
פעילות קיץ לנוער

2019

תנועת  

נוער  

צורן



מילרמןיאיר : מנהל יחידת הנוער

אורי ביטון: 2019רכז פעילויות נוער לקיץ 

21.7

מימידיון

4.8

skyjump

מסיבת  30.6

מתגייסים

תנועת  

נוער  

צורן



קווי לילה וקווים לים  

243מפת קו הלילה 
http://www.kav-layla.co.il/Web/He/Default.aspx#lines_box :קישור לאתר קווי לילה

תנועת  

נוער  

צורן

http://www.kav-layla.co.il/Web/He/Default.aspx#lines_box


244קו הים מפת 

תנועת  

נוער  

צורן



244הים קו 

תנועת  

נוער  

צורן

.בין קדימה צורן לבין החוף הירוק בנתניה244ט יופעל קו "ח בסיוון תשע"כ, 01.07.2019בתאריך 
: להלן שעות הפעילות בקו

מקדימה צורן



244הים קו 

תנועת  

נוער  

צורן

מנתניה



2019פעילויות חודש יוני 
שבת  שישיחמישירביעישלישישניראשוןתנועות נוער

צופים
1

סמינר קיץ לשכבה הבוגרת

45678יוצרתמוזיקה סדנת . 23מועדון נוער קדימה

על האש  -מסיבת ראש חודש מועדון נוער צורן

ופעילות גיבוש

לימוד בצוותא  למשך כל  

הלילה בנושאים אקטואליים  

ברחבת בית הכנסת סביב  )

!(שולחנות ערוכים

לילה לבן לכל תלמידי  כלל הנוער

חטיבת הרצוג
אירוע שבועות לצוות הדרכה ופעיליםתנועת נוער צורן

מדמיםצ"למישוהכנה 10-ב

1112131415

המועדון סגור-חג שבועות מועדון נוער קדימה

מסיבת סיום תיכון עודדכלל הנוער

1819202122מוזיקה יוצרתסדנת 1617מועדון נוער קדימה

לנוער הצעיר  ופעילויות ערב משחקים מועדון נוער צורן

13-15

מסיבת סיום הרצוגמסיבת סיום גווניםכלל הנוער

צופים
232425262728

מחנה קיץ

29

מחנה קיץ

סמינר ט  תנועת נוער צורן

מדמיםצ"למישוהכנה 27
סדנת מוזיקה יוצרתמועדון נוער קדימה

משדרגים את גינת המועדון  מועדון נוער צורן

עיצוב ועוד עם כלל  ניקיון 

הנוער בוגרים וצעירים  

מגרשים מוארים21.00-23.00שחייה לילית מגרשים מואריםכלל הנוער

צופים
30

מחנה קיץ

12.00-19.00:אימי . כוללד-אפעיל בימי מועדון נערים קדימה

10.00-18.00: ד-בימים

19/8/19פגרת קיץ ב 15.00-19.00: שניכל יום :מועדון נערות קדימה

18.00-23.00: ד, בימים:מועדון נערים צורן תנועת נוער צורן
סמינר ט 

מסיבת מתגייסיםכלל הנוער

תנועת  

נוער  

צורן



2019פעילויות חודש יולי 
שבת  שישיחמישירביעישלישישניראשוןתנועות נוער

צופים
1

מחנה קיץ

2

מחנה קיץ

3

מחנה קיץ

4

מחנה קיץ

5

מחנה קיץ

6

מחנה קיץ

סמינר ט תנועת נוער צורן

מסע סניפיבני עקיבא

מדומה  מציאות –פעילות מועדון נוער קדימה

(נערות)

מסיבת פתיחת קיץ וראש חודש  מועדון נוער צורן

על האש שירים קריוקי ועוד  

מגרשים מוארים21.00-23.00שחייה לילית מגרשים מואריםכלל הנוער

78910111213צופים

ו-מדריכי ד, הכנה למחנה קיץטיול גתנועת נוער צורן
(נערות)יוצרת סדנת מוזיקה מועדון נוער קדימה

יציאה  לבאולניג נתניה מועדון נוער צורן

מגרשים מוארים21.00-23.00שחייה לילית מגרשים מואריםפארקללונהיציאה כלל הנוער

צופים
141516171819

מחנה ד

20

מחנה ד

ח-מדריכי ז, הכנה למחנה קיץתנועת נוער צורן

(נערות)יוצרת סדנת מוזיקה מועדון נוער קדימה

ערב קריוקי ופיצות  מועדון נוער צורן

מגרשים מוארים21.00-23.00שחייה לילית מגרשים מואריםכלל הנוער

צופים
21

מחנה ד

22

מחנה ד

2324252627

קורס ט

תנועת נוער צורן
מדמיםצ"למישוהכנה ו-מחנה קיץ ד

רעננה  –יציאה לחדר בריחה מועדון נוער קדימה

(נערות)

מגרשים מוארים21.00-23.00שחייה לילית מגרשים מואריםלמימדיוןיציאה כלל הנוער

צופים
28

קורס ט

29

קורס ט

30

קורס ט

31

12.00-19.00:אימי . כוללד-אפעיל בימי מועדון נערים קדימהקורס ט

10.00-18.00: ד-בימים

19/8/19פגרת קיץ ב 15.00-19.00: שניכל יום :מועדון נערות קדימה

18.00-23.00: ד, בימים:מועדון נערים צורן

ח-מחנה קיץ זתנועת נוער צורן
הכנות מדריכים למחנות קיץבני עקיבא

(נערות)יוצרת סדנת מוזיקה מועדון נוער קדימה

(נערים)ערב על האש ומשחקים מועדון נוער צורן

21.00-23.00שחייה לילית מגרשים מואריםכלל הנוער

תנועת  

נוער  

צורן



2019פעילויות חודש אוגוסט 
שבת  שישיחמישירביעישלישישניראשוןתנועות נוער

צופים
12.00-19.00:אימי . כוללד-אפעיל בימי מועדון נערים קדימה

10.00-18.00: ד-בימים

19/8/19פגרת קיץ ב 15.00-19.00: שניכל יום :מועדון נערות קדימה

18.00-23.00: ד, בימים:מועדון נערים צורן

1

קורס ט

23

ח-זמחנה קיץ תנועת נוער צורן

הכנות מדריכים למחנות קיץבני עקיבא

מגרשים מואריםכלל הנוער

'יא–' סמינר י45678תנועת נוער צורן

הכנות מדריכים למחנות קיץבני עקיבא

(נערות)יוצרת סדנת מוזיקה מועדון נוער קדימה

מגרשים מוארים21.00-23.00שחייה לילית מגרשים מואריםskyjump-יציאה ל כלל הנוער

14151617'יא–' סמינר יתנועת נוער צורן

חמשוש לחבריא בבני עקיבא

–סדנת מוזיקה -מפגש סיום חגיגי מועדון נוער קדימה
(נערות)קליפ + מופע 

השירות  מסיבת סיום בנות 

(נערות)

יציאה לטיול בצפון עם הנערים  מועדון נוער צורן

(נערים)הבוגרים 

יום הנוער הבינלאומיכלל הנוער

מואריםמגרשים 

מגרשים מוארים21.00-23.00שחייה לילית 

2324צים"משחזון 19שיבוצים לגרעין עודדיום 18תנועת נוער צורן

מחנות קיץבני עקיבא

.  קיץסיום פעילות יציאה לפגרת מועדון נוער קדימה

מועדון לא פעיל

במועדון חידון נושא  חוויתיתפעילות מועדון נוער צורן

(נערים)פרסים 

מגרשים מוארים21.00-23.00שחייה לילית מגרשים מואריםסיטילסינימהיציאה כלל הנוער

25262728293031צופים

השתלמות פתיחת שנהתנועת נוער צורן

מחנות קיץבני עקיבא

תחרות מסטר שף מכינים ארוחה  מועדון נוער צורן

משותפת לסיום החופש הגדול  

(נערים)

מגרשים מוארים21.00-23.00שחייה לילית מגרשים מואריםכלל הנוער

תנועת  

נוער  

צורן


