
מופעים ללא עלות

שלישי מצחיק 
2.7 שעה 20:30 

סטנד אפ אמירם טובים 

אודיטוריום אשכול הפיס,
בן גוריון 24

9.7 שעה 20:30  

סטנד אפ  צוות מנחוס

אודיטוריום ע"ש ששונה דמרי,

תיכון ברנר, ישראל ישעהו 12

16.7 שעה 20:30

סטנד אפ יונתן ברק
אולם שרת

13.8 שעה 20:30

סטנד אפ דניאל אסייג

מרכז הנוער יוספטל, מסריק 15

20.8 שעה 20:30

סטנד אפ אסף יצחקי 

אודיטוריום חט"ב אחד העם, 
זיכרון יעקב 43

27.8 שעה 20:30 

סטנד אפ יוסי גבני

מרכז הנוער עמישב,
שבט בנימין 6
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עמדות הנפקה:
בניין העירייה א'- ה'

בין השעות 14:00-8:00,
יום ג' 14:00-8:00,

18:00-16:00 

של קיץ1010אגף הנוער והצעירים

הטבות מדהימות

למחזיקי כרטיס נוער פתח תקוה +

חופשה מהנה
רמי גרינברג ראש העיר

נוער 10יולי-אוגוסט 2019

www.ptplus.co.il :למימוש תוקף ההטבות
072-2457397 | 073-2234350 שירות לקוחות:

האגף לתכנון אסטרטגי

ניתן להשתמש בכל ההטבות, לקבלת ההטבות יש להציג כרטיס נוער בתוקףשל אחד ההורים.ובהצגת ת.ז. או צילום ספח ת.ז. לגילאי 12-18 בעלות של 20 ₪הנפקת כרטיס נוער
יש לעקוב בפייסבוק העירוני ובאתר ההטבותמספר הטבות מוגבל. כל ההטבות תקפות משעה 18:00 ואילך. כל הטבה מוגבלת לפעם אחת ביום.

פותחים ת'קיץ 27.6 שעה 19:30

כיכר המייסדים
D.J: דודי בוזגלו, מיסטר 

בלאק, עידן בקשי, לוטרה, 

אילון מתנה, מרקוס
האירוע בשיתוף

הרשות למאבק 

באלימות בסמים

ובאלכוהול

מרכזי הנוער
יהיו פתוחים בחודשי הקיץ 

בימים א, ב , ד, ה
בין השעות 17:00-24:00

מרכזי נוער עמישב
ואם המושבות

יהיו פתוחים בימים א, ה 
בין השעות 18:00-02:00

סוגרים תקיץ 29.8

שעה 19:30 
אירוע סיום הקיץ

כיכר המייסדים

אומן אורח עדן חסון, 

D.J – רז סימון, חן פרץ

האירוע בשיתוף הרשות למאבק 

באלימות בסמים ובאלכוהול

מסיבת קצף
 11.7 משעה 19:00

מסיבה לבני נוער: 
תותח קצף, מגלשת טיטניום, 

D.J -אופני שייקים ו
מרכז הנוער שעריה, שולמית 3

כוכב העיר 1.8 פסתיכון
תחרות כישרונות צעירים

אומן אורח נוי פדלון
אולם שרת שעה 19:30

קניון עופר
ז'בוטינסקי 72 פ"ת

בקומה ב' - קומת האוכל
בימים א׳-ג׳-ה׳

בין השעות:
14:00-20:00

עיריית פתח תקוה



בסמים ובאלכוהולבאלימותהרשות למאבק פרטים:בשעה -22:00בימי שלישיהקרנת סרט בגינות

ימי רביעי

נווה דקלים
מגרש מקורה
20:00-23:00

הדר המושבות
מגרש יצחק נבון
20:00-23:00

ימי שניימי ראשון
דדו

מגרש בית מרקו
20:00-23:00

נווה גן
נווה אברהם

20:00-23:00 יוספטל
מתנ"ס יוספטל
19:00-22:00

מתחם בטוח לבני נוער
 מתחמים בטוחים ומוארים

לנוער אחרי השעה 23:00: 
פארק הגדול, ספורטק,

חורשת האקליפטוס
)רב מלכה/ גיסין( סגולה. בן ציון גאליס 55 הקניון הגדול

מועדון ספורט 
המושבה
מינץ 34

מגרשים 
מוארים

ימי שלישי

ימי חמישי

חדש!!
מגרש סינטטי 
ספורטק סירקין
21:00-24:00

החל מ- 
9/07/19

שעריה מגרש שערים
20:00-23:00

יוספטל מתנ"ס יוספטל
19:00-22:00

נוער 10
הטבות

עסקים

שעת קפיצה ב- 20 ₪
שעה שנייה ב- 20% הנחה.

ללא כפל מבצעים
בין השעות 19:00-22:00

בכל ימות השבוע. מימוש 1 לנער/ה
חובה למלא אישור קפיצה באתר

 www.iJump.co.il 
תקף ליולי אוגוסט

 יצחק רבין 4 
חדר קריוקי לשעתיים

עם שתייה קלה ב- 10 ₪
ללא כפל מבצעים על בסיס 

מקום פנוי. טלפון *4513
 www.beat-box.co.il

תקף ליולי אוגוסט החל משעה 18:00

סניף שטמפפר 73
סניף קניון גנים 

 פיצה אישית ותוספת ב- 10 ₪
תקף ליולי אוגוסט החל משעה 18:00

משולשי פיצה ותוספת לבחירה. 
ב- 10 ₪

תקף לסניף בקומת הקולנוע 
החל מהשעה 18:00.

תקף ליולי אוגוסט

 רול פוטו מאקי לבחירה
ב- 10 ₪  ללא כפל מבצעים

וללא חבר טעמים.
תקף ליולי אוגוסט החל משעה 18:00

 רוטשילד 83 
 ארוחת המבורגר עם ציפס 

ולימונדה ב- 15 ₪
ללא כפל מבצעים

תקף ליולי אוגוסט החל משעה 18:00

 הקניון הגדול ליד הקולנוע
 כוס יוגו קטנה ב- 10 ₪

תקף ליולי אוגוסט החל משעה 18:00

כניסה לבריכה ב- 10 ₪
שחיה מעורבת: בימים: ג', ה' – 19:30-22:00

בנים: יום ב' 21:15-23:00, יום ה' 22:00-23:00
בנות: בימים א', ד' 21:15-23:00

תקף ליולי אוגוסט 

 שחם 22 
 מארז המבורגר 150 גרם + 

ציפס ב- 15 ₪
)ב-T.A  בלבד(
תקף ליולי אוגוסט
החל משעה 18:00

  הרכש 1 
שעת בריחה ב- 60 ₪
מינימום 3 משתתפים.

בהזמנה טלפונית בלבד
www.escrooms.co.il

054-9728070 
תקף ליולי אוגוסט החל משעה 18:00

 הנחשון 17 
 שעת בריחה ב- 60 ₪
 מינימום 3 משתתפים.

בהזמנה טלפונית בלבד.
052-9098854 

תקף ליולי אוגוסט החל משעה 18:00

כשר

כשר

יעל רום 8

למחזיקי כרטיס נוער פתח תקוה+ בתוקף ולמצטרפים חדשים. עד גמר המלאי . ט.ל.ח

 הקניון הגדול, קניון סירקין,
סניף אם המושבות 
 כוס ריבר s ב- 10 ₪

עד גמר המלאי. ללא כפל מבצעים
בין השעות 18:00-22:00

תקף ליולי אוגוסט 

לפרטים נוספים: נדב שומרון - אגף חברה, נוער וצעירים
nadavsh@ptikva.org.il | 050-6795495

 HOT CINEMA הקניון הגדול

כרטיס לסרט ב- 10 ₪
בימים א׳, ב׳, ד׳ להקרנות החל מהשעה 19:00

רכישה בקופות הקולנוע בלבד ובהצגת כרטיס נוער בתוקף
מוגבל למימוש אחד בשבוע.

תקף ביולי ואוגוסט  2019

לא תקף להקרנות תלת מימד והקרנות מיוחדות כהגדרתן בתקנון החברה, 
אין כפל מבצעים והטבות

m o b i l e


