
נפגשים מרכזים קהילתיים 
אור יהודה במגוון קייטנות קיץ 

איכותיות לבחירתכם!

באור יהודה 
החברים נפגשים 

גם בחופשה! 

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית



20
טנות קיץ 19
ד! קיי

אח
ם 

קו
ת במ

כל מה שאתם צריכים לדע

www.my-or.org.il הרשמה באתר
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קייטנת 
קטרגל

 בהדרכת דן פוזננסקי

1-18.7.2019 | מרכז הפיס
 למסיימי כיתה א' עד מסיימי כיתה ו'

 ימים א'-ה׳ בשעות 08:00-13:00
כולל ארוחת בוקר קלה

 פעילויות: • ימי ספורט • בריכה
• ימית 2000 • איי ג'אמפ • הדב הלבן 

מחיר: 1,400 ₪

קייטנת 
 קטרגל

מחזור 2
21.7-1.8.2019 | מרכז הפיס

 למסיימי כיתה א' עד מסיימי כיתה ו'
 ימים א'-ה׳ בשעות 08:00-13:00

כולל ארוחת בוקר קלה
 פעילויות: • ימי ספורט • בריכה

• לונה פארק • מימדיון

מחיר: 950 ₪

  www.my-or.org.il הרשמה באתר
 קבלת קהל:

 היכל הספורט א׳ עד ה׳, 9:00-12:00 | 16:00-19:00 | אליהו סעדון 87 | טל. 03-7353565
 מרכז פיס א׳ ו-ג׳ 9:00-20:00 | ב׳, ד׳ ו-ה׳  15:00-20:00 | החצב 19 | טל. 03-5337501 

אולם רבין ב׳, ג׳ ו-ד׳, 15:00-19:00 | רח' ניצן 2 | טלפון 03-6007924 

נפגשים בקייטנות 

הספורט
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קייטנת 
התעמלות 

קרקע
מחזור 2

21.7-1.8.19 | היכל הספורט
 למסיימי כיתה א' עד מסיימי כיתה ו׳

 ימים א'-ה׳ בשעות 08:00-13:00
כולל ארוחת בוקר קלה

 פעילויות: ימי ספורט • בריכה
• לונה פארק • מימדיון

מחיר 950 ₪

  www.my-or.org.il הרשמה באתר
 קבלת קהל:

 היכל הספורט א׳ עד ה׳, 9:00-12:00 | 16:00-19:00 | אליהו סעדון 87 | טל. 03-7353565
 מרכז פיס א׳ ו-ג׳ 9:00-20:00 | ב׳, ד׳ ו-ה׳  15:00-20:00 | החצב 19 | טל. 03-5337501 

אולם רבין ב׳, ג׳ ו-ד׳, 15:00-19:00 | רח' ניצן 2 | טלפון 03-6007924 

 לנבחרת
התעמלות קרקע 

נפתח מחנה 
אימונים

פרטים אצל טל

קייטנת 
התעמלות 

קרקע
בהדרכת צוות טל ספורט

 1-18.7.19 | היכל הספורט
 למסיימי כיתה א' עד מסיימי כיתה ו'

 ימים א'-ה׳ בשעות 08:00-13:00
כולל ארוחת בוקר קלה

 פעילויות: ימי ספורט • בריכה
• ימית 2000 • איי ג'אמפ • הדב הלבן

מחיר: 1,400 ₪ 
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קייטנת 
כדורסל

 בניהולו של מוטי בן בסט ובהדרכת אביב קושמקוב

1-18.7.19 | אולם שיזף
 למסיימי כיתה א' עד מסיימי כיתה ו'

 ימים א'-ה׳ בשעות 08:00-13:00
כולל ארוחת בוקר קלה

 פעילויות: ימי ספורט • בריכה
• ימית 2000 • איי ג'אמפ • הדב הלבן

מחיר: 1,400 ₪ 

  www.my-or.org.il הרשמה באתר
 קבלת קהל:

 היכל הספורט א׳ עד ה׳, 9:00-12:00 | 16:00-19:00 | אליהו סעדון 87 | טל. 03-7353565
 מרכז פיס א׳ ו-ג׳ 9:00-20:00 | ב׳, ד׳ ו-ה׳  15:00-20:00 | החצב 19 | טל. 03-5337501 

אולם רבין ב׳, ג׳ ו-ד׳, 15:00-19:00 | רח' ניצן 2 | טלפון 03-6007924 

 לנבחרת
 התעמלות

אמנותית נפתח 
מחנה אימונים
פרטים אצל אלונה

קייטנת 
 ספורט

 1-18.7.19 | אולם נווה רבין
 למסיימי כיתה ג' עד מסיימי כיתה ו'

 ימים א'-ה׳ בשעות 08:00-13:00
כולל ארוחת בוקר קלה

 פעילויות: ימי ספורט • בריכה
• ימית 2000 • איי ג'אמפ • הדב הלבן

מחיר: 1,400 ₪ 
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נפגשים בבתי הספר של

החופש הגדול
 עיריית אור יהודה באמצעות "נפגשים" מרכזים קהילתיים תפעיל את התכנית החינוכית

 בית הספר של החופש הגדול "סיפורים ואגדות בכל מיני צבעים" לבוגרי כיתות א', ב' ו-ג'.
רכזי התכנית והצוותים החינוכיים ייבחרו ברובם מתוך הצוות הקבוע של בית הספר.

 צהרוני ביה״ס
של החופש הגדול

 1-21.7.19 | בבתי הספר*
 כיתות א'-ב'

 ימים א'-ה׳ בשעות 13:00-16:00
כולל ארוחת צהריים חמה

מחיר: 850 ₪

 בית הספר
של החופש הגדול

 1-21.7.19 | בבתי הספר*
 כיתות א'-ג'

 ימים א'-ה׳ בשעות 08:00-13:00
 כולל ארוחת בוקר קלה

 פעילויות: סדנאות אומנות • טכנולוגיה • בישול
• משחקים של פעם • מופעים ועוד.

מחיר: 300 ₪

www.my-or.org.il הרשמה באתר
 קבלת קהל במח' פנאי וקהילה ובמרכזים הקהילתיים של "נפגשים״:

 ראשון 16:00-9:00 | שני ושלישי 17:30–10:30
רביעי 19:00–12:00 | חמישי 15:30–9:00

*תוכנית בתי הספר של החופש הגדול תפעל  בבתי הספר הבאים: שיזף ⋅ אהוד מנור ⋅ אלונים ⋅ סעדיה גאון 
 – יעבור לבית ספר ברנקו וייס ⋅ סביונים – יעבור לחטיבת "יובלים" ⋅ מכתב מאליהו בנות – יעבור לתפוח הפיס.
התכנית תפעל בכל בית ספר שבו יירשמו לפחות 60 תלמידים. במקרה שבו יהיו פחות נרשמים, הפעילות 
תתקיים בבית ספר אחר במקרים של ביטול הרשמה לאחר תחילת התכנית, לא יוחזר התשלום ניתן לפנות 

בשאלות והבהרות לרכז/ת התכנית בבית הספר



7

קייטנה 
ציבורית

מחזור 2
22.7-12.8.19 | במוקדים שונים 

 כיתות א׳-ו׳ | ימים א'-ה׳
 בשעות 8:00-13:00, כולל ארוחת בוקר קלה

9 הפעלות כולל פעילות חוץ אחת

מחיר: 669.9 ₪
⋅ לא ינתנו הנחות ⋅ פחת מס' הנרשמים מ-100 ילדים, יעלה 
מחיר הקייטנה בהתאם לנוסחה הקבועה בסעיף 6א)1( לצו 

הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות )סל שירותים ומחיר 
מירבי(  ⋅ לא כולל ט' באב 

קייטנה 
 ציבורית

1-21.7.19 | במוקדים שונים
 כיתות א׳-ו׳ | ימים א'-ה׳

 בשעות 8:00-13:00 כולל ארוחת בוקר קלה
9 הפעלות כולל פעילות חוץ אחת

מחיר: 669.9 ₪ עד השעה 13:00
מחיר: 1,085 ₪ עד השעה 16:00

⋅ לא ינתנו הנחות ⋅ פחת מס' הנרשמים מ-100 
ילדים, יעלה מחיר הקייטנה בהתאם לנוסחה 

הקבועה בסעיף 6א)1( לצו הפיקוח על מחירי 
קייטנות ציבוריות )סל שירותים ומחיר מירבי(

www.my-or.org.il הרשמה באתר
 קבלת קהל במח' פנאי וקהילה ובמרכזים הקהילתיים של "נפגשים״:

 ראשון 16:00-9:00 | שני ושלישי 17:30–10:30
רביעי 19:00–12:00 | חמישי 15:30–9:00
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נפגשים בקייטנות

הגיל הרך

www.my-or.org.il הרשמה באתר
 קבלת קהל במשרדי הנהלה:

 שני, שלישי וחמישי 8:00-16:30 | ראשון ורביעי בוקר 8:00-13:30, אחה"צ 16:00-19:00
אליהו סעדון 87 | טל. 03-7353502, 03-7353507

 קייטנת ילדודס
ילדי העתיד

ט.טרום חובה, טרום חובה וחובה
 1-31.7.19 | גני הילדים

 ימים א'-ה׳, לא כולל ימי שישי.
הקייטנה כוללת כ-29 הפעלות מגוונות, צוות מקצועי ומיומן

8:00-13:00 
מחיר: 1,200 ₪ לאחר סבסוד העירייה

 8:00-16:00, כולל ארוחת צהריים
מחיר: 1,700 ₪ לאחר סבסוד העירייה

*  פתיחת הקייטנות מותנית במינימום של 24 ילדים בגן

 חודש
יולי
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www.my-or.org.il הרשמה באתר

 קבלת קהל במשרדי הנהלה:
 שני, שלישי וחמישי 8:00-16:30 | ראשון ורביעי בוקר 8:00-13:30, אחה"צ 16:00-19:00

אליהו סעדון 87 | טל. 03-7353502, 03-7353507

 צהרון יולי
ט.טרום חובה, טרום חובה וחובה

1-31.7.19 | גני החינוך המיוחד
 ימים א'-ה׳ מסיום הלימודים ועד 16:00

 כולל ארוחת צהריים
פעילויות: הצגה • הפעלה מוסיקלית • יום מדע 

• ספורט • תנועה

מחיר: 935 ₪ לאחר סבסוד העירייה

קייטנה 
 ציבורית

 ט.טרום חובה, טרום חובה וחובה
 1-21.7.19 | גני הילדים

ימים א'-ה׳, לא כולל ימי שישי

 8:00-13:00, כולל ארוחת בוקר קלה
מחיר: 765.3 ₪

 8:00-16:00, כולל ארוחת בוקר קלה
 וארוחת צהריים

מחיר: 1,150 ₪
⋅ הקייטנה כוללת 9 הפעלות ⋅ פחת מס הנרשמים מ-35 
ילדים לקבוצה, יעלה מחיר הקייטנה בהתאם לנוסחה 
הקבועה בסעיף 6א)1( לצו הפיקוח על מחירי קייטנות 
ציבוריות )סל שירותים ומחיר מירבי(, תשע"ח-2018 ⋅ 
הקייטנה תפתח במספר מוקדים, בכפוף לכמות הנרשמים 

⋅ לא יינתנו הנחות על הקייטנות הציבוריות

הנחות ל״קייטנות ילדודס״ בגני 
הילדים בחודש יולי בלבד:

משפחה הרושמת 2 ילדים תקבל הנחה של 400 ₪ 
)200 ₪ לילד(, 3 ילדים תקבל הנחה של 600 ₪  )200 
 ₪ לילד( ⋅ הנחות לנכים ולמשפחות יחידניות 15% הנחה
 50% עד  סוציואקונומי  מצב  פי  על  הנחות  ועדת   ⋅
טופס לקבלת  נפגשים  למזכירות  לפנות  יש   הנחה 
⋅ הנחות לנרשמים לקייטנות נוספות ברשת נפגשים: בבתי 
הספר 5% הנחה נוספת על כל קייטנה, 10% הנחה על 
הקייטנה השלישית ⋅ אין כפל הנחות ⋅ לא ינתנו הנחות 

לקייטנות הציבוריות ולבתי הספר של החופש הגדול. 
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www.my-or.org.il הרשמה באתר

 קבלת קהל במשרדי הנהלה:
 שני, שלישי וחמישי 8:00-16:30 | ראשון ורביעי בוקר 8:00-13:30, אחה"צ 16:00-19:00

אליהו סעדון 87 | טל. 03-7353502, 03-7353507

*  כלל הקיטנות של הגיל הרך, לא כולל ימי שישי,  פתיחת הקייטנות מותנות במנימום נרשמים.

לילדים עם צרכים מיוחדים בני 3-4
4-8.8.19 | גני החינוך המיוחד

 ימים א'-ה׳ בשעות 08:00-13:00
 לא כולל ארוחת בוקר

 פעילויות:
הפעלה מוסיקלית • ספורט • תנועה

מחיר: 500 ₪

לילדי טרום טרום חובה, טרום חובה וחובה
4-8.8.19 | גני העירייה
 ימים א'-ה׳ בשעות 08:00-13:00

 לא כולל ארוחת בוקר
 פעילויות:

הפעלה מוסיקלית • ספורט • תנועה
מחיר: 500 ₪

 לילדים עם צרכים מיוחדים בני 5-7
 4-8.8.19 | גן חינוך מיוחד

 ימים א'-ה׳ בשעות 08:00-13:00
 לא כולל ארוחת בוקר

 פעילויות:
הפעלה מוסיקלית • ספורט • תנועה

מחיר: 223 ₪ לאחר סבסוד החברה למתנ״סים

קייטנת 
ילדודס
שבוע נוסף

נפגשים בקייטנות

הגיל הרך
 חודש

אוגוסט



11

פעילויות 
אוגוסט

קייטנת 
מדעים 

 ואומנויות
 בשיתוף מחלקת החינוך בעיריית אור יהודה

22.7-1.8.19 | תפוח פיס
 כיתות א'-ד'

 ימים א'-ה׳ בשעות 08:00-13:00
כולל ארוחת בוקר קלה

 פעילויות: מדע בחלל • אמנות • אלקטרוניקה
 • אדריכלות • בישול ועוד

מחיר: 855 ₪ עד 13:00

הכנה 
 לכיתה א'

 בשיתוף מחלקת החינוך בעיריית אור יהודה
בהדרכת מעין שרעבי - מחנכת כיתה א' ובעלת 

 מרכז למידה ייחודי
 מתן כלים לקראת המעבר לכיתה א'.

במהלך הקייטנה יתקיימו פעילויות פנאי 
 להעשרה.

4-8.8.19
 5 ימים ב"מועדון לחבר"

 במרכזים קהילתיים אור יהודה
ברח׳ אליהו סעדון 87

 למסיימי גן חובה
 ימים א'-ה׳

 בשעות: 08:00-13:00
 יש להביא ארוחת בוקר

מחיר: 450 ₪

25-28.8.19
 4 ימים

בתפוח פיס 

 למסיימי גן חובה
 ימים א'-ד׳

 בשעות: 08:00-13:00
 יש להביא ארוחת בוקר

מחיר: 380 ₪

www.my-or.org.il הרשמה באתר
 קבלת קהל במשרדי הנהלה:

 שני, שלישי וחמישי החל מ-8:00 עד 16:30
 ראשון ורביעי: בוקר 8:00 עד 13:30 | אחה"צ 16:00 עד 19:00

אליהו סעדון 87 | טל. 03-7353502, 03-7353507
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www.my-or.org.il הרשמה באתר

 קבלת קהל במשרדי הנהלה:
 שני, שלישי וחמישי החל מ-8:00 עד 16:30

 ראשון ורביעי: בוקר 8:00 עד 13:30 | אחה"צ 16:00 עד 19:00
אליהו סעדון 87 | טל. 03-7353502, 03-7353507

 Summer
School 
באנגלית וספרדית

21.7-1.8.19 
במשכן למוסיקה ולמחול

 למסיימי כיתות ז׳-ט׳ בין השעות 9:00-13:30
כולל ארוחת בוקר קלה

שבועיים של למידה חוויתית, בצורה מעניינת 
ומהנה ע״י אנשי מקצוע ברמה הכי גבוהה 

 מביה"ס לשפות 
כולל יציאה לשתי אטרקציות מהנות.

מחיר: 1500 ₪

קיץ לנוער
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www.my-or.org.il הרשמה באתר

 קבלת קהל במשרדי הנהלה:
 שני, שלישי וחמישי החל מ-8:00 עד 16:30

 ראשון ורביעי: בוקר 8:00 עד 13:30 | אחה"צ 16:00 עד 19:00
אליהו סעדון 87 | טל. 03-7353502, 03-7353507

 מרכז למידה
מרתון אנגלית 

ומתמטיקה
הכנה מעולה לשנת הלימודים הבאה בתפוח פיס. 
קורס קיץ  הלמידה בקבוצות קטנות )שעה וחצי לכל שכבת גיל(

באנגלית
 בשיתוף חברת מתיק

בתפוח פיס
החל מה-8.7.19 בכל ימי שני 

 למסיימי ו'-ח'
בין השעות 15.00-19.30

מחיר: 750 ₪

מרתון אנגלית
 למסיימי ו'-ח' בשיתוף בתי הספר

25-28.8.19
 בין השעות 10:30-16:00

הלמידה בקבוצות קטנות )שעה וחצי לכל שכבת גיל(
מחיר: 350 ₪

 מרתון מתמטיקה
 למסיימי ו׳-ח' בשיתוף בתי הספר

18-21.8.19
בין השעות 10:30-16:00

הלמידה בקבוצות קטנות )שעה וחצי לכל שכבת גיל(
מחיר: 350 ₪
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www.my-or.org.il הרשמה באתר

 קבלת קהל במשרדי הנהלה:
 שני, שלישי וחמישי החל מ-8:00 עד 16:30

 ראשון ורביעי: בוקר 8:00 עד 13:30 | אחה"צ 16:00 עד 19:00
אליהו סעדון 87 | טל. 03-7353502, 03-7353507

קיץ לנוער
קיץ על 
גלגלים

7.7-18.7.19
 למסיימי כיתות ה׳-ו׳

 ימים א', ג', ה', בין השעות 08:30-15:30
כולל ארוחת בוקר קלה

שישה ימים של פעילויות אטרקטיביות 
באתרים שכולנו הכי אוהבים: לונה פארק • 

סופרלנד, מימדיון, ימית 2000 • סינמה סיטי • 
 מוזיאון הילדים בחולון.

הפעילות בלווי צוות הדרכה מקצועי ומיומן.

מחיר: 950 ₪
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1.  התנאים המפורטים לעיל הינם נהלי הרישום לקייטנות הקיץ 
בלבד. לפעילות במסגרת התוכנית "בתי הספר של החופש 

הגדול" נהלים שונים, אשר נמצאים במזכירות המתנ"ס.
2.  אמצעי התשלום: כרטיס אשראי בלבד, ניתן לפרוס עד 3 
תשלומים )לא תתקבל פריסה לתשלומים באמצעות דיינרס(.
3.  פתיחת הקייטנה מותנית במספר מינימום של משתתפים.

4.  הקייטנה תתקיים בימים א'-ה', לא כולל ימי שישי.
5.  הפעילויות מאובטחות בהתאם להוראות משרד החינוך 

ולפי תקני חוזר מנכ"ל.
6.  כחלק מהפעילות בקייטנות, נבקר בבריכה העירונית באור 
יהודה, בימים אלה הקליטה והפיזור יתבצעו בהתאם ללוח 
הזמנים בקייטנה בה הילד/ה נמצא. )למעט קייטנות גני 
הילדים וקייטנות בהם היציאות שונות בהתאם לתוכנית (.

7.  ההדרכה תתבצע ע"י מדריכים מנוסים בעלי רישיון הדרכה, 
המתאימים לגילאי הילדים ואופי הקייטנות. ביום פתיחת 
הקייטנות, המשתתפים יעודכנו בתוכנית לכל ימי הפעילות.
,16.6.19 ביום ראשון   8.  ההרשמה לקייטנות תסתיים 

י"ג בסיוון תשע"ט.
9.  במידה וללקוח ישנו חוב לחברת מרכזים קהילתיים אור 

יהודה, לא ניתן יהיה לבצע רישום עד להסדרת החוב.
10. ביטולים והחזרים:

א.  עד 10 ימים לפני תחילת כל קייטנה, ניתן יהיה לבטל 
את ההשתתפות תמורת החזר תשלום מלא.

ב.  החל מה 20.6.19 ינוכה תשלום של 30% מעלות 
הקייטנה.

ג.  החל מה- 1.7.19 לא יתקבלו ביטולים בעבור הקייטנה.
ד.  לא יתקבל ביטול רטרואקטיבי לקייטנה ולא יינתן 

החזר כספים בגינו.
ה.  הביטולים וההחזרים יתקבלו בכפוף לחתימה על טפסי 
ביטול השתתפות ובהתאם לנוהל ביטולים והחזרים 

שניתן לעיין בו במזכירות המתנ"ס.
11.  רשת מרכזים קהילתיים אור יהודה שומרת לעצמה את 
הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיית 
משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של התוכנית.
12.  תכנית הקייטנה שמתפרסמת בעת ההרשמה ניתנת 

לשינויים בהתאם לשיקול דעת ההנהלה.
13.  לא ניתן לבצע העברת רישום למשתתף אחר במהלך 

הקייטנה.
14.  החזרים בגין מחלה, יינתנו רק לאחר היעדרות של שבעה 
ימי מחלה רצופים בכפוף להצגת אישור רפואי. האישורים 

יוצגו עד יומיים מתום ימי המחלה.
15. הנחות:

א.  משפחה הרושמת שני ילדים ויותר לקייטנות גני הילדים 
בחודש יולי בלבד, תקבל 200 ₪ הנחה לכל ילד.

ב. שני ילדים בקייטנה – 5% הנחה לכל ילד.
ג. עבור נרשם שלישי - 10% הנחה.

ד. הורה יחידני – 15% הנחה
ה. נכים – 10% הנחה

ההנחות לא תקפות לפעילות "בתי הספר של החופש 
הגדול" ולקייטנות הציבוריות. אין כפל הנחות.

16. ועדת הנחות: לקבלת הנחות מעבר למוגדר בסעיף 12, 
ניתן לפנות לוועדת הנחות ע"י מילוי טופס בקשה, שניתן 
לקבל במזכירות, יש להביא צילום של תעודה מזהה עם 
פרטי הילדים ומסמכים המאמתים הכנסות ו/או אבטלה.
17. לא תתקבל בקשה לביטול והחזר כספי רטרואקטיבית.

18.  הנני מאשר לרשת מרכזים קהילתיים אור יהודה, להשתמש 
בתמונות בהן מופיע/ה בני/בתי לצורכי פרסום ולא תהיינה 
לי כל טענות, דרישות או תביעות בקשר לכך. במידה ואינני 

מאשר יש לציין זאת בטופס )הצהרת בריאות(
* הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.

נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה - תקנון ונהלי הרשמה לקייטנות קיץ 2019

www.my-or.org.il הרשמה באתר
 קבלת קהל במשרדי הנהלה:

 שני, שלישי וחמישי החל מ-8:00 עד 16:30
 ראשון ורביעי: בוקר 8:00 עד 13:30 | אחה"צ 16:00 עד 19:00

אליהו סעדון 87 | טל. 03-7353502, 03-7353507
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 ההרשמה לכל קייטנות הקיץ של נפגשים
 מרכזים קהילתיים אור יהודה באתר:

my-or.org.il
 קבלת קהל במשרדי הנהלה:

 ב׳, ג׳ ו-ה 8:00-16:30 | א׳ ו-ד׳ בוקר 8:00-13:30, אחה"צ 16:00-19:00
אליהו סעדון 87 | טל. 03-7353502, 03-7353507

 קבלת קהל במח' הספורט:
 היכל הספורט א׳ עד ה׳, 9:00-12:00 | 16:00-19:00 | אליהו סעדון 87 | טל. 03-7353565

 מרכז פיס א׳ ו-ג׳ 9:00-20:00 | ב׳, ד׳ ו-ה 15:00-20:00 | החצב 19 | טל. 03-5337501
אולם רבין ב׳, ג׳ ו-ד׳, 15:00-19:00 | רח' ניצן 2 | טל. 03-6007924

 קבלת קהל במח' פנאי וקהילה:
 א׳ 16:00-9:00 | ב׳ ו-ג׳ 17:30-10:30 | ד׳ 19:00-12:00 | ה 15:30-9:00

אליהו סעדון 87 | טל. 03-7353502, 03-7353507

 קבלת קהל בתפוח פיס - מרכז מדע טכנולוגיה ואומנויות
 א׳-ג׳ 16:30-18:30 | ב׳, ג׳ ו-ה, 9:00-12:00

מנחם בגין 101 | טל. 03-7353595

* הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית


