
המחלקה לנוער 
וצעירים 

31.8-20.6

אגף תרבות נוער ופנאי

  נוער רעננה 
052-4675905   

קיץ 2018
לנוער ברעננה

משרד החינוך

קיץ 
לנוער 
18



אירוע 

פתיחת 

הקיץ

נדב
גדג'

נטע 
ברזילי

נתן 
גושן

החל מהשעה 19:30 
בפארק רעננה ליד האגם

יום חמישי, 12.7

הכניסה 
חופשית



יום רביעי 20.6

מועדון המרתף 
יום חמישי 28.6

יוצאים לחופש 
הגדול בבריכה

במה פתוחה

החל מהשעה 12:00 בקריית הספורט והנופש
כרטיס 10 ₪ בלבד

להקות זמרים/ות, נגנים/ות  מוזמנים/ות!
החל מהשעה 22:00 // כניסה 5 ₪

בימי חמישי
 16.8 ,19.7 ,21.6

בואו לזוז ב־

 GREAT SHAPE מועדון הכושר
מזמין לאירועי קיץ לוהטים 

בין השעות 24:00-21:00 // מתחם המשביר הישן, אחוזה 142

צוות מאמנים מקצועי, מכשור מתקדם, שיעורי סטודיו 
מיוחדים, מסיבה עם D.j. Jonathan Elalouf ושלל הטבות 

למצטרפים חדשים! 
הכניסה חופשית ברישום מראש. 

לפרטים והרשמה 09-7467430 
*הכניסה לגילאי 18-14



D.jDj INFINITY מנומססמיילי

בשיתוף רשות הספורט העירונית 
במגרשי הספורטק החדש

קט-רגל 5/5 // סטריטבול 3/3  // כדורשת 5/5
הרשמה ב־  נוער רעננה עד התאריך 25.6

מחיר 60 ₪ לקבוצה 
* המחיר כולל חולצה לכל משתתף/ת

*התחרות מותנית בהרשמה מינימלית של קבוצות

טורניר הקיץ הגדול
ימים ראשון-שני, 8-9.7

מחיר: 20 ₪ 
רכישת כרטיסים במועדון המרתף ואצל היח"צנים

המסיבה מיועדת למסיימי כיתות ט'-י"ב
*מספר המקומות מוגבל

החל מהשעה 22:00 במתחם "מינוס 1", 
רחוב החרושת 19 

תיכוניסטים חוגגים 
במסיבת אמצע הקיץ

יום רביעי, 25.7



ערב פופ ארט

במועדון המרתף 
פתיחת דלתות 20:00 

המרתף פותח את הדלתות לאומנות הפופ בארץ, 
ציורים על הקירות, מוזיקה טובה,

free style ודי ג'י שירימו את כולם למעלה 

מתחם החדרים

יום שלישי, 31.7 

מרכז הנוער העירוני, גן הנשיאים
מרכז הנוער העירוני הופך ליום אחד למתחם החדרים

חדרי בריחה 
בין השעות 24:00-18:00 

כרטיס ב-20 ₪. קופון  10 ₪ בלבד
*לקבלת קופון  שלחו "חדרי בריחה"

*יש להזמין חדר מראש ב"קול טיקט". כל הקודם זוכה.

חדר קריוקי עם אוזניות 
בין השעות 01:00-21:00

הקרנת סרט עם אוזניות
בשעה 21:00

הסרט: XXX: הילוך גבוה
* יש להביא אוזניות

מספר 
המקומות 

מוגבל

יום רביעי, 1.8

הכניסה 
חופשית



חן מזרחי
יום חמישי, 23.8

F U L L M O O N
מסיבת סוף הקיץ

יום רביעי, 29.8
בשעה 22:00 

בפארק רעננה ליד האגם 
// איפור זוהר // עמדת צמות 

d.j moshiko // מגנטים //

מופע סטנד אפ 
בשעה 21:30  בבית יד לבנים
כרטיס ב-20 ₪. קופון  10 ₪ בלבד!

*לקבלת קופון  שלחו "חן מזרחי"

יום חמישי, 9.8 
דניאל אסייג 

מופע סטנד אפ 
בשעה 21:30 במועדון המרתף
כרטיס ב-20 ₪. קופון  10 ₪ בלבד!

*לקבלת קופון  שלחו "דניאל אסייג"

הכניסה 
חופשית

 W A R R I O R S
מר. בלאק

וסקאזי



לילה בעיר
ראשון- מוצ"ש | 2:30-22:00

בכניסה לאמפי פארק ובמרכז העיר 

מתחמי המחצלות של המחלקה 
לנוער וצעירים מגיעים אליכם/ן

משחקים, שתייה קלה ושיחות לתוך הלילה

שלישי-חמישי 02:00-21:00
שישי 03:00-22:30

איסוף והורדה בתחנות האוטובוס 
ברחוב אחוזה - ממערב למזרח עד רחוב שברץ

ברחוב ויצמן - בתחנת האוטובוס בספורטק החדש 
עלו וסעו בבטחה!

אוטובוס לילי

תמיד
אתכם/ן

כל הפעילויות מלוות 
ע"י רכזי המחלקה 

לנוער וצעירים

השירות
חינם



מרכז הנוער 
בשבילכם/ן

ימי שני

ימי שלישי
לילה בבריכה

מחפשים לשבת במקום שקט ורגוע?
רוצים רק להיפגש עם החברים?
בין השעות 02:00-22:00 

מרכז הנוער העירוני- גן הנשיאים 

בין השעות 01:30-21:30 
בקריית הספורט והנופש רחוב יאיר שטרן 1

כרטיס 20 ₪ בלבד // בקופות הבריכה 
*מחיר נוער 20 ₪ גם בימי א' בשעות הרחצה הנפרדת

*מיועד 
לתיכוניסטים 

בלבד!



השתתפות 
בקבוצות 

של מינימום 8

כל יום רביעי 
במקום אחר!

קופצים על זה בסקיי ג׳אמפ  

לייזר סטריט זירת קרבות 
הלייזר הגדולה בישראל! 

בין השעות 24:00-20:00, רחוב היצירה 2 
מסיבה וטרמפולינות

שעת קפיצה )כולל גרביים( 15 ₪ בלבד
שעת קפיצה )כולל גרביים( + פיצה ושתיה - 19 ₪ בלבד

בין השעות 01:00-20:00, 
רחוב הסדנא 2

15 ₪ למשחק // כל מתקני המתחם בחינם
הרשמה באתר "לייזר סטריט" 

או בטלפון 072-3717195

קולנוע לב הקרנה פרטית 
רק בשבילכם/ן! 

בשעה 22:00, קניון לב הפארק
15 ₪ לסרט // קניית כרטיסים בקופות הקולנוע

לייזר סטריט  27.6
הקרנה סרט בקולנוע לב- אושן 8  4.7

סקיי ג'אמפ  11.7
הקרנה סרט בקולנוע לב- גורד שחקים  18.7

סקיי ג'אמפ  25.7
סקיי ג'אמפ  1.8

הקרנה סרט בקולנוע לב- מאמא מיה  8.8
לייזר סטריט  15.8
סקיי ג'אמפ  22.8
סקיי ג'אמפ   29.8



ערב קריוקי – שרים על הבמה  ימי ראשון 
פתוח חופשי ימי שני  

התנועה במרתף-  יום שלישי 
ערב שכולו תנועות נוער   

חיים בסרט ימי רביעי  
ערב משחקים: שש בש, טאקי,      ימי חמישי 

דמקה, משחקי קלפים, דומינו   
פתוח חופשי  ימי שישי  
פתוח חופשי  ימי שבת   

 moadonhamartef
מועדון המרתף: 09-7610865, אחוזה 155

פתוח כל לילה 
בין השעות 03:00-22:00 

הכניסה 
חופשית



כל האירועים והפעילויות לבני נוער מרעננה בלבד 
בכפוף להצגת כרטיס רעננוער/תעודה מזהה

ממשיכים לתת לכם הטבות 
בבתי העסק בעיר!
כנסו לאתר החדש וצפו 

במיטב הטבות

כרטיס רעננוער 

רוצים להיות מעודכנים 
בכל מה שקורה 

לבני נוער בקיץ?
שלחו לנו "עושים רוח"  052-4675905 

ותקבלו עדכונים וקופונים לנייד שלכם/ן

רכישת כרטיסים לאירועים
בכרטיס אשראי: מוקד "קול טיקט" 

tickets.raanana.muni.il | *8864
במזומן: מועדון המרתף

התנדבות לנוער בקיץ
iditro@raanana.muni.il | 09-7724588  לפרטים

http://tickets.raanana.muni.il/
mailto:iditro@raanana.muni.il


הוצאות נסיעה
בנוסף לתשלום שכר עבודה, יש לשלם הוצאות נסיעה ממקום מגוריכם אל מקום 
העבודה ובחזרה. סכום ההוצאות שישולמו לא יעלה על 22.60 ₪ ליום עבודה.

 
ביטוח לאומי

על המעסיק לשלם דמי ביטוח לאומי ואין לנכות תשלום זה מחלקו של העובד.

שעות עבודה וימי מנוחה
• בחופשות רשמיות מותר להעסיק בני נוער מגיל 14.

• אין להעסיק יותר משמונה שעות עבודה ליום ולא יותר מ-40 שעות בשבוע.
• אין להעסיק בשעות נוספות בשבת וחג.

• עבדתם שש שעות ביום או יותר? מגיעה לכם הפסקה של 45 דקות, 
מתוכן 30 דקות הפסקה רצופה. ההפסקה היא בד"כ על חשבונכם ולא 

על חשבון המעסיק.
• בין השעות 20:00 בערב ל-08:00 בבוקר, אין להעסיק בני נוער 

   שגילם מתחת ל-16.
• בין השעות 22:00 בערב ל-6:00 בבוקר, אין להעסיק בני נוער שגילם הוא 

16 עד 18, אלא לפי היתר בהתקיים נסיבות מיוחדות, וגם זאת לא יאוחר 
מהשעה 24:00.

• בעניין זה, פרסם משרד הכלכלה והתעשייה כי ניתן להעסיק בני   
   נוער שגילם 16 עד 18 בחופשות רשמיות עד השעה 24:00, וזאת 

   בתנאי שהמעסיק ידאג להסעה חזרה מהעבודה.
• אין צורך לקבל פנקס עבודה מלשכת התעסוקה

• חובה להמציא אישור כשירות לעבודה מרופא משפחה.

לשכת התעסוקה לנוער: 077-2718800 מרכז שרונה, 
דרך השרון 12, קומת כניסה, כפר סבא

ימי הפעילות: ימים א'-ה' בין השעות 16:00-8:00
שי"ל  - שירות יעוץ לאזרח 09-7430682

* עובדים מעל גיל 18 אינם נחשבים עובדי נוער 
והמידע המפורט לעיל לא רלוונטי לגביהם.

זכויות נוער בעבודה
השכר לשעה    גיל  

₪ 21.45   16-14
₪ 22.98   17-16
₪ 25.43   18-17
₪ 29.12 18 ומעלה *  

חשוב לשים לב שהעסקה ל"ימי התלמדות" או ל"תקופת ניסיון" ללא שכר 
היא אסורה ומהווה עבירה של המעסיק על החוק.



 

המחלקה לנוער וצעירים- 09-7798973  
מועדון המרתף- 09-7610865
WWW.RAANANA.MUNI.IL

  נוער רעננה 
052-4675905   

טורניר הקיץ  8-9.7  

אירוע פתיחת הקיץ  12.7  
נדב גדג', נטע ברזילי, נתן גושן   

מסיבת תיכונים   25.7  

ערב פופ ארט  31.7  

מתחם החדרים  1.8  
חדרי בריחה, סרטים, קריוקי     

דניאל אסייג  9.8  

חן מזרחי  23.8  

FULL MOON מסיבת  29.8  
WARRIORS   

קיץ 
לנוער 
18

http://www.raanana.muni.il/

