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ליגות נוער

טקס פתיחה: י"ג סיון ׀  7.6
גמר ליגות- טקס סיום: י"א אב ׀ 3.8

משחקי טורניר 
בכדורגל 

בין הישובים 
בואו לעודד את הנבחרת שלכם!
1300 ₪ השתתפות של הישוב 

100 ₪ לשחקן

הרכבים מוזיקליים

ז' אלול  ׀  29.8

ערב הרכבים 
בהיכל התרבות 

אריאל
האודישנים יחלו החל מ 4.6 י' סיון

100 ₪ למשתתף בהרכב
1200 ₪ השתתפות של הישוב

בליווי אלנתן שלום

המירוץ לבנימין

כ"ג-כ"ד תמוז  ׀  17-18.7.

כנס תנועות נוער

ב' תמוז  ׀   26.6

ערב הוקרה לכל 
פעילי תנועות הנוער 

בישובים
15 ₪ דמי השתתפות

לימוד לט' באב

ג' אב  ׀   26.7

פרטים והרשמה אצל רכזי הנוער

נבחרות נוער 
מהישובים במירוץ 
תחרותי להיכרות 
עם חבל בנימין 

1500 ₪ השתתפות של הישוב 
60 ₪ למשתתף

טיול קיץ

י"ח- י"ט תמוז  ׀  12-13.7

קייאקים, מסלולים 
ועוד כיופים.. 
לינה: בגליל עליון 
300 ₪ השתתפות. 

)הרשמה עד 22.6 כח סיון(

  אירועים נוספים:    סופרלנד 19.7 כ”ה תמוז. 53.5 ₪ | רפסודיה בנים 13-14.8 כ”א-כ”ב אב. רפסודיה כללית  14-15.8 כ”ב-כ”ג אב 250 ₪

לימוד בנושא: 
סוגיות עכשוויות 
שקשורת לחורבן

10 ₪ למשתתף

)הרשמה עד 18.3 כד תמוז(



פרטיםעלותתאריךאירוע

ערב הוקרה 
לתנועות הנוער

15 ש"ח26.6.17 ב' תמוז
כולל אוטובוס 

לא כולל מע"ר ומלווה נשק

כולל אוטובוס, מלווה נשק ומע"ר300 ₪ 12-13.7 י"ח-י"ט תמוזטיול נוער

יום לימוד לקראת 
תשעה באב

10 ₪ 26.7 ג' אב 
כולל אוטובוס 

לא כולל מלווה נשק ומע"ר

ערב הרכבים 
מוזקלים

29.8 ז' אלול

100 ₪ לנער,

1200 ש"ח לישוב. 

30 ₪ בערב המופע. 

כולל אוטובוס 

לא כולל מלווה נשק ומע"ר

פרטים בהמשךפרטים בהמשך17-18.7 כ"ג-כ"ד תמוז המירוץ לבנימין

סופרלנד/ 
לונה פארק

לא כולל אוטובוס מע"ר ומלווה נשק53.5 ₪ 19.7 כ"ה תמוז 

ערב לאוכלוסייה 
חרדית

20 ₪ בין הזמנים
כולל אוטובוס 

לא כולל מע"ר ומלווה נשק

הגעה עצמאית.400 ₪ 23-28.7 כ"ט תמוז- ה' אבקורסי קיץ- מד"א

ליגות נוער

פתיחה: 7.6 י"ג סיון 
משחקים יערכו בימי שני 
ורביעי )רשימת משחקים ישלחו 

לאחר ההרשמה של הישובים( 

סיום: 3.8 י"א אב

1300 ₪ לישוב. 
)ישוב שיוצא ליותר מליגה אחת מקבל הנחה, 100 ₪ למשתתף. 

מול מחלקת ספורט(

לא כולל אוטובוס מלווה נשק ומע"ר250 13-14.8₪ כ"א-כ"ב אברפסודיה בנים

לא כולל אוטובוס מלווה נשק ומע"ר250 ₪ 14-15.8 כ"ב-כ"ג אברפסודיה כללית

לא כולל אוטובוס מלווה נשק ומע"ר60 5.7₪ י"א תמוזימית 2000 בנות 

לא כולל אוטובוס מלווה נשק ומע"ר60 ₪ 4.7 י' תמוזימית 2000 בנים

לא כולל אוטובוס מלווה נשק ומע"ר    56 ₪ 16.7 כ"ב תמוזימית 2000 כללי


