
גלידריה
Cream 4U

במועדון הדרים 21
ימי שני, שלישי וחמישי 

הפעלת גלידריה ופעילויות פנאי
משחקי שולחן, קריוקי, 
פעילויות במרכז הנוער 
פתוח מהשעה 18:00 

לפעילות חופשית

שחייה לילית 
בבריכה העירונית
לנוער ולחיילים 

)בהצגת חוגר(
כל יום חמישי 
משעה 20:00
מחיר: ₪20

חדש!
פעילויות לילות 

במתנ״ס 
בערבי שלישי 

אירוע פתיחת הקיץ
 "מקורוק" כפר יונה
בהופעות מקומיות
דוכנים ומתנפחים 
יום רביעי 3.7.19 

החל מהשעה 17:30
בפארק גינות הדר

מגרשים מוארים
ימי ראשון עד רביעי

מגרשים מוארים ומתחם נוער 
ב"סקייטפארק" - ספורט, 

שולחנות סנוקר, פינג פונג, 
כדורגל שולחן, סרטים, 
סדנאות, המוווווון אוכל 

ומוסיקה טובה

 14.8
ערב שחייה לילית 

בבריכה עם
 משפחות ונוער עם 

צרכים מיוחדים 

ערבי נושא
"מסיבת אמצע קיץ״ 
24.7תשעה באב 11.8
"סוגרים ת'קיץ״ 21.8

מסיבות
בוגרי ה׳-ו׳
במועדון הנוער
 בימי ראשון

יציאות 
חיצוניות
 10.7 שפיים
17.7 מימדיון
31.7 סופרלנד

7.8 שפיים
14.8 חדרי בריחה

ערבי ראשון ושלישי
גילאי ז׳ ומעלה
משחקי שולחן, 

קונסולות והמון כייף
רחוב הרצל 10
ליד אגף החינוך

מועדון הנוער 
"הרצל 10" 

ראשון עד רביעי
במתחם סקייטפארק

ובמתנ״ס

נוחות של עיר . איכות של כפר
עיריית כפר יונה

הרשות למאבק 
באלימות בסמים 

ובאלכוהול

ביטחון קהילתי

יולי אוגוסט
2019 

יתכנו שינויים בתוכנית 
ללא הודעה מוקדמת

מגניב אשש!

בכפר יונהקיץ לנוער

פרטים: פייסבוק מחלקת נוער 
כפר יונה באינסטגרם 

ובמזכירות המתנ״ס טלפון:
09-8941407 ,09-8985111



חמישירביעישלישישניראשון
 18:00

מתחם זולה + 
גלידריה ״הדרים 21״

 18:00
מתחם זולה + 

גלידריה ״הדרים 21״

 18:00
מתחם זולה + 

גלידריה 
״הדרים 21״

17:30 | 3.7
מקורוק בגינות 

הדר
15:00-23:00 | 10.7

לונה פארק
9:00-18:00 | 17.7

ממדיון
24.7

אירוע אמצע קיץ
9:00-18:00 | 7.8

שפיים
15:00-23:00 | 14.8

חדרי בריחה
9:00-18:00 | 21.8
מסיבת סוף הקיץ

 18:00
מתחם זולה + 

גלידריה 
״הדרים 21״

20:00
מסיבת ה׳-ו׳
״הדרים 21״

 20:00
מתחם 

“סקייטפארק” 
עגלילה

 20:00
פעילות נופש 

במתנ״ס ״עגלילה״ 
משחקי שולחן 

הקרנות סרטים 
והמון כייף

 20:00
שחיה לילית- נוער 

וחיילים

 20:00
מועדון נוער 

הרצל 10
משחקי שולחן 
קונסולות וכייף

)מול אגף חינוך(

 18:00
מתחם זולה + 

גלידריה 
״הדרים 21״

 20:00
מתחם 

“סקייטפארק” 
עגלילה

רביעי שלישי שני ראשון שעות

בי״ס עמל בי״ס עמל סקייט פארק חט״ב עתיד בי״ס עמל מיקום

מגרשים מוארים
)כדורגל( 

חטיבה ז׳-ט׳

מגרשים מוארים
אבות ובנים  
כיתות ג׳-ה׳

19:00-21:00

מגרשים מוארים
)כדורסל( 

חטיבה ז׳-ט׳

מגרשים מוארים
)כדורגל( 

חטיבה ז׳-ט׳

19:00-21:00

מגרשים מוארים
)כדורגל( 

תיכון י׳-יב׳

מגרשים מוארים
אבות ובנים 
כיתות ו׳-ח׳

21:00-23:00

 Outdoor
Gym

תיכון י׳-יב׳

מגרשים מוארים
)כדורסל( תיכון 

י׳-יב׳

מגרשים מוארים
)כדורגל( תיכון 

י׳-יב׳

21:00-23:00

בשיתוף עם מחלקת ספורט ומחלקת נוער  עיריית כפר יונה הרשות לביטחון קהילתי 

קיץ בכפר יונה
מגרשים מוארים

כל הפעילויות ילוו על ידי מאמנים מוסמכים
לפרטים: ליאור מנצור 054-2335552 | אבות ובנים קיריל 054-7663077

בכפר יונה אומרים כן לספורט ולא לאלימות

הרכבי מקורוק מקומיים

יולי  אוגוסט 2019

״מקורוק כפר יונה״

אירוע הדגל של יצירה 

מקומית בשיתוף עם 

עמותת אלול

רביעי 3.7.2019

 17:30 פארק גינות הדר

₪100


