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י׳-יב׳ מעורב י׳-יב׳ מעורב 19.719.7

ז׳-ט׳ מעורב ז׳-ט׳ מעורב 28.628.6

ז׳-יב׳ נפרד בנים ז׳-יב׳ נפרד בנים 5.75.7   ז׳-יב׳ מעורב ז׳-יב׳ מעורב 21.621.6

ז׳-יב׳ נפרד בנות ז׳-יב׳ נפרד בנות 12.712.7  

קאנטרי פסגת זאבקאנטרי פסגת זאב

בשעות בשעות 00:30-22:3000:30-22:30

שחיה ליליתשחיה לילית



קורס מד"א

בסבסוד מפעל הפיס

  מחזור א': מחזור א': 26.6-4.726.6-4.7

  בשעות בשעות 16:00-8:0016:00-8:00

מחזור ב': מחזור ב': 27.7-4.827.7-4.8

בשעות בשעות 16:00-8:0016:00-8:00

מינהל קהילתי פסגת זאבמינהל קהילתי פסגת זאב

מינהל תרבות, חברה וספורט,  אגף חברה - המחלקה לנוער

לבוגרי ח' ומעלה,לבוגרי ח' ומעלה,

  מס' המקומות מוגבלמס' המקומות מוגבל



"מעברים" לבוגרי ו'"מעברים" לבוגרי ו'

מחזור ראשון: מחזור ראשון: 2727 ו- ו-2929 ליוני;  ליוני; 44 ו- ו-66 ליולי ליולי

מחזור שני: מחזור שני: 1818, , 2020, , 2525, , 2727 ליולי ליולי

סדנאות, אטרקציות, גיבוש והמון כיףסדנאות, אטרקציות, גיבוש והמון כיף

בהובלת השינשינים שלבהובלת השינשינים של  

עמותת "בקהילה" והצופיםעמותת "בקהילה" והצופים



אטרקציות חוץאטרקציות חוץאטרקציות חוץ
מימדיון מימדיון 4.74.7

לונה פארק לונה פארק 18.718.7

סופרלנד סופרלנד 27.727.7

סינמה סיטי סינמה סיטי 28.7/30.628.7/30.6



התנדבויות קיץהתנדבויות קיץ  

שבוע חקלאות לגרעין בנו"ש שבוע חקלאות לגרעין בנו"ש 18-20.718-20.7

30.630.6

הנוערהנוער למען הקהילה למען הקהילה  

7.77.721.721.74.84.8 ||||||

קייטנת גרעין אודי קייטנת גרעין אודי 14-18.814-18.8

סח"י - כל יום שלישי מסח"י - כל יום שלישי מ16:0016:00

התנדבויות חד יומיות:התנדבויות חד יומיות:

התנדבויות מתמשכות:התנדבויות מתמשכות:



סדנאות ופעילויותסדנאות ופעילויות  

סדנת גרפיטי סדנת גרפיטי 27.627.6

סדנת ציור בקנבס סדנת ציור בקנבס 26.726.7

סדנת שוקולד סדנת שוקולד 3.83.8

6.76.7סדנתסדנת    

אגף הנוער,אגף הנוער,  

מינהל קהילתי פסגת זאבמינהל קהילתי פסגת זאב

  Tie DyeTie Dye  



ערב הוקרה לנוער מתנדבערב הוקרה לנוער מתנדב

ההזדמנות שלנוההזדמנות שלנו

  להוקיר ולהכיר תודהלהוקיר ולהכיר תודה
      26.626.6||19:3019:30|מינהל קהילתי פסגת זאב|מינהל קהילתי פסגת זאב

  

הכניסה למוזמנים בלבד בהרשמה מראש!הכניסה למוזמנים בלבד בהרשמה מראש!





מחנות קיץמחנות קיץ

עזרא עזרא 8-26.88-26.8

צופים צופים 7-15.77-15.7

בני עקיבא בני עקיבא 8-26.88-26.8  

אריאל בנים אריאל בנים 31.7-14.831.7-14.8
אריאל בנות אריאל בנות 1-17.81-17.8



שבוע הנוער הירושלמישבוע הנוער הירושלמי
דוכנים, אוכל, אקסטרים והופעותדוכנים, אוכל, אקסטרים והופעות

גן הפעמוןגן הפעמון

ועוד אירועים שכדאי לרשום:ועוד אירועים שכדאי לרשום:

3.73.7 כנס מתגייסים עירוני - בנייני האומה כנס מתגייסים עירוני - בנייני האומה

6.76.7 פסטיבל מתגייסים ארצי - י"ב פסטיבל מתגייסים ארצי - י"ב 

5.75.7 פסטיבל מלש"בים ארצי - י"א פסטיבל מלש"בים ארצי - י"א



masaisraeli.co.il/jerusalem-camp/

http://masaisraeli.co.il/jerusalem-camp/




תמיד טוב לדעת ש...תמיד טוב לדעת ש...

קווי לילה חוזרים לפעול

הרכבת הקלה תאריך את שעות פעילותה בלילה  

רוצים לדעת ראשונים על הכל? 
מחפשים איפה נרשמים?

סיירת ההורים תסייר בערבי חמישי ושישי

https://linktr.ee/noar_pagazhttps://linktr.ee/noar_pagaz

**הפעילויות לבוגרי ז' עד יב', ייתכנו שינויים - מומלץ לעקוב ולהתעדכן** 
לפניות בנושא נגישות יש לפנות לעליזה: 02-5425456

https://linktr.ee/noar_pagaz

