
עליכם!בקיץ הזה ה-
פעילות נוער אור יהודה לקיץ

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

לפרטים נוספים ועידכונים שוטפים

 noaroryehud.a    052-4854440    נוער אור יהודה

מתחם קיץ לנוער
 5.7 מתחם נוער ומתחם מולטימדיה

 12.7 לייזר טאג
 28.7 המירוץ למיליון

 9.8 חדרי בריחה
20.8 מתחם נוער לסיום הקיץ

 קורסים לנוער
 קורסים מקצועיים במגוון תחומים ב- 100 ₪ לקורס

 12-13.7, 15.7 קורס צילום בסמארטפון
DJ 13.7, 15.7 קורס 

 20-23.7 קורס בישול ואפייה
 26-27.7 קורס איפור ועיצוב שיער

 3-6.8 קורס לק ג'ל
9-12.8 קורס אילוף כלבים

* ההשתתפות מותנית ברישום ותשלום מראש דרך אתר 
האינטרנט של נפגשים מרכזים קהילתיים

קורסים ייחודיים
 18-19.8 קורס הכנה לשירות משמעותי

 לבוגרי כיתות י'-יב'
 9-12.8 קורס עזרה ראשונה )22 שעות(

 לבוגרי כיתות ט' ומעלה.
עלות דמי רצינות 20 ₪ בלבד.

 טיולים
 שני | 13.7 טיול לנוער הדתי 

 שלישי | 14.7 טיול נוער לצפון
ראשון | 23.8 סיור סליחות

 רחצות לילית ומסיבה לנוער
 רביעי | 15.7, 12.8 | בין השעות 19:30-23:00

 * כרטיסייה לבריכה* לבני נוער בלבד!
ניתן לרכוש כרטיסייה לבריכה במחיר מסובסד

 תרבות יום א'
 ימי אטרקציות לנוער ב- 50 ₪ בלבד

i Jump 19.7 
 2.8 פארק אתגרים

 9.8 פיינטבול
 16.8 ספורלנד

* ההשתתפות מותנית ברישום ותשלום מראש דרך אתר 
האינטרנט של נפגשים מרכזים קהילתיים*

 עושים שכונה
כל יום שני בין השעות 21:00-2:00, כל שבוע 

בפארק אחר. פינת ישיבה, שתייה וכיבוד קל, 
משחקי חברה ופעילויות ספורט שונות

 מרחבי למידה לבגרויות
מזמינים אתכם ללמוד לבגרויות במרחב שקט 

 ומאפשר
 12.7 |  מרחב למידה לבגרות בהיסטוריה ותנ"ך

Base -במועדון ה
 19.7 |  מרחב למידה לבגרות בלשון

במועדון איילת השחר

 ערב הוקרה לבני הנוער
שלישי | 21.7 | 20:00 | היכל התרבות

מועדוני הנוער
מועדוני הנוער פתוחים מידי ראשון, שלישי וחמישי 

בין השעות 19:00-00:00
 מועדון מוזיקה ה-Base אליהו סעדון 87

 מועדון הדוקטור ד"ר אטרקצ'י
מועדון השחר איילת השחר 17

 פורום נוער דתי - אירועי שיא לנוער הדתי
 9.7 ערב קריוקי

 11.7 ערב קומזיץ
 10.7 ארוחה חגיגית
 18.7 סדנת שוקולד

 28.7 לילה לבן לקראת תשעה באב
 1.8 מוצ"ש מתוק

12.8 ערב תיאטרון פלייבק

 פעילות לבוגרי כיתות ה'-ו' במועדוני הנוער
 יציאה לאטרקציות ב- 50 ₪ בלבד

i Jump 19.7 
16.8 ספורלנד

* ההשתתפות מותנית ברישום ותשלום מראש דרך אתר 
האינטרנט של נפגשים מרכזים קהילתיים*

פעילות חברתית במועדוני הנוער
 מועדון השחר בשכונת איילת השחר

מידי יום ראשון בשעה 17:30 | ערב הפתיחה ב-5.7
 מועדון הדוקטור בשכונת נווה רבין

מידי יום חמישי בשעה 17:30 | ערב הפתיחה ב-9.7

 פעילות של תנועות וארגוני הנוער
השנה פעילות תנועות וארגוני הנוער בעיר 

ממשיכה להתקיים גם בחודשי הקיץ

 שבט יהודה
 14-25.7 קייצת

 19-23.7 קורס מסכם לשכבה ט'
 8.8 יום פעילות אחרון

לפרטים נוספים: רון / בר 054-2440388

 מכבי צעיר
 19-30.7 קייצת

 7.8 יום פעילות אחרון
לפרטים נוספים: עומרי 054-6792012

 הנוער העובד והלומד
 21-23.7 קורס הדרכה

 9-13.8 קייצת
לפרטים נוספים: מעין – 054-7650220

 בני עקיבא
 3.8 הפנינג חסד

לפרטים נוספים: שירה 052-8045415

 כנפיים של קרמבו
 2-6.8 קורס מדריכים

לפרטים נוספים: שיר 054-4512018

 סח"י
 17.8 ערב סיום שנה

לפרטים נוספים: שמונדי 052-4367423

שומרים על הכללים שומרים על הבריאות!
כל הפעילות בכפוף להנחיות יש להגיע עם מסכות.


