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7  
 מחנה מוזיקה

 מחנה מוזיקה

 בני המושבים' סמינר ט

 בני המושבים' סמינר ט

 האיחוד החקלאי –צים "קורס מד

 האיחוד החקלאי –צים "קורס מד

 בני המושבים -מחנה קיץ

 אירוח בין יישובי

 בני המושבים -ח ובעקבות "מסעות פלמ

 צים"מים מש"מד

 קייטנת ספורט

 קייטנת ספורט

 מחנה קיץ

 בשביל ישראל

 בשביל ישראל

 קייצתפרויקט 

 קייצותפרויקט 

 צופי"מד



מונית שתעבור ברחבי המועצה ותשאל את בני הנוער שאלות 

 בנושאי מניעת התנהגויות סיכוניות
 

  22:00החל מ 29.6

 



 "כאן נוער דרום השרון"

 ב"י-'ז

  

 

,  מתמחה בבניית קמפיינים שיווקייםחברת טינק 

תהליך  . מהלכי תוכן ופרסומות לבני נוער וצעירים

העבודה מתחיל משלב החשיבה והאסטרטגיה  

עובר דרך קריאייטיב ורעיונאות ממשיך להפקה  

 .  בהפצה ומדיהומסתיים 

 

 ('יום א) 18.6ההרשמה עד ה



 יולי כיף

 ב"י-'ד

 ( ו בליווי מבוגר-ד)

 ₪ 90עלות , 15:00 – 9:00מימדיון  3.7•

 ('יום ד) 21.6  -הרשמה עד ה

 ₪ 90עלות , 21:00 – 15:00לונה פארק  5.7•

 ('יום ד) 21.6 -הרשמה עד ה

 ₪ 100עלות , 16:00 – 9:00סופרלנד  10.7•

 ('יום ה) 29.6 -הרשמה עד ה



 ל קובי"פק

מפגשים של בני הנוער עם קובי  

 .  ביישובי המועצה

 22:00ממידי יום שלישי החל 

 

 נווה ימין -4.7

 נירית -11.7

 שדה ורבורג -18.7

 שדי חמד -25.7

 ניר אליהו -1.8

 אלישמע -8.8

 נווה ירק -15.8



 
“family fun” 

 ב"י-'ו

משותפות להורים ולבני   חוויתיותסדנאות 

 .יחדהנוער 

 

.1- TLV SHOW -2.7 17:00 - 20:30 

 ₪  50עלות למשתתף 

 'יום א 18.6 -הרשמה עד ה

 אריאל שרון  משחק משימות בפארק  -116.7.

 ₪  70עלות למשתתף 

 'יום ג 4.7 -הרשמה עד ה

 



 נוצץ

יחידת   סיות"עומפגשים ביישובים עם 

 ץ"נוצ

 22:00החל מ

 בצור יצחק 3.7•

 במתן 17.7•

 



 יוצרים מציאות אחרת

  bkindסדנה מתחלפת ביישובים של חברת 

 ב"י -ט

  

 

 

bkind    קבוצה  הוא עסק חברתי שנוצר על ידי

שלקחה על עצמה את האתגר ליצור את  

חברה   . רוצים לחיות המציאות שבה כולנו

 .שטוב להיות בה

 

 ₪  20עלות עבור הסעה 

 :הסדנה תתקיים ביישובים

 18:00-20:00בין השעות  צ"בגנ -'יום ב 17.7 

 18:00-20:00בין השעות  בירחיב -'יום ה 27.7

 

 'יום ב 29.6הרשמה עד ה

 

 

 

 

 

 

 

 



קבלת שבת  

 מועצתית  

 

  הגרעינריםקבלת שבת מועצתית אותה יפעילו 

 פיתות בטאבון ואווירה טובה, שירים

 

 13:00 -11:00השעות בין 

   ₪ 15עלות להסעה 

 'יום ג 4.7 -הרשמה עד ה

 

 מתן  ביישוב  14.7יום שישי ה -

 ביער נירית 28.7יום שישי ה -



 אסקייפ רום  

 אלינו ליישוב מתןחדר בריחה שמגיע עד 

 

 ביישוב מתן' יום ה 13.7                     

 20:00 -18:00בשעות                     

 

   ₪ 30עלות 

 'יום ה 29.6הרשמה עד ה



 השירים המשחקים  

 -הנוערמתחם פעילויות אקטיבי לבני 

 

 פינות זולה•

 מיני גולף•

 באולינג•

 סנוקרגל•

 ועוד•

 'יום ה 29.6הרשמה עד ה

 ₪  15עלות להסעה 



 מעגלי בנים בנות  

 'יתקיימו בימי ב

 

 19:00 -16:00במושב ירחיב  -מעגל בנים

 18:00 -14:00במושב אלישמע  –מעגל בנות 

 

מעגלי שיח מגדריים לשני המינים המאפשרים לבני  

הנוער לשתף ולהשתתף בשיח כנה ומעמיק בנושאי גיל  

 .  פוגענות ברשת ועוד, דימוי גוף, מיניות: ההתבגרות

 



 ?  או בסיבוב בדוך

 העיקר שנותנים באהבה

 יציאה למסגרת התנדבות

  16:00 -8:00בין השעות , ב"י-טכיתות 

 

 

 

 9.7 -הרשמה עד ה   



 כדורגל אולמות לבני הנוער ובוגרים

 12:00-17:00' ויום  21.7•

 12:00-17:00' ויום  28.7•


