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מגרשים 
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יום שוק א-ג 

הצגה א-ו

קצף ומתנפחים
א-ג

לילה לבן
 ז-ח

לו"ז קיץ

יוני-אוגוסט 2022 

טיול מים לצפון ז-ח





טיול

כיתות:  ז-ח

3-5.7.22 |  ימים א'-ג'

ציוד



הרשמה: ישלח לינק לרישום  | לפרטים: שני הפטל 054-7919439

טורניר משחקי קופסא, פינת ג׳אם, טורניר כדורגל ,
יצירה, פינוקים שווים ומרעננים של הקומקום
ובעיקר חברה טובה במתחם תיכון רמת הנגב

הגעה: עצמאית
חזרה: בהסעות מועצה

םיראומ םישרגמ ץיקה תולילב שגפנ בגנה תמר רעונ

כיתות: מסיימי ח'- יב | תאריכים: (ימי רביעי) 6.7 , 13.7 , 20.7 , 27.7 



מיםמים
אקסטריםאקסטרים

פעילות מתנפחים                       בקדש ברנע, 
!FUN תחרויות נושאות פרסים, משחקי מים והרבה

ענקיים

לפרטים - מנהלת החינוך הבלתי פורמלי ביישוב

מחיר: 60 ש"ח
רישום באמצעות המיניפי היישובי 

סיום הרשמה: 23.6.22
ציוד: מגבת, קרם הגנה, כובע, מים,

א.בוקר ובגדי החלפה.
 

7.7.22

כיתות ד'-ו'



אקסטרים
נצא לפני זריחת השמש ונחזור לפני השקיעה.

הרשמה במיניפי 
סיום הרשמה: 28.6.22

פרטים אצל מדריכי היישובים.
 

אילת

11.7.22 - רביבים, משאבי שדה

12.7.22 - שיזף, אשלים, טללים,

               רתמים, פתחה, שדה בוקר

13.7.22 - מדרשה, מרחב עם

בגד ים, חולצה לים עם שרוולים,

קרם הגנה, כובע, בגדי החלפה, מגבת,

סנדלים למים, נעליים סגורות לפארק,

ארוחות לכל היום (בוקר צהריים ונשנושים),

שלושה ליטר מים.

*לא תינתן אפשרות לקנייה עצמאית. 

נא לא להביא כסף!

ציוד

כיתות: ד-ו

מחיר: 180 ש"ח 

        
        

שנירקול מודרך בים האדום 

ופעילות בפארק האתגרים

TOP
94



ב ג נ ת  מ ר ב

שוק קח- תן בתיכון רמת הנגב, דוכן מכירה ב'כסף מועצתי',

הגרלות נושאות פרסים לסיום, מופע משעשע המשלב את הקהל!

כיתות:  ד-ו

20.7.22

רישום באמצעות המיניפי היישובי | סיום הרשמה: 6.7.22 | מחיר: 50 ש"ח

ציוד: מוצרי החלפה לשוק, א.בוקר, מים, כובע
לפרטים: מנהלת החינוך הבלתי פורמלי ביישוב

לינק לצפיה - המופע של תום

https://www.youtube.com/watch?v=_53aEOufwaQ&feature=youtu.be


משתתפי הקורס יכירו לעומק את עולם האפיה דרך התנסות

והיכרות עם חומרי גלם איכותיים ומגוונים תוך התמקדות

בטכניקות עבודה שונות 

קורסי קיץ 2022
נוער רמת נגב | למסיימי ז ומעלה

לצרוף תכשיט 

תאריכים - 10.7, 12.7,
19.7 ,18.7 ,13.7

תאריכים - 10.7, 12.7,
19.7 ,18.7 ,13.7

סבב 2 סבב 1

שעות - 14:00-17:00שעות - 10:00-13:00

 סדנה חוויתית להיכרות עם אומנות הצורפות וללא צורך

בניסיון קודם. במהלך הסדנה ילמדו המשתתפים

להשתמש בטכניקות בסיסיות ליצירת 

תכשיט במו ידיהם.     

אלה מילוא

דיג'יי

תאריכים - 10.7, 11.7, 13.7, 18.7, 19.7

שעות - 10:00-13:00

המשתתפים בקורס יכירו את

הציוד הנדרש כדי להיות די ג'יי

מקצועי. נלמד מושגים, עמידה

מול קהל, כתיבה ויצירה.

 

אילוף כלביםמיטל קב
 

תאריכים -10.7, 12.7, 13.7, 18.7, 19.7
שעות - 10:00-13:00 

משתתפי הסדנה יערכו היכרות עם עולם הכלבנות,

יעשירו את הידע, יחזקו את ביטחונם העצמי על ידי

הצלחה בתרגילים השונים תוך דגש על נחישות,

אסרטיביות, שפת גוף, קשב ומיקוד.

 

אברהם דויטש

 

טכנאות מחשבים
תאריכים -10.7, 13.7, 18.7, 20.7, 25.7

 
 

שעות - 10:00-16:00

 הקורס יסייע למשתתפים בו להבין טוב יותר את הכלי

הזה שנקרא מחשב . הקורס יביא את המשתתפים

לפיתוח מיומנות טיפול ותחזוקה נכונה של המחשב על

מנת שיוכלו להפיק ממנו את המיטב .

 

גיא מסד

נאמני נגרות
תאריכים -11.7, 12.7, 18.7, 19.7, 25.7 

שעות - 16:00-19:00
 

משתתפי הקורס ילמדו ויכירו את כלי העבודה השונים בסדנה,

תוך יישום שיטות הנגרות בעבודה אישית וקבוצתית. מטרת

הקורס הינה לייצר קבוצה אשר תמשיך לעבוד ולהתנדב

בסדנה גם במהלך השנה הבאה.

 

פז הנדלר

 

צילום ברחפן

תאריכים - 10.7, 12.7, 13.7, 18.7, 19.7

שעות - 16:00-19:00

בקורס ילמדו יסודות השימוש ברחפן והצילום האוירי, צילום ספורט

ופנאי. מפגשי השטח המעשיים יכללו התנסות מעשית וקבוצתית

ומשתתפי הקורס יקבלו יסודות והבנה בסיסית בהטסת רחפנים.

אייל בריברם

אפייה

תאריכים - 11.7, 14.7,
21.7 ,20.7 ,17.7

 

תאריכים - 11.7, 14.7, 17.7,
21.7 ,20.7

 

סבב 2 סבב 1

שעות - 09:00-12:00
 

שעות - 13:00-16:00
 

דנה זבדה

 

מחיר לקורס 500 ש"ח, למעט נאמני נגרות שעלותו 250 ש"ח |  הקורסים מתקיימים
בתיכון רמת הנגב הגעה וחזרה עצמאית | רישום במיניפיי | כל קורס מותנה במספר

משתתפים, מספר המקומות מוגבל. ייתכנו שינויים בשעות ובתאריכים.
naama8396@gmail.com | 050-2161438 לפרטים נעמה עובדיה רכזת נוער

ניתן לקבל סיבסוד באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
באמצעות פניה לעו"ס היישובי או פניה למייל:

naamah@rng.org.il

mailto:naama8396@gmail.com
mailto:naama8396@gmail.com
mailto:naama8396@gmail.com
mailto:naama8396@gmail.com
mailto:naama8396@gmail.com
mailto:naama8396@gmail.com
mailto:naama8396@gmail.com
mailto:naama8396@gmail.com


מחיר

60 ש"ח 

מיקום
אולם גולדה

ברביבים

משך ההצגה

כשעה

סיום הרשמה

11.7.22

רישום באמצעות

המיניפי היישובי

לפרטים: מנהלת החינוך
הבלתי פורמלי ביישוב

מולאן
תאטרון אורנה פורת,

מחלקת תרבות ומחלקת ילדים ונוער מציגים:

לינק לקליפ ההצגה

כיתות:  א-ו 25.7.22

https://www.youtube.com/watch?v=NC0-SdMzxUg


מועצתימועצתי

כיתות: א-גיוםיום

4.8.22

שוק קח- תן, דוכן מכירה ב'כסף מועצתי',

הגרלות נושאות פרסים ולסיום מופע מרהיב "המופע של תום"

מיקום: תיכון רמת הנגב | מחיר: 50 ש"ח

רישום באמצעות המיניפי היישובי | סיום הרשמה: 21.7.22

לפרטים: מנהלת החינוך 

הבלתי פורמלי ביישוב

ציוד: מוצרי החלפה לשוק,

א.בוקר, מים, כובע

לינק לצפיה - המופע של תום

https://www.youtube.com/watch?v=_53aEOufwaQ&feature=youtu.be


קצף
ומתנפחים

פעילות מתנפחי ענק בטללים, כולל הפעלות,

השפרצות מים ותותח קצף מטורף!

ציוד: מגבת, קרם הגנה, כובע, מים, א.בוקר ובגדי החלפה

 

מחיר: 60 ש"ח | רישום באמצעות המיניפי היישובי

סיום הרשמה: 27.7.22 

לפרטים: מנהלת החינוך הבלתי פורמלי ביישוב

 

10.8.22

כיתות א-ג



20:30-23:30

ציוד:  נעליים סגורות, מכנסיים ארוכים ומים

 

 11.8.22

כיתות ז-ח

ניפגש בתיכון רמת הנגב לפעילות לייזר טאג מטורפת, אוכל וכיף!

עלות: 90 ש"ח  |  סיום הרשמה: 28.7.22  |  רישום באמצעות המיניפי היישובי. 

 

לפרטים:  מנהלת החינוך הבלתי פורמלי ביישוב



 התעסוקיץ!
פרוייקט ייחודי להעסקת בני הנוער בגילאי 14-18 במגוון עבודות
במועצה, במטרה לאפשר התנסות ראשונית והרגלי עבודה נכונים.
בפיקוח וליווי של מדריכים בוגרים. תהליך זה יסייע לרווחתם האישית
והחברתית, יחזק את הכישורים האישיים, ויסייע בבניית מוסר עבודה.

במקביל, יפחית שוטטות והתנהגויות סיכון האופייניות לימי הקיץ.

בימים אלו אנו נערכים לתחילת הפרוייקט, ומקיימים ריאיונות לנוער בגילאים המתאימים. 

נעמה הרשקוביץ עו"ס להבה 052-6295597

שני הפטל רכזת מוגנות 054-7919439

מעניין אתכם? דברו איתנו!



מחכים
לכם!


