
בניין העירייה א'-ה' 8:00-14:00, יום ג' גם בין 16:00-18:00 (משרדי העירייה יהיו סגורים בתאריך 9.8-14.8)
בקניון הגדול א'-ה' 12:00-21:00, יום ו' 9:00-13:00 • מספר המקומות מוגבל • במידה וכרטיסך אינו בתוקף יש 

לחדשו בטלפון של שירות הלקוחות או דרך אתר ההטבות • שירות לקוחות 073-2234350 • יש לעקוב בפייסבוק 
העירוני ובאתר ההטבות לבדיקת תוקף ההטבות ומימוש שעות ההטבות - www.ptplus.co.il. ט.ל.ח.

לקבלת ההטבות יש להציג כרטיס נוער בתוקף.

הנפקת כרטיס נוער מיועדת לגילאי 12-18

בעלות של ₪20 לשנתיים ובהצגת ת"ז 

או ספח של אחד ההורים.

נוערנוער1010
יולי - אוגוסט

יולי - אוגוסט2015
2015

הטבות לוהטות לנוער
למחזיקי כרטיס נוער

פתח תקוה + בגילאי 12-18

עמדות הנפקה:

ראשון 2.8.15 // 20:00 
בהיכל התרבות פ״ת

איזי במופע לייב חדש עם נגנים
₪40 למחזיק כרטיס  נוער פ״ת 

מחיר כרטיס רגיל ₪80 

פרטים בפייסבוק אגף הנוער והצעירים פ״ת

חופשה מהנה ובטוחה!

עו"ד איציק ברוורמן, ראש העיר

 וחברי מועצת העיר



קולנוע גלובוס מקס - הקניון הגדול
סרט ב-10& בימים א׳-ה׳ הקרנת חצות וביום 

רביעי גם בהצגות 19:00 ו-22:00. לא כולל 
סרטי תלת מימד, הקרנות מיוחדות, מתחם 

 Dolby ואולם Gold Class גלריה בשירות
Atmos קיום ההקרנות בהתאם להגבלת 

גיל המתפרסמות מעת לעת ע”י המועצה 
לביקורת סרטים. מוגבל לכרטיס ליום.

בריכת המושבה - מינץ 34
כניסה לבריכה ב-10&

א׳-ב׳- בנים נפרד משעה 21:00
ג'- מעורב משעה 19:00-22:00 

ד׳- נפרד בנות משעה 21:00
ה'- מעורב משעה 19:00-22:00

ביום א׳ משעה 11-14 בנות בלבד.

Holmes Place - הקניון הגדול 
כניסה לחדר הכושר ב-10&. בימי חמישי בין 

השעות 18:00-22:00 לגילאי 15-18.

בריכת הספורטן - דנקנר 1
ביום ה’ מהשעה 21:00-24:00 כניסה 

לבריכה ב-10₪.

סושי - קניון סירקין
מהשעה 18:00 קופון בשווי 30& למימוש 
במסעדה, לישיבה במקום או ב-TA בלבד. 

בימים א׳-ה׳. 03-6705660

בריכת מתנ״ס עמישב - קהילת שיקגו 1
ימים ב׳, ד׳ - מעורב משעה 19:00 כניסה 

לבריכה ב-10&.  

גלידת באר שבע - הקניון הגדול
מהשעה 18:00 קרפ ב-10& במקום ב-17&. 

פלאפל מרדכי - חיים עוזר 7
מהשעה 18:00 מנה פלאפל + שתיה 

לבחירה ב-10&. 

קפה גרג - הקניון הגדול
כוס גרניטה פקאן ב-10& במקום ב-19&, 

מהשעה 18:00. ט.ל.ח.

יוגו - הקניון הגדול
מהשעה 18:00 גביע יוגו קטן עם תוספות 

ב-10& במקום ב-19&. 03-9226947

באולינג - בזל 7
משחק ראשון ב-10& משחק נוסף ב-20&. 

מהשעה 20:30 ואילך.

פיצה מטר - שטמפפר 21 
מהשעה 19:00 פיצה אישית ב-20& עם בקבוק 

שתיה קטן. 03-9170922

פיצה האט - ראשון לציון 1 
מהשעה 19:00 פיצה אישית + מנת גלידה 

בן אנד ג'ריס אישית ב-20& במקום ב-40&. 
בהזמנה במקום בלבד. 1-700-50-60-70

פארק טרמפולינות - בן ציון גליס 55 א.ת סגולה
להיט בינלאומי חדש בישראל! בואו לקפוץ 

וליהנות מחוויה מטריפה. מ-18:00 ואילך כל השבוע. 
www.iJump.co.il .03-5522022 .&20-כניסה ב

מגה קארטינג - הקניון הגדול 
כניסה ב-20&. מקצה חוויה בימים 

א׳-שבת, על בסיס מקום פנוי בתיאום 
מראש. 03-9217786

Better Burger - רוטשילד 83  
מהשעה 19:00 המבורגר קלאסי כולל צ’יפס 

וכוס לימונדה ב-20& . 1-700-700-905.

Black Burger - הסיבים 18  
ארוחת 160 גר׳ Black Night + תוספת + 
תוספת מעל ההמבורגר ב-20& במקום 

ב-41&. א׳-ד׳ מ-22:00. חמישי/שבת 
מ-23:00. 03-9191891

סדנת גרפיטי 
“מרגישים בידיים” מתנה חולצה. 

11.8 - 18:00, מרכז נוער אם המושבת, רבקה גובר 2
לרישום- 03-5074469 )יערה(  

12.8 - 18:00, מרכז נוער אחדות, שפרינצק 39
לרישום- 054-2203419 )עוז(. 

הרישום לסדנאות מהשעה 17:00

 סדנת "הבנות" אמהות, בנות ומה שביניהן 
23.7 - 17:30-21:30, מרכז הנוער בית דני, 

שטמפפר 90
12.8 - 17:30-21:30, מרכז הנוער ורבר, 

הפורצים 18. לתיאום: מורן- 058-4477565
הדס- 058-4477545.  

סדנת סלסה - המפלסים 6 אם המושבות.
שיעורי סלסה מהצעד הראשון עם צוות 

מקצועי והרבה יחס אישי. אין צורך בניסיון 
קודם. לא חובה להגיע עם בן זוג. לאחר 
השיעור מסיבה לטינית. )מהשעה 19:00(

משרד- 03-5476696. תמיר- 050-2569136

סדנת אוכל - הקניון הגדול
2.7 הורים וילדים, סדנה חלבית 

9.7 נפלאות השוקולד, סדנה חלבית
13.7 קאפקייקס ועוגיות מהסרטים, סדנה חלבית

3.8 מסע קולינרי לסין, סדנה בשרית 
12.8 סדנת בצק סוכר עיצוב חוף הים

24.8 מסע לצפון אפריקה, סדנה בשרית 
26.8 סנדביצ’ים מדליקים, סדנה חלבית

לתיאום - 03-5030555 )שלוחת האקדמיה(
הסדנאות מתחילות בשעה 17:30

סדנת איפור וטיפוח החן לנערות מתבגרות  
14.7 - 18:00, מרכז נוער אם המושבת, רבקה גובר 2

4.8 - 18:00, מרכז הנוער מטלון, רמ״א 15
מספר המקומות מוגבל. להתקשרות מ-15:00

גלי 054-9988488

סדנת קרקס משולבת - ג'אגלינג, חד 
אופן, קביים. בסיום הסדנא יתקיים מופע 

ג'אגלינג.
הסדנא תתקיים באולם הספורט, איסר הראל 4.

18:00 - 11.8  •  18:00 - 7.7
sproject@cguard.co.il :רישום במייל

סדנת צילום - הקניון הגדול
3.8.15  •  13.7.15  •  6.7.15

בהנחיית בן פרג׳. לתיאום - 03-9244431

₪10

20₪

30₪

לשימוש על רקע שחור / כהה )הריבוע השחור להמחשה בלבד(

על רקע “גלובוסמקס”

לשימוש על רקע לבן

הטבות

הטבות

הטבות

כשר

כשר בהשגחת
הרבנות פ״ת

כשר

כשר

כשר

כשר למהדרין

כשר

כשר



כל יום שני לילה לבן
בין השעות 21:00-02:00

מתחם לילות לבנים בפארק הגדול. במתחם אוהל גדול ובו:
פינות ישיבה אלטרנטיביות  *  פינת “קפה דילמה”  *  שולחנות 
משחק  *  עמדת dj  *  ערבי סרט  *  ועוד אטרקציות נוספות.

בתאריכים:  6.7  /  13.7  /  20.7  /  27.7  /  3.8  /  10.8  /  17.8  /  24.8

מגוון פעילויות גדולות עד השעות הקטנות:
 TRX * סדנאות ברייקדאנס * היפ הופ * גרפיטי * די ג’יי

הפקה מוזיקאלית * כדורגל * כדורשת * ביטבוקס * 
ג’אגלינג * זומבה * כושר קרבי * טיפול בעזרת בעלי חיים 

התנדבות מכל הלב * טיולים שווים * מסיבות וערבי שיא 
מטורפים!

הסדנאות בהרשמה מראש ללא תשלום דרך עמוד הפייסבוק: 

אגף הנוער והצעירים פתח תקוה.

מרכז נוער שעריה, שלומית 3	 
מרכז נוער עמישב, שבט בנימין 6	 
מרכז נוער עין גנים, המעפילים 3	 
מרכז נוער תקומה, עוזיאל 11	 
מרכז נוער בית דני, שטמפפר 90	 
מרכז נוער גלים, ברנדה 29	 
מרכז נוער אחדות, שפרינצ’ק 39	 
מרכז נוער נווה גן, אהרון כצנלסון 8	 
מרכז הנוער נווה עוז, ביטרמן 12	 
מרכז הנוער מטלון, רמ”א 15	 
מרכז הנוער אם המושבות, רבקה גובר 2	 
מרכז הנוער ורבר, הפורצים 18	 

21:00-22:00 // 7.7
עין גנים - גינה בקצה רחוב פינחסי

)בצמוד לבניין מספר 11(
מופע סטנד אפ

אמירם  טובים

21:00-22:00 // 14.7
גן מלחמת ששת הימים צומת רח' 

הוותיקים. )יוספטל+ קריית אלון(
מופע סטנדאפ

אורי  ברויר 

21:00-22:00 // 28.7
אחדות, גן יונה בוגלה רח' אסף 

שמחוני 10 
מופע סטנדאפ

בני  ברוכים

21:00-22:00 // 4.8
נווה גן -חורשת האקליפטוס
רחוב גיסין פינת הרב מלכה

מופע סטנדאפ
שאולי  בדישי

שלישי
קיצי

מופעי 
סטנד אפ

בחודשי יולי אוגוסט
כניסה חופשית

“מעירים את העיר"
מרכזי הנוער

בחודשי יולי אוגוסט - 4 ימים בשבוע )א׳, ג׳, ד׳, ה’( 17:00-24:00

רשימת
12 מרכזי

הנוער: 

בגליצ'
פותחים את הקיץ

1.7.15
9:00-22:00
רחוב הרב מלכה וכל מתחם הפארק הגדול

המגלשה לראשונה בישראל וזה מתחיל פה, בפ"ת!

מגלשת מים 300 מטר דו צדדית * דוכני מזון * 

מתנפחים * מסיבות ועוד * 

DJ 13:00 מסיבה רטובה עם

DJ 17:00 מסיבת קצף ענקית עם

20:00 מסיבת טראנס

בואו להתגלצ'!



מדריך + טלפוןשעת סיוםשעת התחלהמגרשיום

אלעד / בנצי - 19:3023:00052-8777920רבין/כביש מכביתא’

צבי לנדסמן - 19:3023:00050-7954139מתנ”ס שערים שעריהא’

יונתן סטרק - 20:0023:00050-7329886אחד העם אם המושבות א’

צבי לנדסמן - 19:3023:00050-7954139מתנ”ס יוספטלב’

יונתן סטרק - 20:0023:00050-7329886אחד העם אם המושבות ב’

אלעד פרלמוטר - 19:3023:00052-8777920רבין/כביש מכביתג’

אלעד פרלמוטר - 19:3023:00052-8777920מתנ”ס יוספטל ד’

צבי / יונתן - 19:3023:00050-7954139בפארק מול הקניון הגדולד’

אלעד פרלמוטר - 19:3023:00052-8777920מתנ”ס שערים שעריהה’

צבי / יונתן - 19:3023:00050-7954139בפארק מול הקניון הגדולה’

פתח תקוה
אומרת

לא!לאלימות עיר ללא אלימות
מגרשים מוארים בחופשת הקיץ 2015

בתכנית:

19:30-21:15 רחצה לילית ופעילות בדשא: 
* מתנפחים אקסטרים * טרופיקנה * הוריקן * מלחמת בלוני מים 

* קעקועים זוהרים ומיוחדים  * כובעי גרפיטי  * צלם מגנטים              
* קיר גראפיטי מקצועי עם אמנים

27.8.15 //  ספורטן 
מסיבת סיום הקיץ

מסיבת ראפ * היפ הופ * ברייקדאנס

כדורגל + 
כדורסל:

הפעילות 
תתקיים בכל 

שבוע בחודשים
יולי - אוגוסט 
לכל בני ובנות

הנוער

21:30-21:45 להקות נוער: בית דני, ווליום ורבר 

21:45-22:00 הרכב ג'רק

 22:00-22:45

₪10

 "קפה שחור חזק"


