבוצה שקטה

    להצטרפות סרקו את הקוד ולחצו על הלינק
      או שלחו לנו הודעת וואטסאפ 052-8905577
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ספרייה עירונית
“השלום" בני ציון
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הצטרפו למשפחת
עובדי המתנ״ס!

המשרות מיועדות 
לנוער מגיל 17, 

סטודנטים ומבוגרים

מתנ״ס מעלה אדומים מגייס מחנכים/ות לגיל הרך

כל הפרטים בקוד לסריקה ובעמוד דרושים באתר המתנ״ס
www.mama.org.il/wanted  

סרקו את הקוד
לקבלת פרטים

ליווי והדרכה עלינו

תנאים מעולים והטבות
 משרה מלאה / חלקית

אפשרויות קידום והכשרה מקצועית

משפחת מעונות מתנ"ס
! ם י -! ם י - ב - ח - בר - ח - ר - ת -מ ת מ


