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 2.6 | ראשון
 יום הזיכרון לנספי סודן 

 07:30 עולים לירושלים לטקס המרכזי
18:00 מעגלי שיח במועדוני הנוער

 4.6| שלישי
ערב הוקרה לבני נוער 

מתנדבים במסגרות החינוך 
 החברתי

 20:00 במשכן למוסיקה ולמחול
במעמד ראש העיר, ליאת שוחט

 5.6 | רביעי
 חפשו את המטמון

 באור יהודה
 תחרות עירונית לחגיגות ה-70

 19:30 הזנקה מגן התשעה
21:00 קומזיץ עירוני ברחבת מגדל המים

 *ההרשמה מראש לתחרות אצל רכזי המועדונים
ותנועות וארגוני הנוער

 6.6 | חמישי
 יום חילופי שלטון

10:00 ישיבת פתיחה בעירייה

 6.6 | חמישי
 חגיגת שבועות לנוער
 19:00 ארוחת שבועות חגיגית

במועדוני הנוער

 10.6 | שני
 יריד תעסוקה לבני נוער

11:00 ברחבת העירייה

 10.6 | שני
 הקרנת הסרט "מוטלים 

 בספק" במח׳ הנוער
20:00 מפגש עם הבמאי ויוצר הסרט, 

אלירן אליה סגן ראש העיר ויו"ר הנהלת 
 המרכזים הקהילתיים

מחלקת הנוער, בר לב 10

 11.6 | שלישי
 נינג'ה אור יהודה
 17:00-19:00 גילאי ד'-ו'

 19:00-21:00 גילאי ז' ומעלה
 21:00-22:00 תחרות לנוער ובוגרים

באירוע יהיו דוכני התרמה ׳מצילים את 
צחי שחורי׳ בחסות אמהות מתנדבות 
ז״ל ליג'י  עומרי  ע"ש  נוער  בני  למען 

הכניסה חופשית | ברחבת היכל הספורט

 12.6 | רביעי
 כנס מתגייסים עירוני

 לתלמידי כיתות יב'
18:00 בהיכל התרבות

 16.6 | ראשון
 מפגש ספרותי עם

הסופר אלי עמיר והזמרת 
 יוצרת רונית שחר
 20:00 בספרייה העירונית

 מחיר כרטיס 30 ₪
 כולל קפה ומאפה

מס' המקומות מוגבל

 20.6 | חמישי
מסיבת בריכה סיום 

 שבוע)יים( נוער
 13:30 בבריכה העירונית

הכניסה בתשלום

 2.7 | שלישי 
 צלילי אור יהודה

 קונצרט חגיגי של תזמורת
My Orchestra כלי נשיפה 

 20:30 בהיכל התרבות
לכל המשפחה, מחיר כרטיס 30 ₪

 3.7 | רביעי
קונצרט משפחות 

 בקונסרבטוריון
 19:00 במשכן למוסיקה ולמחול

לכל המשפחה, הכניסה חופשית.

 18.7 | חמישי
 מופע "בחזרה לעתיד"

להקות המחול הייצוגיות: 
 אלגרו ואנסמבל

 20:00 מופע מחול המגולל את
סיפורה של העיר אור יהודה מאז 

 הקמתה ועד היום.
 בהיכל התרבות

מחיר כרטיס 35 ₪

 28.7 | ראשון
 ארוחה בלבן בגינת מילווקי

 19:00 משפחת אור יהודה נפגשת
בגינת מילווקי, כל משפחה מגיעה 
לבושה בלבן עם ארוחת ערב קלה 

 ונהנית מהמופע ׳שבעים שירים׳
הכניסה חופשית. מחכים לכם!

 30.7 | שלישי
 אור יהודה רוקדת

 18:00 הרקדה המונית ו׳פלאש מוב׳
 של תלמידות בית הספר למחול

 בבריכה העירונית | לכל המשפחה
כרטיסים ימכרו בקופת הבריכה

 30.7 | שלישי
 פתיחת מרכז גיל רך

 ועידת אינטרנט קהילתית:
 ״איך לגדל ילד מאושר?״

 19:00-22:00 בהנחיית ליאת רוקח זמרוני
 ברח' בן גוריון 5 | להורים לילדים ונוער

לקבלת קישור להתחברות יש להירשם 
מראש
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 3.7 | רביעי
 מיצג הלבבות המאחדים

 לשנת ה-70
 17:30 ברחבת העירייה

המייצג יוכן ע"י ילדים, נוער משפחות 
ומבוגרים מכלל האוכלוסייה

 31.7 | רביעי
 יום כיף למשפחות מיוחדות

 בחסות חברה טבע
17:00 בבריכה העירונית

נפגשים 
בפסטיבל 

בחודשים 70
יוני-יולי

7 בתים - 7 סיפורים.
משפחות מאור יהודה פותחות את ביתם 

 לתושבים באווירה משפחתית
משפחת רוסו 20:00חמישי6.6

משפחת סינואני 20:00רביעי19.6
משפחת שתיוי20:00ראשון23.6

משפחת סופר 20:00ראשון7.7
אדיס במועדון השחר20:00ראשון14.7
משפחת דוידוב20:00שלישי23.7

משפחת דוברשוילי - פרטים בהמשך

ההשתתפות ללא עלות ההרשמה במח׳ פנאי 
וקהילה 03-7353510 | 03-7353532

הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.

נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה
my-or.org.ilלמידע נוסף על האירועים היכנסו לאתר
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16.6 | ראשון | 20:00

 מפגש עם הסופר אלי עמיר
על ספרו החדש ׳נער האופניים׳

והזמרת יוצרת רונית שחר
 מחיר כרטיס 30 ₪ כולל קפה ומאפה

 בספרייה העירונית, משה דיין 27 אור יהודה
מס' המקומות מוגבל

הנער נורי חלסצ'י מגיע לבדו לירושלים המצולקת ממלחמת 
השחרור והרחוקה מבגדד ממנה הגיע. משפחתו חיה 

במעברות והוא היחידי שעובר לקיבוץ ועושה הכל על מנת 
להתערות בו ואח"כ בעיר, מתאהב בצברית בת עשירים והוא 

דלפון, מכוח אהבתם יחיו מעתה והלאה באושר ועושר? 
זה ספרו האישי והמרגש ביותר של אלי עמיר, הוא חושף 

את עצמו ואת ישראל של העשור השני למדינה מן הזווית 
המיוחדת כל כך. הזמרת יוצרת רונית שחר מלווה אותו 

בשיריה המוכרים.

נפגשים בפסטיבל 70
מילים ומנגינה באור יהודה

 לרכישת כרטיסים:
 הספרייה העירונית 03-7353585

מח' פנאי וקהילה 03-7353510

נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה
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30.7 | שלישי | 18:00
אור יהודה רוקדת

הרקדה המונית ו׳פלאש מוב׳ 
של תלמידות בית הספר למחול 

 "נפגשים"
 הבריכה העירונית | לכל המשפחה

כרטיסים ימכרו בקופת הבריכה

2.7 | שלישי | 20:30
 צלילי אור יהודה

 קונצרט חגיגי של תזמורת
My Orchestra כלי נשיפה

קונצרט חוויתי, עם הרבה הומור, 
אווירה אמנותית וידידותית, התזמורת 
תבצע מבחר יצירות מוכרות: נעימות 

איריות, גרשווין, יידיש, רגטיים, שירים 
 ישראלים ועוד.

 היכל התרבות | לכל המשפחה
מחיר כרטיס 30 ₪

3.7 | רביעי | 19:00
קונצרט משפחות 

בקונסרבטוריון
בקונצרט ינגנו תלמידי 

הקונסרבטוריון יחד עם בני 
 משפחותיהם

 המשכן למוסיקה ולמחול
 לכל המשפחה

הכניסה חופשית.

18.7 | חמישי | 20:00
 מופע " בחזרה לעתיד"

של להקות המחול 
הייצוגיות: אלגרו ואנסמבל

 מופע מחול המגולל את סיפורה של
 העיר אור יהודה מהקמתה ועד היום.

היכל התרבות | מחיר כרטיס 35 ₪

2019 1949

 רכישת כרטיסים: 03-7353575
המשכן למוסיקה ולמחול, בן גוריון 5 | א-ה 15:00-19:00

נפגשים בפסטיבל 70
רוקדים, שרים ומנגנים באור יהודה

נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה
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 12. 11.6 | שלישי
 נינג'ה אור יהודה

 19:00 לכיתות ז׳ ומעלה
 21:00 תחרות לבני נוער ובוגרים

היכל הספורט | הכניסה חופשית!

 12.6 | רביעי
 כנס מתגייסים עירוני

 לתלמידי כיתות יב'
18:00 בהיכל התרבות

 20.6 | חמישי
 מסיבת בריכה

 סיום שבוע)יים( נוער
 13:30 בבריכה העירונית

הכניסה בתשלום 

 2.6 | ראשון
 יום הזיכרון לנספי סודן 
 07:30 עולים לירושלים לטקס המרכזי

18:00 מעגלי שיח במועדוני הנוער

 5.6 | רביעי
 חפשו את המטמון

 באור יהודה
 אחהצ של תחרות עירונית

 לכבוד חגיגות ה-70
 19:30 הזנקה מגן התשעה

 21:00 קומזיץ עירוני ברחבת
מגדל המים

 *ההרשמה מראש לתחרות אצל רכזי המועדונים
ותנועות וארגוני הנוער

 4.6| שלישי
ערב הוקרה לבני נוער 

מתנדבים במסגרות 
 החינוך החברתי

 20:00 במשכן למוסיקה ולמחול
במעמד ראש העיר, ליאת שוחט

 6.6 | חמישי
 יום חילופי שלטון
 10:00 ישיבת פתיחה בחדר

הישיבות בעירייה

 6.6 | חמישי
 חגיגת שבועות לנוער

 19:00 ארוחת שבועות חגיגית
במועדוני הנוער

 10.6 | שני
 יריד תעסוקה לבני נוער

11:00 בני נוער אשר מחפשים עבודה 
לקראת הקיץ נפגשים עם מגוון מעסיקים 

מרחבי העיר | ברחבת העירייה

 10.6 | שני
  הקרנת הסרט

 ׳מוטלים בספק׳
20:00 מפגש עם הבמאי ויוצר הסרט, 

אלירן אליה, סגן ראש העיר ויו"ר הנהלת 
 המרכזים הקהילתיים

במחלקת הנוער, חיים בר לב 11

2019 1949

לפרטים נוספים: מחלקת הנוער 03-6221741
NOARORYEHUD.A  | נוער אור יהודה 

נפגשים בפסטיבל 70
אור יהודה בלב הנוער

נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה
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 28.7 | ראשון
 ארוחה בלבן

 בגינת מילווקי
19:00 משפחת אור יהודה 
נפגשת בגינת מילווקי, כל 

משפחה מגיעה לבושה בלבן 
עם ארוחת ערב קלה ונהנית 

 מהמופע ׳שבעים שירים׳
הכניסה חופשית. מחכים לכם!

7 בתים- 7 סיפורים- אור יהודה
משפחות מאור יהודה יפתחו את ביתם לשמוע את סיפורי 

העליה והקמת אור יהודה באווירה אינטימית ומשפחתית 
האירוח בשילוב כיבוד אותנטי והופעות אינטימיות בבית המשפחה המארחת.

נפגשים אצל משפחת רוסו, מופע סטנד-אפ של ענת אביעד 20:00חמישי6.6

נפגשים אצל משפחת סינואני לחינה תימנית 20:00רביעי19.6

נפגשים אצל משפחת שתיוי, מופע של הזמרת דגנית דדו20:00ראשון23.6

נפגשים אצל משפחת סופר, מופע בידור של יעל קפיטולסקי 20:00ראשון7.7

נפגשים אצל אדיס במועדון השחר, מופע פולקלור אתיופי 20:00ראשון14.7

נפגשים אצל משפחת דוידוב20:00שלישי23.7

נפגשים אצל משפחת דוברשוילי - פרטים בהמשך

ההשתתפות ללא עלות בהרשמה מראש בטל. 03-7353510 | 03-7353532

2019 1949

נפגשים בפסטיבל 70
משפחת אור יהודה חוגגת יחד

 3.7 | רביעי
 מיצג הלבבות

המאחדים לשנת ה-70
17:00 המיצגים יוכניו על ידי ילדים, 

 נוער משפחות ומבוגרים תושבי העיר
רחבת העירייה

נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

 האירועים בשת״פ מחלקת פנאי וקהילה,
היכל התרבות והמשכן למוסיקה ולמחול
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 קבלת קהל: 
 אליהו סעדון 87 | טלפון 03-7353507

ב׳, ג׳ ו-ה 08:00-16:30 | א׳ וד׳, 8:00-13:30, 16:00-19:00 

30.7 | שלישי | 20:30
ועידת אינטרנט קהילתית

איך לגדל ילד מאושר?
 בהנחיית ליאת רוקח זמרוני

הכנס יועבר באמצעות האינטרנט, כל תושבי אור יהודה יוכלו 
להתחבר מהבית, לראות את ההרצאה, לשאול שאלות ולהשתתף 

ההשתתפות ללא תשלום אך מותנת ברישום מראש | רח' בן גוריון 5

נפגשים בפסטיבל 70
מרכז הגיל הרך

המרכז לגיל הרך
 המרכז יתן כתובת להורים וילדים

 בנושאי הורות ומשפחה במעגלים השונים.
המרכז יהווה מקום חוויתי הנותן מעטפת 

עשירה להורים ולילדים מתוך אמונה ותקווה 
כי ההשקעה בילדים של היום תניב את דור 

 המחר איכותי עם מודעות חברתית
ותרומה לקהילה. 

רחוב בן גוריון 5

נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה
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 קבלת קהל: 
 היכל הספורט, אליהו סעדון 87 | טל. 03-7353565

א׳-ה, 9:00-12:00, 16:00-19:00

 11.6 | שלישי | בין השעות 17:00-22:00

נינג'ה אור יהודה
 מתקני נינג'ה ופעילות אתגרית: הקיר המעוקל, סולם הסלמון,

מתקני שיווי משקל וכוח ומתקני מכשולים
 לגילאי ד'-ו' בין השעות 17:00-19:00

 לגילאי ז' ומעלה בין השעות 19:00-21:00
תחרות לנוער ובוגרים בין השעות 21:00-22:00 )ההרשמה במקום( 

ברחבת היכל הספורט | הכניסה חופשית

נפגשים בפסטיבל 70
אתגר הנינג׳ה באור יהודה

באירוע יהיו דוכני התרמה 
׳מצילים את צחי שחורי׳ בחסות 
אמהות מתנדבות למען בני נוער 

ע"ש עומרי ליג'י ז״ל

נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה


