
לנוער נס ציונה
2021

אירוע י קיץאירועי קיץאירועי קיץאירועי קיץ

אירועי הקיץ לנוער יתקיימו באישור ובכפוף להנחיות משרד הבריאות

מחלקת
הספורט



השימוש בגינה באחריות המשתתפים בלבד ובכפוף להנחיות משרד הבריאות
חל איסור חמור על עישון, שתיית אלכוהול והדלקת כל סוג של אש בשטח הגינה

מחפשים מקום
לשבת בלילות?

הזולה - גינה לנוער בנחלת ראובן
כל לילה בין השעות 02:00 - 20:00

בני נוער,

גינת הנוער - מתחם הנוער (חצר נחלת ראובן) | הכניסה לנוער בלבד

ספסלים ופינות 
ישיבה

חדש
מגרש קטרגל

מגרש כדורעף 
חופים

שקעים להטענת פלאפונים 
וחיבור בידוריות



חמישי

8.7
שעה

20:00
משכן לאומנויות הבמה*

סטנד אפסטנד אפסטנד אפסטנד אפ
עם גיא הוכמן

וחן מזרחי
עם גיא הוכמן

וחן מזרחי
עם גיא הוכמן

וחן מזרחי
ע ם גי א הוכמן

וחן מזרחי

*הכניסה על בסיס מקום פנוי בלבד
*הכניסה תמורת מוצר מזון יבש, כל המוצרים יתרמו למשפחות מעוטות יכולת בעיר

פתיחת
הקיץ



מחלקת
הספורט



ימי א'

4.7        טיילת הספורט
11.7      מתקן הכושר בוואלי
18.7      מתקן הכושר סביון

25.7      מתקן הכושר עמק השושנים/מליבו

אימון נינג'ה עם ג'וליאן
17:00-17:45   נערות מגיל 14 ומעלה
18:00-18:45   נערים מגיל 14 ומעלה

19:00-19:45   תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

ימי

ב‘
שעה

19:00-22:00

כדורשת/כדורעף חופים (גילאי 12-18)

הפעילות ללא עלות ומותנת בהרשמה מראש.
לפרטים נוספים - אורלי פרטוק 052-3504692

במתחם הנוער בנחלת ראובן

קי ץ ספור טי ביקיץ ספורטיביקיץ ספורטיביקיץ ספורטיבי

טורניר קיץ
לנוער

טורניר קיץ
לנוער

טורניר קיץ
לנוער

טורני ר קיץ
ל נוער

לנוער



4.75.76.77.78.7

11.712.713.714.715.7

18.719.720.721.722.7

25.726.727.728.729.7

ה'ד'ג'ב'א'

·טורניר קטרגל·טורניר קטרגל
·טורניר קטרגל

·גיימינג נוער

·טורניר קטרגל

·טורניר קטרגל
·גיימינג נוער ·גיימינג נוער

גיימינג
נוער

צום
תשעה באב

·גיימינג נוער

גיימינג
נוער

·טורניר קטרגל ·טורניר קטרגל

·טורניר קטרגל

·גיימינג נוער
·טורניר קטרגל

·גיימינג נוער
·טורניר קטרגל

·טורניר קטרגל

יציאה
לסופרלנד

·טורניר קטרגל

חן מזרחי
וגיא הוכמן

קיץקיץקיץנועראירועיאירועיאירועי

פתיחת
טורניר קטרגל

אפ
נד 

סט



15.7

22.7

29.7

1.82.83.84.85.8

8.89.810.811.812.8

15.816.817.818.819.8

22.823.824.825.826.8

ה'ד'ג'ב'א'

·טורניר קטרגל·טורניר קטרגל

מסיבת
חטיבות

גיימינג
נוער

סיום
טורניר קטרגל

גיימינג
נוער

סדנת אומן
עם דולי ופן ·גיימינג נוער

·טורניר קטרגל

·טורניר קטרגל ·טורניר קטרגל

2021נוער נס ציונהקיץקיץקיץ

אפ
נד 

סט



Escape
22GAMING          ZONE

GAMING
ZONE

מועדון גיימינג ליחידים וקבוצות: עמדות מחשבי גיימינג מקצועיים, סימולטור נהיגה 
PlaySeat, קונסולות מולטימדיה, טורניר פיפא על מסך ענק, מתחם צ'יל אאוט ועוד...

23:00 - 19:00ימי ב' ו-ד'
דוד אלעזר 22, לב המושבה, נס ציונה

(בצמוד לבית הספר בן יהודה)
המתחם פתוח 2 ערבים בשבוע

הכניסה לחטיבות ומעלה בלבד!
לפרטים והרשמה מראש: המחלקה לנוער 08-9400959 / 053-4224720  

הכניסה חופשית
הכניסה באישור הורים בלבד ובכפוף להנחיות משרד הבריאות



מחלקת נוער, צעירים וקהילה
053-4224720 ,08-9400959

חמישי

5.8
שעה

20:00
נחלת ראובן

סדנת אומ ןסדנת אומןסדנת אומןסדנת אומן
ע ם דו לי ופןעם דולי ופןעם דולי ופןעם דולי ופן



מחנות קיץ
של תנועות הנוער

מחנות קיץ
של תנועות הנוער

מחנות קיץ
של תנועות הנוער

מחנות קי ץ
של תנו ע ות הנו ע ר

הכניסה לחטיבות בלבד

ראשון

15.8
שעה

21:00

דוכני אוכל 
אטרקציות

דיג'י

מועדונצ'יק 20-22.7.21 //  צופים סהר ואיתן 9-11.7 // קרמבו שכבות ז'-יב' 25-27.8 
// איגי שכבות ז'-יב' 8-10.7.21 // הנוער העובד והלומד שכבות ז'-ח' 9-12.7 //

בני עקיבא 1-5.8.21 מחולק לשכבות גיל // מכבי צעיר 11-13.7.21 

מתחם הנוער



 
 

21:30 19.6.21

פרטים במחלקת נוער, קהילה וצעירים 08-9400959

בני נוער, מתגייסים וחיילים יקרים,

בברכה,
שמואל בוקסר, ראש העיר

שיתקיים במוצ"ש, ט' בתמוז תשפ"א

במגרש האימונים רחוב הנבחרת נס-ציונה

… הכניסה בהזמנה בלבד. … הזמנות לאירוע יישלחו בדואר.

התקווה 6
*האירוע מיועד למתגייסים וחיילים תושבי נס ציונה בלבד.

*האירוע יתקיים בכפוף להנחיות משרד הבריאות התקפות ליום האירוע.

2021



KEEP IN
TOUCH

רוצים להיות מעודכנים 
באירועים
הכי שווים? 

שלחו לנו הודעה בווטסאפ והכנסו 
לרשימת התפוצה! 053-4224720

המחלקה לנוער, צעירים וקהילה 08-9400959

פרלמנט הנוער          noar_nz          פרלמנט הנוער 053-4224720 


