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17 כ"ג סיון < שלח16 כ"ב סיון15 כ"א סיון14 כ' סיון13 י"ט סיון12 י"ח סיון11 י"ז סיון

24 ל' סיון < קרח23 כ"ט סיון22 כ"ח סיון21 כ"ז סיון20 כ"ו סיון19 כ"ה סיון18 כ"ד סיון

1 ז' תמוז < חקת30 ו' תמוז29 ה' תמוז28 ד' תמוז27 ג' תמוז26 ב' תמוז25 א' תמוז < ר"ח

8 י"ד תמוז < בלק7 י"ג תמוז6 י"ב תמוז5 י"א תמוז4 י' תמוז3 ט' תמוז2 ח' תמוז

15 כ"א תמוז < פנחס14 כ' תמוז13 י"ט תמוז12 י"ח תמוז11 י"ז תמוז < צום10 ט"ז תמוז9 ט"ו תמוז

22 כ"ח תמוז < מטות21 כ"ז תמוז20 כ"ו תמוז19 כ"ה תמוז18 כ"ד תמוז17 כ"ג תמוז16 כ"ב תמוז

29 ו' אב < דברים28 ה' אב27 ד' אב26 ג' אב25 ב' אב24 א' אב < ר"ח23 כ"ט תמוז

5 י"ג אב < ואתחנן4 י"ב אב3 י"א אב2 י' אב1 ט' אב < צום31 ח' אב30 ז' אב

12 כ' אב < עקב11 י"ט אב10 י"ח אב9 י"ז אב8 ט"ז אב7 ט"ו אב6 י"ד אב

19 כ"ז אב < ראה18 כ"ו אב17 כ"ה אב16 כ"ד אב15 כ"ג אב14 כ"ב אב13 כ"א אב

26 ד' אלול < שופטים25 ג' אלול24 ב' אלול23 א' אלול < ר"ח22 ל' אב < ר"ח21 כ"ט אב20 כ"ח אב

31 ט' אלול30 ח' אלול29 ז' אלול28 ו' אלול27 ה' אלול

נוער אפרתלוח קיץ2017
 בגרות פיזיקה

 ערב הוקרה לנוער מתנדב
 תנועות בגרות היסטוריה תנועות

 בגרות ג"ג
 קורס אולפן

 יום לימודים אחרון
י פיינטבול י' תנועות

 בגרות עברית
 תנועות 

 קורס אולפן
י ט  ח 

שיחת זכויות לנוער

יב ערב פרידה

י חצי גמר יונסטרים בריכה בנות תנועות

 בגרות תנ"ך
 תנועות בריכה בנים

 ערב מוזיקה י מטה פתוח
ט מטה פתוח

 קורס אולפן
 תנועות

 סטודיו פתוח
 מופע אברהם טל

 לונה פארק

ט אולם פתוח

 קורס אולפן
י מטה פתוח

 בגרות אנגלית
 סדנאת גראפיטי

 מימדיון לבנות
ט מטה פתוח

 תנועות
 בית מדרש - מרים

ואליסף פרץ
 סטודיו פתוח

 בגרות מתמטיקה
 שפיים לבנים
י אולם פתוח

יא טיול לילי

 תנועות

 סדנאת פסיפס
י מטה פתוח

ט טורניר כדורגל ח 
 ערב בנות

ט מטה פתוח
 בית מדרש - הרב תנועות

שלום שראל
 סטודיו פתוח

י גמר יונסטרים

 לייזר טאג
 קורס אולפן
יא אולם פתוח

 תנועות

יא טורניר כדורגל י 

י מטה פתוח
 סדנת נגרות
ט מטה פתוח

 בית מדרש -  תנועות
סמג"ד מצוק איתן 
וגרשון בר כוכבא
 סטודיו פתוח

ט אולם פתוח

 תנועות

ט מטה פתוחי מטה פתוח
 לימוד בסניפים

 טיול לילי סטודיו פתוח תנועות
 קורס סנפלינג

י אולם פתוח

 תנועות

י מטה פתוח
ט מטה פתוח קורס סנפלינג

יא אולם פתוח סטודיו פתוח תנועות קורס סנפלינג

 תנועות

ט מטה פתוחי מטה פתוח

ט אולם פתוח - ט' סטודיו פתוח תנועות

 תנועות

י מטה פתוח
 סטודיו פתוח תנועותט מטה פתוח

 תנועותי אולם פתוח

יא אולם פתוח סטודיו פתוח תנועותט מטה פתוחי מטה פתוח
 כלל הנוער

ח שכבה ח'

ט שכבה ט'

י שכבה י'

יא שכבה י"א

יב שכבה י"ב

יא סמנריון הדרכה - זית, גפן

מחנ"ק - צופים

מחנ"ק - צופים

קורס הדרכה - צופים

י קורס כיבוי ט 

י קורס מד"א

מחנה עת לעשות - עזרא

מחנה בנים - עזרא
סמנריון בנות - עזרא

מחנה בנות - עזרא

מחנה להושיט יד - זית

קייטנת סדנא - גפן

י סמנריון מנהיגות

י בנית פינת ישיבהי בנית פינת ישיבה

קורס - צופים

י קורס מד"א
סמנריון בנים - עזרא

סמנריון בנים - עזרא

סמנריון בנות - עזרא
מחנות - גפן, זית

מחנות - גפן, זית

 סטריטבול



תאריך פעילותלמי?
פרטים ורישוםתיאור הפעילותעלותשעותפעילות

תאריך 
אחרון 
לרישום

כלל 
הנוער

מועצת נוערטפסי רישום אצל מועצת נוער או בפייסבוק של מועצת נוער.כל הקיץתעסוקת קיץ
ערב הוקרה לנוער 

מועצת נוער ובמשרדי 20 ₪ 12.619:00-23:00מתנדב
12.6המטה

19.6, 26.6, קורס אולפן
כל מפגש 3 שעות, נילמד על תוכנות הקלטה, אקוסטיקה, חשמל, 500 ₪ ערב4.7, 9.7, 20.7

18.6נחמהמיקס, מחשבים ועוד..

25.6משרדי המטה35 ₪ ערב28.6בריכה לבנות
27.6משרדי המטה35 ₪ ערב30.6בריכה בנים

במהלך הקיץ יפתח סטודיו שיכיל חומרי יצירה ציור, פיסול ומוזיקה. כל 18:00-20:00כל יום רביעי סטודיו פתוח
בן נוער שירצה יוכל להגיע וליצור.

נחמה ובמשרדי 
המטה

להקות נוער מזמינות את כלל הנוער לערב מוזיקה פתוח להכיר ערב3.7ערב מוזיקה
והתנסות בחדר מוזיקה.

נחמה ובמשרדי 
30.6המטה

מתנ"ס5.720:0030הופעה אברהם טל
28.6מיכל עיני )מתנ”ס(5.78:00-16:0085נסיעה ללונה פארק

160 ₪ 9-10.716-22סטריטבול
לקבוצה של 4

משחק 3*3 ומחליף תחרות לפי שכבות גיל, תחרות שלשות, הטבעות 
וקליעות בנוכחות שחקן ליגת העל- אדם אריאל פרסים שווים.

משרדי המטה או 
במתנ"ס

ליאורה אשמן סדנת גרפיטי על קיר של מרכז הדרכה בהובלת אמן מקצועי.10 ₪ בוצ'ר10.7סדנת גראפיטי
6.7ובמשרדי המטה

3.7מיכל עיני )מתנ”ס(10.78:30-18:0085נסיעה מימדיון - בנות

בית מדרש 
12.7

19:30
מרים ואליסף פרץ.

ליאורה אשמן הרב שלום שראל.19.7
סמג"ד צוק איתן וגרשון בר כובא.26.7

6.7מיכל עיני )מתנ”ס(13.78:30-18:0085נסיעה לשפיים - בנים

ליאורה אשמן 10 ₪ אחר הצהריים16.7סדנת פסיפס
12.7ובמשרדי המטה

ליאורה אשמן ערב בנות במטה עם מאפרת מקצועית סטייליסטית וזומבה.10 ₪ 17.719:00ערב בנות
12.7ובמשרדי המטה

13.7משרדי המטה40 ₪ אחר הצהריים20.7לייזר טאג

ליאורה אשמן 10 ₪ אחר הצהריים24.7סדנת נגרות
16.7ובמשרדי המטה

3 ימים מלאים באפרת בהם נלמד דברים על מנת לגלוש עצמאי, 570 3,6,7.88:30-16:00₪קורס סנפלינג
27.7נחמהקשירות, אבטחה עצמאית, בניית איזורי גלישה וכו'.

26.7משרדי המטהטיול לילי מתקוע לים המלח.40 ₪ לילה3.8טיול לילי

שכבת 
ח'

מועצת נוערשיחה זכויות נוער לקראת תעסוקת קיץ.26.620:00שיחת זכויות לנוער

טורניר נושא פרסים במגרשי דשא בגפן. בין קבוצות נוער מכיתות ח' וט' 20 ₪ לקבוצהאחר הצהריים16.7טורניר כדורגל
9.7משרדי המטה)תנועות, שכונות, בתי ספר וכו'(.

שכבת 
ט'

סמינריון לחניכי בנ"ע, עזרא והצופים בנס הרים שבו מועברות סדנאות 50 ₪ 23-24/616:00-16:00סמינריון מנהיגות
16.6מדריכיםשונות.

מועצת נוערשיחה זכויות נוער לקראת תעסוקת קיץ.26.620:00שיחת זכויות לנוער

מטה פתוח כל יום שני ופעילויות משתנות כל שבוע: ערב פוייקה, ערב 20:00-23:00כל יום שנימטה פתוח
משרדי המטהסושי, סרט, לימוד לקראת הצומות וכו'.

6.7, 27.7, אולם פתוח
פתיחת אולם ספורט כדורסל במתנ"ס בגפן יהיה פתוח ע"י מועצת נוער 17.820:00-23:00

וישמש כל שבוע שכבה אחרת לפי צורך
נציגי מועצת נוער לפי 

שכבות

9-13/78:30-17:00קורס כיבוי
250 ₪ עבור 

אוכל ונעליים 
ועוד..

במהלך הקורס ילמדו בני הנוער תכנים עיוניים מעשיים בכל תחום לוחמה 
באש והצלת חיים במטרה להוות כוח עזר וסיוע לאירועי הצלה. מי שיעבוד 

בכל התנאים לאחר הקורס יוכל להתנדב בתנחת הכיבוי.
נחמה ובמשרדי 

1.7המטה

טורניר נושא פרסים במגרשי דשא בגפן. בין קבוצות נוער מכיתות ח' וט' 20 ₪ לקבוצהאחר הצהריים16.7טורניר כדורגל
9.7משרדי המטה)תנועות, שכונות, בתי ספר וכו'( .

שכבת 
י'

מועצת נוערשיחה זכויות נוער לקראת תעסוקת קיץ.26.620:00שיחת זכויות לנוער

מטה פתוח כל יום ראשון ופעילויות משתנות כל שבוע: ערב פוייקה, ערב 20:00-23:00כל יום ראשוןמטה פתוח
נחמה סושי, סרט, לימוד לקראת הצומות וכו'.

19.6נחמהיציאה שכבתית מספר המקומות מוגבל.50צהריים21.7פיינטבול ומנגל
27.6נחמהתחרות ארצית חצי גמר וגמר.29.6, 19.7יוניסטרים

9-13/78:30-17:00קורס כיבוי
250 ₪ עבור 

אוכל ונעליים 
ועוד..

במהלך הקורס ילמדו בני הנוער תכנים עיוניים מעשיים בכל תחום לוחמה 
באש והצלת חיים במטרה להוות כוח עזר וסיוע לאירועי הצלה. מי שיעבוד 

בכל התנאים לאחר הקורס יוכל להתנדב בתנחת הכיבוי.
נחמה ובמשרדי 

1.7המטה

פרוייקט שכבתי של בניית פינת ישיבה לטובת השכבה והתושבים אחר הצהריים9-14.6בניית פינת ישיבה
נחמה בפארק השיבולים.

13.7, 3.8, אולם פתוח
פתיחת אולם ספורט כדורסל במתנ"ס בגפן יהיה פתוח ע"י מועצת נוער 24.820:00-23:00

וישמש כל שבוע שכבה אחרת לפי צורך.
נציגי מועצת נוער לפי 

שכבות

טורניר נושא פרסים במגרשי דשא בגפן. בין קבוצות נוער מכיתות ח' וט' 20 ₪ לקבוצהערב23.7טורניר כדורגל
)תנועות, שכונות, בתי ספר וכו'(.

נחמה ובמשרדי 
16.7המטה

 קורס מד"א מחזור א'
קורס מד"א מחזור ב'

23-28/7 
13-18/88:00-17:00 ₪ 550

במהלך הקורס הנוער ילמד איך להתמודד עם מצבי חירום רפואיים 
ואיך להציל חיים. מי שיעבוד בכל התנאים לאחר הקורס יוכל להתנדב 

במד"א.
מרכז חירום רפואי

שכבת 
י"א

6.7משרדי המטהטיול לילי מתקוע לים המלח.40 ₪ יציאה ב-13.722:00טיול לילי

20.7, 10.8, אולם פתוח
פתיחת אולם ספורט כדורסל במתנ"ס בגפן יהיה פתוח ע"י מועצת נוער 31.820:00-23:00

וישמש כל שבוע שכבה אחרת לפי צורך.
נציגי מועצת נוער לפי 

שכבות

טורניר נושא פרסים במגרשי דשא בגפן. בין קבוצות נוער מכיתות ח' וט' 20 ₪ לקבוצהאחר הצהריים23.7טורניר כדורגל
16.7משרדי המטה)תנועות, שכונות, בתי ספר וכו'(.

25.6נציגי השכבהערב פרידה מהשמיניסטים במטה הנוער20 27.619:30₪ערב פרידהי"ב

פרטים ורישום
מרכז חירום רפואי:
02-9933020

ליאורה אשמן:
052-5421166

מתנ”ס:
02-9932936

מיכל עיני )מתנ”ס(:
052-6530563

משרדי המטה:
02-9939301

נחמה, רכזת שכבת י’:
050-5662194
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