שנת תש"פ 2020-2019

מה עושים?
איפה נפגשים?!
אתם מחליטים!
חוגים • פעילויות • אירועים • פנאי • תרבות • העשרה • פנאי לציבור
הדתי ולאוכלוסיות מיוחדות • קייטנות • אירועי קיץ • בריכה עירונית
• ספרייה • מכללה • מרכז מצוינות • יחידה להתנדבות עירונית
נפגשים בכל גיל במרכזים הקהילתיים אור יהודה.
 Fb Levinsky regularהפונט עבור הסלוגן בעברית
 Al Bayan boldהפונט עבור הסלוגן בערבית

נפגשים אליהו סעדון 87
מרכזיה 03-7353535
הצטרפו אלינו ב-

תושבים ולקוחות יקרים,
"נפגשים" מרכזים קהילתיים (המתנ"ס לשעבר) בשמו החדש מהווה בית חם לכל
אחד ואחת מכם .מעבר לשינוי השם ,במהלך השנה האחרונה הורחבו משמעותית
תחומי הפעילות והאחריות של המרכזים הקהילתיים ,כל זאת במטרה לאפשר לכמה
שיותר תושבים לקבל שירותים המותאמים להם .אני רואה בהנגשת שירותים בתחומי
הקהילה ,הפנאי ,הספורט ,התרבות וההשכלה לכלל התושבים ערך חשוב ביותר ולכן
אני מברכת על שינוי התפיסה שחל בארגון והעובדה שאתם מצביעים ברגליים.
לצד ההשקעה בתחומי תוכן רבים והרחבת הפעילות לאוכלוסיות רבות ככל שניתן,
העירייה משקיעה כעת לא מעט משאבים בשדרוג מתקני המרכזים הקהילתיים כדי
לדאוג לכך שגם סביבת הפעילות תהיה מיטבית ונעימה .אני בטוחה שתמצאו עניין
רב בפעילות השנתית שמתקיימת במרכזים ומאחלת לכם שנת פעילות מוצלחת.
בברכה,
					

ליאת שוחט
ראש העיר

תושבים יקרים,
אנו גאים להציג בפניכם את מגוון הפעילויות ,הסדנאות ,הקורסים וההצגות
המתקיימים ב"נפגשים" מרכזים קהילתיים אור יהודה.
חזון "נפגשים" שמם החדש של המרכזים הקהילתיים אור יהודה (המתנ"ס)" :לייצר
הזדמנות לחלום ,להגשים ולהתפתח בתחומי התרבות ,הקהילה והחינוך .במעטפת
מקצועית ,חווייתית ,נגישה ומשתפת המעניקה תחושת שייכות ומשמעותיות
לתושבי אור יהודה בכל גיל".
אנו מזמינים את כל התושבים להצטרף אל מגוון הפעילויות הרחב שלנו ,השנה הוספנו
שפע של פעילויות לכל הגילאים ,לאוכלוסיות מיוחדות ,לציבור הדתי והחרדי במגוון
רחב של תחומי ידע ,תרבות ,ספורט ועוד ,כמו כן אנו פועלים ומפתחים פעילויות
חדשות בשכונות הוותיקות ,ברמת פנקס ובנוה רבין.
ברצוננו להודות לראש העיר ליאת שוחט על התמיכה והקצאת המשאבים הרבים
לפיתוח פעילויות הפנאי והקהילה בעיר .ולצוות עובדי "נפגשים" המרכזים הקהילתיים
אשר עושים הכל על מנת להתחדש ולפתח בעבורכם ואתכם את המרכזים הקהילתיים.
לפרטים נוספים על כל אחת מהפעילויות אתם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות
אתר האינטרנט שלנו ,עמודי הפייסבוק או במרכזי הפעילויות שלנו ,צוות נפגשים
מחכה לכם.
בברכת שנת פעילות מהנה ומוצלחת
			

אלירן אליה

מ"מ וסגן ראש העיר
יו"ר הנהלת נפגשים

לאה כץ

מנכ״לית נפגשים מרכזים
קהילתיים אור יהודה

נפגשים בחוגים ובפעילות הקהילתית
בספורט

בי"ס לכדורגל • כדורסל • התעמלות
קרקע • התעמלות אמנותית • כדורעף
• קט רגל • טניס • חינוך גופני לגיל
הרך •  MMAלחימה משולבת • ג'ודו
• קפוארה • קרב מגע • נימג'ה קידס •
זומבה • מאמאנט • כדורשת • קבוצת
ריצה • חדר כושר דינמיק אקטיב
מעורב • סטודיו דינמיק לנשים •
חדר כושר למגזר הדתי • ליגת הורים
בכדורסל • יוגה • מרוץ אור יהודה •
טורנירים קהילתיים

במדע ,העשרה טכנוגלוגיה
ואומנויות

תאטרון • קסמים במדע • קומיקס
• רישום וציור • הכנה לכיתה א׳ •
אמנות שימושית • אילוף כלבים •
שחמט ומשחקי חשיבה • ארכיטקטו
• אנגלית • אינגינו • השף הבריא •
קרמיקה • מהנדסים צעירים

בתל"ן ,בבתי הספר
הקהילתיים

גומי קליי • מבוכים ודרקונים • רישום

וציור • אלקטרוניקה • ג'אז • אנגלית
• הכנה לכיתה א' • הגנה עצמית •
אנגלית • אומנות במחזור • ג'אז •
תכשיטנות • מאסטר שף • רובוטיקה

בקונסרבטוריון

פסנתר • פסנתר חשמלי • אורגן • כינור
• צ'ילו • חליל צד • קלרינט • סקסופון
• חצוצרה • טרמבון • עוד • תופים
• פיתוח קול • שיעורי קומפוזיציה •
שעשועי מוסיקה לגיל הרך • מקהלת
ילדים • הרכבי פופ • תזמורת בוגרים
כלי נשיפה • הופעות • כנסים •
תחרויות

במחול

ג'אז • היפהופ • מחול למגזר הדתי •
קיקבוקס • תיפוף גוף • זומבה • בלט •
 • life danceמודרני • פוינט • להקות
ייצוגיות :עתודה ,אנסמבל ואלגרו •
מפגשי מחול • מבחן האקדמיה לבלט •
תחרויות • הופעות

מרכזי למידה

יסודי • חט"ב • תיכון • צרכים מיוחדים

מזכירות ראשית שירות לקוחות וגבייה
אליהו סעדון  | 87טל03-7353502 ,03-7353501 .

שני ,שלישי וחמישי  | 16:30-08:00ראשון ורביעי ,בוקר  ,13:30-08:00אחה"צ 19:00-16:00

בקרוב! נפגשים במרכזים הקהילתיים קרוב לבית
אירועים קהילתיים ,סדנאות חד פעמיות לילדים ומבוגרים ,מנוי גיל הרך ,מנוי מדע ועוד
נווה רבין חוגי תיאטרון ,אמנות ומדע ,בישול ,הכנה לא'.
רמת פנקס חוגי אנגלית ,תלת מימד ,מדע ואמנות.
להרשמה באתר >
שכונת סחלב חוגים ופעילוית לכל המשפחה
my-or.org.il
אוכלוסייה דתית חוגים ופעילויות מותאמות
אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק בהקמת המרכזים הקהילתיים
לפרטים נוספים03-7353590 :

נפגשים בחוגי המוסיקה

המשכן למוסיקה ולמחול | בן גוריון  | 5טל03-7353575 .
שם המדריך
ויויאן ליגטי
מרינה קלוזנר
זיוה זבלינוב
ורוניקה יצחק
לאה כהן
נודרי חחויאשוילי
נטליה וסיאנוביץ

פסנתר

מכיתה א‘ עד +70

כינור

מכיתה א‘ עד +70

יוליה בלגלי
אילאנה לובנברג

צ‘לו

מכיתה ב‘ עד +70

לריסה לינצקי

צ‘לו קבוצתי  3-5ילדים

מכיתה ב‘ עד +70

לריסה לינצקי

חליל צד

מכיתה ד‘ עד +70

נעה ברקוביץ

חליל צד קבוצתי  3-5ילדים מכיתה ד‘ עד +70

נעה ברקוביץ

קלרינט

מכיתה ד‘ ועד +70

רועי כהן

קלרינט קבוצתי  3-5ילדים

מכיתה ד‘ ועד +70

רועי כהן

סקסופון

מכיתה ד‘ ועד +70

גלעד רוט
עומר אמילי משה

סקסופון קבוצתי

מכיתה ד‘ ועד +70

עומר אמילי משה

חצוצרה ,טרומבון ,טובה

מכיתה ד‘ ועד +70

אראל ארזוני

ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום .הזכות לשינויים שמורה .ט.ל.ח.

ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות .ההרשמה בשלוחות ובאתר my-or.org.il

כל העדכונים גם ב-

נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

 30דק‘ – 370
 45דק‘ – ₪ 480
 60דק‘ – ₪ 555
 90דק‘– 120 / ₪ 636דק‘–₪ 690
 60דק‘ זוגי – ₪ 350
 30דק‘ – ₪ 370
 45דק‘ – ₪ 480
 60דק‘ – ₪ 555
 90דק‘– 120 / ₪ 636דק‘–₪ 690
 60דק‘ זוגי – ₪ 350
 30דק‘ – ₪ 370
 45דק‘ – ₪ 480
 60דק‘ – ₪ 555
 90דק‘– 120 / ₪ 636דק‘–₪ 690
 60דק‘ זוגי – ₪ 350
 45דק‘ – ₪ 190
 30דק‘ – ₪ 350
 45דק‘ – ₪ 460
 60דק‘ – ₪ 535
 90דק‘– 120 / ₪ 636דק‘–₪ 690
 60דק‘ זוגי – ₪ 330
 45דק‘ – ₪ 190
 30דק‘ – ₪ 350
 45דק‘ – ₪ 460
 60דק‘ – ₪ 535
 90דק‘– 120 / ₪ 636דק‘–₪ 690
 60דק‘ זוגי – ₪ 330
 45דק‘ – ₪ 190
 30דק‘ – ₪ 350
 45דק‘ – ₪ 460
 60דק‘ – ₪ 535
 90דק‘– 120 / ₪ 636דק‘–₪ 690
 60דק‘ זוגי – ₪ 330
 45דק‘ – ₪ 190
 30דק‘ – ₪ 350
 45דק‘ – ₪ 460
 60דק‘ – ₪ 535
 90דק‘– 120 / ₪ 636דק‘–₪ 690
 60דק‘ זוגי – ₪ 330

חוגים ופעילויות לשנת 2020-2019

שם החוג

גיל/כיתה

מחיר חודשי
₪

המשך חוגי מוסיקה
שם החוג
חצוצרה ,טרומבון,
טובה קבוצתי

גיל/כיתה

שם המדריך

מחיר חודשי

מכיתה ד‘ ועד +70

אראל ארזוני

 45דק‘ – 190

גבריאל טלקסטר
יגאל סוקולובסקי
ענבר קדם
הדר זוארץ

 30דק‘ – 370
 45דק‘ – ₪ 480
 60דק‘ – ₪ 555
 90דק‘– 120 / ₪ 636דק‘–₪ 690
 60דק‘ זוגי – ₪ 350

אראל ארזוני
הדר זוארץ

 45דק‘ – 190

₪
₪

גיטרה
קלאסית ,אקוסטית ,מכיתה ג‘ ועד +70
חשמלית ובס

פיתוח קול

מכיתה ו‘ עד +70

פסנתר חשמלי ,אורגן

מכיתה א‘ עד +70

עוד

מכיתה ב‘ עד +70

כלי הקשה,
תופים ,קסילופון

מכיתה ב‘ עד +70

שיעורי קומפוזיציה

מכיתה ד‘ ומעלה

 30דק‘ – 370
 45דק‘ – 480
אילנה בורטמן
ספיר וולך
 60דק‘ – ₪ 555
ראובן קז‘ילוטי
 90דק‘– 120 / ₪ 636דק‘–₪ 690
 60דק‘ זוגי – ₪ 350
 30דק‘ – ₪ 370
 45דק‘ – ₪ 480
מריה קלוגרמן
 60דק‘ – ₪ 555
 90דק‘– 120 / ₪ 636דק‘–₪ 690
 60דק‘ זוגי – ₪ 350
 30דק‘ – ₪ 370
 45דק‘ – ₪ 480
דוד דאודי
 60דק‘ – ₪ 555
 90דק‘– 120 / ₪ 636דק‘–₪ 690
 60דק‘ זוגי – ₪ 350
 30דק‘ – ₪ 370
 45דק‘ – ₪ 480
יאן מטרופוליטנסקי
דור בירן
 60דק‘ – ₪ 555
אורי מזל טוב
 90דק‘– 120 / ₪ 636דק‘–₪ 690
 60דק‘ זוגי – ₪ 350
 30דק‘ – ₪ 220
ד‘ר חנה אגי‘אשוילי
 60דק‘ – ₪ 320
₪

₪

16:30-17:15 2.5-3.5
 17:15-18:00 4.5-3.5יהונתן ויטלסון
שעשועי מוסיקה
לגיל הרך
* ימים נפרסם בהמשך
18:00-18:45 5.5–4.5
קובי פז
מכיתה ב‘
מקהלת ילדים
גבריאל טלקסטר
מכיתה ו‘
הרכבי רוק ופופ
שי בוקסבאום
תזמורת בוגרים כלי נשיפה מגיל +18
ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום .הזכות לשינויים שמורה .ט.ל.ח.

ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות .ההרשמה בשלוחות ובאתר my-or.org.il

כל העדכונים גם ב-

נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

 45דק‘ – 165

₪

 90דק‘ – 150
 90דק‘ – 164
 120דק‘ – ₪ 170
₪

₪

חוגים ופעילויות לשנת 2020-2019

גיטרה קבוצתית

מכיתה ד‘ ועד +70

₪

נפגשים בחוגי המחול

המשכן למוסיקה ולמחול | בן גוריון  | 5טלפון 03-7353575
גיל/כיתה

שם החוג

ימים

שעות

שם מדריך/ה

מחיר

חוגים לקטנטנים

3-4
5-6
א-ג

פיצי ג‘אז
ג‘אז קטנטנות
ג‘אז/היפ הופ

ג‘
ג‘
ג‘

17:15-18:00
16:30-17:15
18:00-18:45

בר חנונה

180

מסלול חוגים

ג‘אז/היפ הופ
מחול למגזר הדתי

היפ הופ 1

היפ הופ 2

קיקבוקס /חיטוב
ועיצוב עם תיפוף גוף
זומבה נערות
חדש!
מסלול חוגים משולב

אדם גיל

195

סרגיי שטיינמן

195

אמיל ג‘הרמי

195

יעל רינגל

180

 2חוגים לבחירה בשבוע היפ הופ/ג‘אז/קיק בוקס/זומבה

270

חוגים למבוגרים

19:45-20:45
19:30-20:30
20:45-21:45
20:30-21:30
20:30-21:30
20:00-21:30

אנבל

220

אנבל

220

אדם גיל
טלי ריינגרווץ

195
210

נשים ונערות

ה‘

20:30-21:30

אמיל ג‘הרמי

195

נשים ונערות

ג‘

20:00-20:45

יעל רינגל

180

מחול מזרחי נשים

מתחילות

א‘+ה‘

מחול מזרחי נשים

מתקדמות

א‘+ה‘

היפ הופ נשים
Life Dance
קיקבוקס+חיטוב ועיצוב
עם תיפוף גוף
זומבה

נשים ונערות
נשים

ב׳
ג‘

* יתכנו שינויים במערכת החוגים
* בחודש יולי יתקיימו שינויים במערכת השיעורים בשל מופע סוף שנה ,השינויים לא יפגעו במכסת השיעורים המגיעה לתלמידים בחודש זה.

ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום .הזכות לשינויים שמורה .ט.ל.ח.

ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות .ההרשמה בשלוחות ובאתר my-or.org.il

כל העדכונים גם ב-

נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

חוגים ופעילויות לשנת 2020-2019

ג‘
ד-ו
יסודי/חטיבה ג‘
ב‘
א-ג
ב‘
ד-ו
ב‘
חטיבה
ב‘
תיכון
ד‘
א-ג
ד‘
ד-ו
ד‘
חטיבה
ד‘
תיכון
ה‘
יסודי
ה‘
חטיבה
ה‘
תיכון
חטיבה+תיכון ג‘

18:45-19:30
19:30-20:15
16:30-17:30
17:30-18:30
18:30-19:30
19:30-20:30
16:45-17:45
17:45-18:45
18:45-19:45
19:45-20:45
17:00-18:00
18:30-19:30
19:30-20:30
20:00-20:45

בר חנונה
בר חנונה

180
180

המשך חוגי מחול
להקות ייצוגיות
מסלול עתודה

בחירה

ד‘

16:45-17:45

טובה צוברי

ב‘
ד‘
ג‘

17:30-18:30
17:45-18:45
20:00-20:45

אדם גיל
סרגיי שטיינמן
יעל רינגל

ה‘

17:00-18:00

אמיל ג‘הרמי

כל
תוספת
אחת
75

מסלול אנסמבל

בלט מסלול מצוינות
+גא‘ז

חובה

16:45-18:15
17:45-19:45
17:00-18:30

אורטל חתוכה

א‘

18:15-19:45

נועה שביט

ב‘
ד‘
ג‘

18:30-19:30
19:45-20:45
20:00-20:45

אדם גיל
סרגיי שטיינמן
יעל רינגל

ה‘

18:30-19:30

אמיל ג‘הרמי

א‘+ד‘
ה‘

תוספת מודרני*
(אנסמבל+אלגרו)
תוספת היפ הופ *1
בחירה
תוספת היפ הופ *2
תוספת זומבה*
תוספת קיקבוקס
עיצוב וחיטוב/תיפוף גוף*

טובה צוברי

360

כל
תוספת
אחת
75

מסלול אלגרו

בלט מסלול מצוינות
ג‘אז
תוספת מודרני*
(אנסמבל+אלגרו)
תוספת היפ הופ *1
תוספת היפ הופ *2
בחירה
תוספת זומבה*
תוספת קיקבוקס
עיצוב וחיטוב/תיפוף גוף*
פוינט מתחילות
פוינט מתקדמות
חובה

א‘+ד‘
ה‘

19:45-21:45
17:00-19:30

טובה צוברי
אורטל חתוכה

א‘

18:15-19:45

נועה שביט

ב‘
ד‘
ג‘

19:30-20:30
18:45-19:45
20:00-20:45

אדם גיל
סרגיי שטיינמן
יעל רינגל

ה‘

19:30-20:30

אמיל ג‘הרמי

ד‘
ד‘

19:15-19:45
21:15-21:45

טובה צוברי

360

כל
תוספת
אחת
75

60

* כל התוספות הינם שיעורי בחירה לבסיס חובה .הבסיס הוא בלט+ג׳אז .במסלול הלהקות הן מחוייבות לבחור לפחות  2שיעורי בחירה בנוסף לבסיס
* יתכנו שינויים במערכת החוגים
* בחודש יולי יתקיימו שינויים במערכת השיעורים בשל מופע סוף שנה ,השינויים לא יפגעו במכסת השיעורים המגיעה לתלמידים בחודש זה.

ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום .הזכות לשינויים שמורה .ט.ל.ח.

ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות .ההרשמה בשלוחות ובאתר my-or.org.il

כל העדכונים גם ב-

נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

חוגים ופעילויות לשנת 2020-2019

בלט
ג‘אז
תוספת מודרני*
תוספת בלט מסלול
מצוינות*
תוספת היפ הופ *1
תוספת היפ הופ *2
תוספת זומבה*
תוספת קיקבוקס עיצוב
וחיטוב/תיפוף גוף*

חובה

א‘
ה‘
א‘

18:15-19:30
16:00-17:00
17:15-18:15

טובה צוברי
אורטל חתוכה
נועה שביט

288

נפגשים בחוגי הספורט

מחלקת הספורט  -היכל הספורט שד' אליהו סעדון  | 87טלפון 03-7353565
שם החוג

התעמלות אמנותית
היכל הספורט

התעמלות אמנותית
אולם רבין

התעמלות קרקע
ומכשירים
היכל הספורט

ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום .הזכות לשינויים שמורה .ט.ל.ח.

ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות .ההרשמה בשלוחות ובאתר my-or.org.il

כל העדכונים גם ב-

נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

483
370
290
265
236
220

בניהול
אלונה קנטור
וצוות אלונג'ים

חוגים ופעילויות לשנת 2020-2019

התעמלות אמנותית
מרכז הפיס

ימים שעות
גיל/כיתה
א׳+ד׳ 15:00-17:30
נבחרת בוגרות
ואישית
ב׳+ג׳+ה׳ 15:00-19:00
נבחרת מתקדמות ב׳+ג׳+ה׳ 15:00-18:00
16:00-18:30
ב׳+ג׳
נבחרת עתודה
ב׳+ה׳ 18:00-19:30
קדם נבחרת
א׳+ד׳ -17:00 16:00
גדולות א -ו
א׳+ד׳ 17:00-17:45
גן חובה +א
פיטנס ( 12ומעלה) א׳+ד׳ 18:45-19:30
א׳+ד׳ 18:00-18:45
גדולות א -ו
א׳+ד׳ 18:00-18:45
גן חובה +א
16:45-17:30
גן יום א בנות ( )3-4א׳
17:00-17:45
ג׳
גן יום ג ()5-6
17:00-17:45
ה׳
גן יום ה ()3-4
16:45-17:30
גן יום ד בנות ( )5-6ד׳
17:30-18:00
א׳
הורים וקטנטנים
א׳+ד׳ 16:00-16:45
בוגרים בנים
א׳+ד׳ 16:45-17:30
ב-ג בנים
א׳+ד׳ 17:30-18:15
גן חובה  -א בנים
א׳+ד׳ 18:15-19:45
עתודה  -בנים
א׳+ד׳ 17:30-18:15
א-ב בנות 1
ג׳+ה׳ 17:45-18:30
א-ב בנות 2
א׳+ד׳ 16:00-16:45
ג בנות
א׳+ד׳ 16:00-16:45
ד-ו בנות
א׳+ד׳ 16:45-18:15
עתודה א-ג בנות
א׳+ד׳ 18:15-19:45
עתודה ד-ו בנות
א׳+ד׳ 18:15-19:45
בוגרות בנות
פס אקרובטיקה
א׳+ד׳ 18:00-19:45
צעירות
א׳+ד׳ 18:00-19:45
פס אקרובטיקה
בוגרות
19:00-20:45
ה׳
ב׳+ג׳+ה׳ 16:00-19:00
נבחרת צעירות
נבחרת בנות
א׳-ה׳ 15:00-19:30
(לפי דרגה)
א׳-ה׳ 16:00-19:00
נבחרת בנים

מחיר

שם מדריך/ה

220
180
180
180
180
150
220
220
220
306
220
220
220
220
306
306
306
325
358
590
567
446

בניהול
טל ונריה סהר
וצוות טל
ספורט

המשך חוגי הספורט
שם החוג

קפוארה
היכל הספורט

247
281
153
212
212
212
181
212

נשים

ב׳+ד׳

20:30-21:15

165

אירית משיח

גברים מהמגזר הדתי א׳-ה׳

20:00-22:00

130

אלי בורוכוב

א׳+ה׳
א׳+ה׳
א׳+ה׳

16:00-17:00
17:00-17:45
17:45-18:30

247
220
220

רועי וסנר
טל דיין
בהנהלת
משה רובינוב

ה' -ו'
ה ומעלה
ג' -ד'
א'-ב'
ט .חובה
גן חובה
טרום חובה
גן חובה  +א

ג'ודו
אולם רבין

ג'ודו
היכל הספורט

ב-ג
ד-ו
ז' ומעלה
גיל הזהב
נשים
נשים
נשים
נערות
נשים

ספורט נשים
עיצוב וחדר כושר
מרכז הפיס

זומבה
מרכז הפיס
גברים חדר כושר
מרכז הפיס
ג׳יו-ג׳יסטו והגנה עצמית
ג׳ימבו ג׳יסטו
ג׳יו-ג׳יסטו והגנה עצמית

ג-ו
-3.5גן חובה
א-ב

ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום .הזכות לשינויים שמורה .ט.ל.ח.

ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות .ההרשמה בשלוחות ובאתר my-or.org.il

כל העדכונים גם ב-

נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

בניהול טומי
אלתגר
בהדרכת לוטה

220
220
220
220
220
180
180
180
220
220

גל רוזמרין

אלון ברגר

לאה פילוסוף,
ציפי אוגורק,
טובית עיני
ומירב סופטי

חוגים ופעילויות לשנת 2020-2019

חדש!
נינג׳ה קידס
אולם רבין

גיל/כיתה
ג-ד
א-ב
גן חובה
גן טרום חובה
ה-ו
נוער +
הורים
ג'  -ד'
טרום חובה  +חובה

ימים
א׳+ד׳
א׳+ד׳
א׳
ד׳
א׳+ד׳
א׳+ד׳
א׳+ד׳
ב'+ה'
ב'
ב'
ה'
ב'
ה'
ב׳+ה׳
ב׳+ה׳
ב׳+ה׳
ה׳
ב׳
ב׳
ב׳+ה׳
ב׳
ה׳
ב׳+ה׳
ב׳+ה׳
א׳+ג׳
א׳+ג׳
א׳+ג׳
ב׳+ד׳
ב׳+ד׳
ב׳+ד׳

שעות
16:00-16:45
16:45-17:30
17:30-18:15
17:30-18:15
18:15-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
16:45-17:30
17:15-18:00
18:00-18:45
17:30-18:15
18:45-19:30
16:00-16:45
15:30-16:15
16:15-17:00
17:00-17:45
17:45-18:30
17:45-18:30
17:00-17:45
17:45-18:30
16:15-17:00
17:00-17:45
18:30-19:30
19:30-21:00
08:00-08:45
08:45-09:30
09:30-10:15
15:00-15:50
16:25-17:10
17:30-18:15

א'  -ב'

מחיר
220
220
180
180
220
247
247
220
180

שם מדריך/ה

המשך חוגי הספורט

כדורעף
אולם שיזף
כדורעף
אולם רבין
מאמאנט אהוד מנור
אולם רבין
מאמאנט מעורב
היכל הספורט
מאמאנט סביונים
היכל הספורט
מאמאנט יובלים
אולם יובלים
קבוצת ריצה
קט רגל
מרכז הפיס

ה-ו

א׳+ד׳

14:15-15:15

199

ה-ו

ב׳+ה׳

15:00-16:00

199

אמהות בי"ס

ג׳

20:30-22:00

152

אמהות בי"ס

א׳

20:30-22:00

152

אמהות בי"ס

ג׳

20:30-22:00

152

אמהות בי"ס

ד׳

20:30-22:00

152

מבוגרים

ב׳+ד׳

19:00-21:00

175

א-ד

ב׳+ד׳

13:30-14:15

186

גן -ב
ג-ה
ג-ו
א-ב
גן
גן

13:30-14:30
ג'
13:30-14:30
א'
א׳-ה׳ 16:00-16:45
א׳-ה׳ 16:45:17:30
א׳ או ה׳ 17:30-18:15
17:15-18:00
ג׳
18:00-18:45
ג׳
14:15-15:00
ו׳
16:30-17:15
ג׳
14:15-15:00
ו׳
18:45-19:45
ג׳
15:00-16:00
ו׳

117
117
220
220
180
180

טניס

קטרגל
אולם גאון
MMA

לחימה משולבת
מרכז הפיס

MMA

לחימה משולבת
היכל הספורט

א-ב
ג-ו
ז' ומעלה

ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום .הזכות לשינויים שמורה .ט.ל.ח.

ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות .ההרשמה בשלוחות ובאתר my-or.org.il

כל העדכונים גם ב-

נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

בניהולו
של ירון

בניהולו
של תומר
רוסיאנסקי

מאמני
כדורשת

M&M

מנשה חן

צוות מדריכים

220
220
247

אלון שר

חוגים ופעילויות לשנת 2020-2019

שם החוג

גיל/כיתה
ה'  -ו'
ג'  -ד'
א'  -ב'
ז'  -ט'
י'  -י"ב
מבוגרים ממשיכים
ה'  -ו'
ג'  -ד'
א'  -ב'
ז'  -ט'
י'  -י"ב
מבוגרים מתחילים

ימים
א'+ד'
א'+ד'
א'+ד'
א'+ד'
א'+ד'
א'+ד'
ב'+ה'
ב'+ה'
ב'+ה'
ב'+ה'
ב'+ה'
ב'+ה'

שעות
16:15-17:00
17:00-17:45
17:45-18:30
18:30-19:15
19:15-20:00
20:00-21:30
16:15-17:00
17:45-18:30
17:00-17:45
18:30-19:15
19:15-20:00
20:00-21:30

מחיר
271
271
271
271
271
430
271
271
271
271
271
430

שם מדריך/ה

המשך חוגי הספורט
שם החוג
חינוך גופני לגיל הרך
אולם רבין

חינוך גופני לגיל הרך
היכל הספורט

בי"ס לכדורסל  -בנים
מרכז הפיס

ג

ימים

ב׳+ה׳
ב׳+ה׳
ב׳+ה׳
ב׳+ה׳
ג׳
ו׳
א׳+ד׳
ב׳+ה׳
ב׳+ה׳
א׳+ד׳
א׳+ד׳
א׳+ד׳
א׳+ד׳

16:00-16:45
17:15-18:00
16:30-17:15
15:45-16:30
14:45-15:45
20:30-22:00
20:30-22:00
17:15-18:00
18:00-19:00
19:00-20:15

ג׳

ב׳

ד׳

בי"ס לכדורסל  -בנים
אולם שיזף

גן חובה
א
ב
ג
ד טרום ליגה
ה-ז טרום ליגה
ח-י"א

בי"ס לכדורסל  -בנות
אולם שיזף

ב-ו בנות

ב׳+ה׳

א
ב
ג
ד-ה טרום ליגה
 18ומעלה
 18ומעלה
ב-ד
ה-ז
נערים ובוגרים

א׳+ד׳
א׳+ד׳
א׳+ד׳
א׳+ד׳
א׳
ד׳
ב׳+ה׳
ב׳+ה׳
ב׳+ה׳

בי"ס לכדורסל  -בנים
אולם רבין

ליגת הורים
אולם שיזף
קרב מגע

ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום .הזכות לשינויים שמורה .ט.ל.ח.

ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות .ההרשמה בשלוחות ובאתר my-or.org.il

כל העדכונים גם ב-

נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

איציק עוז

220

220

צוות מאמנים
בניהול
מוטי בן בשט

220
220
220
94
94
220
247
271

עצמאים

ישראל אמרן

חוגים ופעילויות לשנת 2020-2019

גיל/כיתה
גיל 3-4
גיל 4-5
גיל 5-6
גיל 3-4
גיל 4-5
גיל 3-4
גיל 4-5
גיל 5-6
גן חובה
א
ב
ד-ה טרום ליגה

שעות
16:45-17:30
17:30-18:15
18:15-19:00
16:45-17:30
17:30-18:15
16:45-17:30
17:30-18:15
18:15-19:00
17:15-18:00
16:30-17:15
15:45-16:30
14:45-15:45
14:30-15:15
13:00-13:45
17:15-18:00
17:30-18:15
16:45-17:30
16:30-17:15
15:30-16:30
18:00-19:00
19:00-20:00

מחיר
176
176
176
176
176
176
176
176

שם מדריך/ה

נפגשים בחוגי המרכז הקהילתי תפוח פיס

בתפוח פיס  -מנחם בגין  | 101טלפון 03-7353595
שם החוג
הכנה לכיתה א

גיל/כיתה
גן חובה

ימים שעות
יפתח לאחר החגים

רובוטיקה מתקדמים

א-ו

א׳

17:45-19:00

מהנדסים צעירים

א-ו

ג׳

17:00-18:15

א-ב

ד׳

17:00-18:00

ג ומעלה

ד׳

18:00-19:00

נוער

ד׳

19:00-20:00

טרום חובה+חובה ב׳

17:00-17:45

א-ג

ב׳

17:45-18:30

תיאטרון
תיאטרון קהילתי
קסמים במדע

פיני טובי
חב‘ העשור

200
200
200
190

אלי פלח

190
190

מעבר לקשת

170
170

קומיקס

ג ומעלה

ב׳

18:45-19:30

מעבר לקשת

180

עיצוב בקרמיקה

גן חובה-ו

ב׳

17:30-18:30

משה בן זמרה

190

רישום וציור

גן חובה-ו

ב׳

16:30-17:30

משה בן זמרה

190

אמנות שמושית

גן חובה
א-ד

ג׳

17:00-17:45
17:45-18:45

אפרת שרון

170
190

אילוף כלבים

ה׳ ומעלה

ב׳

16:30-17:30

דניאל מנדל

210

השף הבריא

גן חובה ומעלה

ד׳

16:30-17:30

טל קארו

190

ג׳

17:00-18:00

אומני חשיבה

180

ארכיטקטו

גן חובה

ד׳

17:00-17:45

אומני חשיבה

170

אינגינו

א-ג

ד׳

17:45-18:45

אומני חשיבה

190

טרום חובה+חובה ג׳

17:00-17:45

א-ב

ג׳

17:45-18:30

ג-ד

ג׳

16:00-17:00

ה-ו

ג׳

18:30-19:30

יוגה מתחילים

מבוגרים

ב׳+ה׳ 18:30-19:30

יוגה מתקדמים

מבוגרים

ב׳+ה׳ 19:30-20:30

שחמט ומשחקי חשיבה א-ו

אנגלית מדוברת

חוגי מבוגרים נוספים נפרסם בהמשך...
ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום .הזכות לשינויים שמורה .ט.ל.ח.

ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות .ההרשמה בשלוחות ובאתר my-or.org.il

כל העדכונים גם ב-

נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

170
Funglish

190

תומר שרון

220
220

חוגים ופעילויות לשנת 2020-2019

רובוטיקה מתחילים

א-ו

א׳

16:30-17:45

שם מדריך/ה

מחיר

נפגשים בחוגים בבית ספר אהוד מנור
פרטים אצל רכזת החוגים ,מעיין  | 052-5789886 -מרכזיה 03-7353535

יום שני

קטרגל
הכנה לכיתה א'

גן חובה

17:30-18:30

מעיין

א'-ב'

13:30-14:30

עומרי לוי

170

א'-ב'
ב'-ד'
א'-ב'

13:30-14:30
13:30-14:30
13:30-14:30

שרה אבאי
לירן מועלים
איתי עמיר

165
160
165

אלמוג דוד

150
החל
מינואר

נפגשים בחוגים בבית ספר סביונים

פרטים אצל רכזת החוגים ,בינה  | 052-6744477 -מרכזיה 03-7353535
שם החוג
יום ראשון

יום שני

מאסטר שף
תכשיטנות
אלקטרוניקה
ציור ורישום
הגנה עצמית/
אומנות לחימה
קטרגל

יום שלישי הכנה לכיתה א'

יום רביעי

גומי קליי
אנגלית
אלקטרוניקה
אלקטרוניקה
ג'אז

כיתות
א'-ד'
א'-ד'
מתקדמים 1
א'-ו'

שעות החוג
13:30-14:30
13:30-14:30
13:30-14:15
13:30-14:30

שם המורה/חברה
סיגל פלטר
גילה לוי
אתגר מדעים
אביב יורק

מחיר
170
165
180
165

א'-ב'

13:30-14:30

עומרי לוי

170

א'-ב'
ג׳-ד׳

12:45-13:45
13:45-14:45

אלמוג דוד

150

גן חובה

17:30-18:30

מעיין

החל
מינואר

א'-ב'
א'-ב'
מתחילים
מתקדמים 2
א'-ד'

12:45-13:30
12:45-13:45
12:45-13:30
13:30-14:15
12:45-13:45

איתי עמיר
עומרי לוי
אתגר מדעים
אתגר מדעים
לילך שמולי

165
165
180
180
170

ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום .הזכות לשינויים שמורה .ט.ל.ח.

ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות .ההרשמה בשלוחות ובאתר my-or.org.il

כל העדכונים גם ב-

נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

חוגים ופעילויות לשנת 2020-2019

יום ראשון

שם החוג
אלקטרוניקה
אלקטרוניקה
ג'אז
אנגלית
רובוטיקה

כיתות
מתחילים
מתקדמים
א'-ד'
א'-ב'
א'-ב' ג׳-ד׳
א'-ב'
ג׳-ד׳

שעות החוג
13:30-14:15
14:15-15:00
13:30-14:30
13:30-14:30
13:30-14:30
12:45-13:45
13:45-14:45

הגנה עצמית/
יום שלישי אומנות לחימה
אומנות ומיחזור
מבוכים ודרקונים
יום רביעי
גומי קליי

שם המורה/חברה מחיר
180
אלי חפיזוב
180
אלי חפיזוב
170
לילך שמולי
165
עומרי לוי
170
אמנון גלעדי

נפגשים בחוגים בבית ספר שיזף

פרטים אצל רכזת החוגים ,מזל  | 052-8668509 -מרכזיה 03-7353535

יום ראשון

יום שלישי

יום רביעי

מבוכים ודרקונים

ב'-ו'

13:30-14:30

לירן מועלם

160

מבוכים ודרקונים

ד'-ו'

14:30-15:30

לירן מועלם

160

הכנה לכיתה א'

גן חובה

17:30-18:30

מעיין

החל
מינואר

גומי קליי

א'-ב'

13:30-14:30

איתי עמיר

165

מאסטר שף

א'-ד'

13:30-14:30

סיגל פלטר

170

ג׳אז

א'-ב'

13:30-14:30

לילך שמולי

170

אנגלית

א'-ב'

13:30-14:30

עומרי לוי

165

אלקטרוניקה

מתחילים

13:30-14:15

אתגר מדעים

180

אלקטרוניקה

מתקדמים

14:15-15:00

אתגר מדעים

180

הגנה עצמית/
אומנות לחימה

א'-ב'

13:30-14:30

עומרי לוי

170

תכשיטנות

א'-ד'

13:30-14:30

גילה לוי

165

רובוטיקה

א'-ב'

13:30-14:30

אמנון גלעדי

170

רובוטיקה

ג'-ד'

14:30-15:30

אמנון גלעדי

170

א'-ב'

12:45-13:45

ג׳-ד׳

13:45-14:45

קטרגל

ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום .הזכות לשינויים שמורה .ט.ל.ח.

ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות .ההרשמה בשלוחות ובאתר my-or.org.il

כל העדכונים גם ב-

נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

אלמוג דוד

150

חוגים ופעילויות לשנת 2020-2019

יום שני

שם החוג

כיתות

שעות החוג

שם המורה/חברה מחיר

פנאי וקהילה למבוגרים
מכללת גמלאים סדרת הרצאות
בתחומי אומנות ,קולנוע ,ספרות ,תנ"ך,
אקטואליה ,היסטוריה ועוד .בימי ב'
בשעה  9:30במשכן למוסיקה ומחול.
מסע תרבויות בעולם סדרת הרצאות
מרתקות על מסעות מופלאים בעולם.
בימי ו' בשעה  9:45במשכן
קורסים וסדנאות הרצאות מרתקות
בנושאים רב תחומיים בימי ד' וב'
אחה"צ בתפוח פיס • צ'יקונג •
תיאטרון קהילתי • סיפורים מהתנך
• בישול בריא • שילוב אומנויות
(בוקר) • ציור ורישום • בריאות בגובה
העיניים • תוכנית הלו"ם (הורים לומדים
ומצליחים)
נופשונים ,סיורים וטיולים בארץ ובחו"ל
מועדון קוראים ביחד ימי א' בספרייה
מועדוני אזרחים וותיקים סיורים
מודרכים ,תוכנית העשרה וכו' ימי א׳-ה׳
בשעות 8:30-12:45

התנדבות בקהילה
• פרויקט "כריך "10בבתי ספר •
מתנדבי ועדת יחדיו לאזרחים בוגרים
• לבב • מועדוניות צרכים מיוחדים •
זה"ב בגן התנדבות אחת לשבוע בגן
ילדים ועוד.
מועדון אזרחים בוגרים ימי א' וה'
בשעה  10:00-12:00במשכן למוסיקה
ומחול.
מועצת נשים לגילאי  45-55בשיתוף
עם מועצת נשים עירונית
קפה אמהות בשיתוף אמהות למען
הנוער ע"ש עמרי ליג'י
פעילות לאמהות עצמאיות (חד הוריות)

מחלקת פנאי וקהילה
אליהו סעדון  | 87טל03-7353532 ,03-7353510 .

להרשמה באתר >

my-or.org.il

יום ראשון  | 16:00-9:00שני ושלישי 17:30-10:30
רביעי  | 19:00-12:00חמישי 15:30-09:00

הספרייה העירונית כותר פיס
• שעת סיפור לגיל הרך ימי ג' בשעה ( 17:15אחת לשבועיים)
• מועדון "קוראים ביחד" למבוגרים מפגשים ספרותי עם מיטב הסופרים
• השאלת ספרים דיגיטליים • השאלת סרטי  DVDלילדים ומבוגרים
• ספריית עיון ללמידה ,פנאי והעשרה • פעילויות שבוע הספר במהלך חודש יוני

כותר פיס הספרייה העירונית משה דיין  | 27טל03-7353585 .

ראשון עד חמישי  | 18:50-15:00שני 13:00-10:00

הרך
לגיל
המחלקה
אנו מובילים תוכניות ומסגרות הנותנות מענה כולל ואיכותי לילדי הגיל הרך בעיר:
מעונות יום

• מעון אניטה • מעון ללי • מעון
סביונים • מעון ענבל • מעון רבין

רשת צהרונים

פועלת בגני הילדים ובכתות א',
ב' ובבתי הספר בעיר מסיום יום
הלימודים ועד השעה ( 17:00בבי"ס
אורות וסעדיה גאון עד השעה .)16:00

תכנית לבב

תכנית קהילתית ,הפועלת באמצעות
מתנדבות עם משפחות בסיכון להם
ילדים בגיל הרך.

היחידה הקהילתית
להתפתחות הילד

קלינאיות תקשורת • ריפוי בעיסוק
• טיפול רגשי תרפיה בדרמה,
במוסיקה ובאמנות • טיפול בתנועה •
פיזיותרפיה • הדרכת הורים • ליחידה
הסכמים עם שירותי בריאות כללית
מושלם ומכבי.

מרכז הורות וגיל הרך

"משקיעים בילדים של היום בשביל
המחר" מפגשי הורים ,קורס עזרה
ראשונה ,חוגים לתינוקות ,הנחיית
הורים ועוד .במשכן למוסיקה ומחול,
ייפתח אחרי החגים.

המחלקה לגיל הרך אליהו סעדון  | 87טל | 03-7353507 .צהרונים 03-7353519
קבלת קהלראשון  | 17:00-9:00שני וחמישי  15:30-9:00שלישי ורביעי 16:00-9:00

מחלקת הנוער העירונית

מנהיגות ,מעורבות חברתית ,הכנה לשירות ופנאי משמעותי.

מועדוני הנוער

השחר | הבייס (מועדון מוסיקה) | הוילה
| הדוקטור | מטרו (לציבור הדתי) .ימים
א',ג' וה' בשעות 18:00-22:00

ניידת על"ם

ימי ד' ומוצ"ש בשעות 20:00-23:00

תנועות ואירגוני הנוער

בני עקיבא | הנוער העובד והלומד |
שבט יהודה  -צופי אור יהודה | מכבי
צעיר | כנפיים של קרמבו | יוניסטרים |
סח"י | קדימה

עקבו אחרינו בפייסבוק

ובאיינסטגרם

הכנה לשירות משמעותי

• מרכז הכנה לשירות ,קבוצות
פעילות ,ימי ב' בשעות 18:00-21:00
• אחריי • מכינת ארז ולביא • גרעין
פרק משימה של הנוער העובד
והלומד

תחום מעורבות חברתית

 40מסגרות השמה להתנדבות
במסגרת תעודת הבגרות החברתית

נוער אור יהודה ווטסאפ 052-4854440

באור יהודה כולנו תושווים
כולנו משתלבים!
נפגשים מרכזים קהילתיים והאגף לשירותים חברתיים בעירייה במגוון תוכניות
לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

צעירים ומבוגרים

•תכנית "עמיתים" בשיתוף עם החברה למתנסים ומשרד הבריאות משלבת
אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית בקהילה
•מעגלי תעסוקה  -שילוב תעסוקתי בענפים שונים ברחבי העיר לבני  21ומעלה.
•מועדון "מעגלים" מועדון פנאי לבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית .לבני
 21ומעלה
•תכנית "רעים"  -מיועדת לילדים ,נוער ומבוגרים על הספקטרום האוטיסטי -
לבני  21ומעלה

מבוגרים

•מועדונית ללקויי ראיה ועיוורים לגילאי 55+
•תכנית מנדלה שילוב אנשים עם מגבלה בחוגים ,הרצאות ,בריכה וכדומה
•תרפיה בדרמה לאנשים עם צרכים מיוחדים

משפחות

•קבוצת העצמה לאימהות לילדים עם צרכים מיוחדים
•פעילויות פנאי למשפחות מיוחדות

ילדים ונוער

•חוג כדורגל לבני  17ומעלה
• לימוד שחייה לבני  ,6-9לבני  15ומעלה
• חוג בישול מגיל  7עד ( 17חלוקה לפני קבוצות גיל)
• תנועת "כנפיים של קרמבו"

להורדת חוברת
חוגים ופעילויות
> 2019-2020

my-or.org.il

המחלקה לפרויקטים וצרכים מיוחדים

נעמה מאורproyktim@my-or.org.il | 050-7841967 ,

היחידה לצרכים מיוחדים עיריית אור יהודה טל073-3388482 ,03-7353525 :

נהלי הרשמה לפעילות חוגים וסדנאות
מידע כללי
.1שנת הפעילות במרכזים קהילתיים אור יהודה תחל
ב 1.9.19-ותסתיים ב( 31.7.20 -פרט לפעילויות בודדות
בהן תסתיים הפעילות קודם לכן או פעילויות שוטפות
לאורך כל השנה).
.2חוגי התל"ן בבתי הספר יתקיימו בימי לימודים בלבד
ויסתיימו בסוף חודש יוני.
.3כל משתתף זכאי לשיעור התנסות אחד ,אשר עבורו
יחויב במידה וירשם לחוג(.למעט בספורט ההישגי
ובקונסרבטוריון)
.4פעילות קבוצות הספורט ההישגי תחל בחודש אוגוסט
ותימשך כעשרה חודשים .מועד פתיחת הפעילות
יקבע ע"י רכז התחום עפ"י צרכי הענף.
.5ההרשמה לכל הפעילויות תתבצע על ידי מילוי טופס
רישום במזכירות המרכזים הקהילתיים או באתר
האינטרנט .במעמד הרישום יש להסדיר את התשלום
אשר יתבצע בתשלומים חודשיים שווים ע"י מתן
הרשאה לחיוב כרטיס אשראי /מתן המחאות /מזומן
עבור כל התקופה.
.6התשלום לחוגים /לקורסים הינו מחיר שנתי המתורגם
לעלות חודשית ,בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה
על פי לוח החופשות .בימים אלה לא תתקיים פעילות
ולא יינתן זיכוי בגינם.
.7פתיחת וקיום פעילות ,מותנית במספר נרשמים
מינימלי (המשתנה מפעילות לפעילות) .במידה ומספר
המשתתפים ירד במשך השנה מתחת למספר
המינימלי ,תישמר למרכזים הקהילתיים אור יהודה
הזכות להפסיק את הפעילות בהודעה מראש.
.8מספר המקומות המקסימלי בכל פעילות מוגבל
ומשתנה מפעילות לפעילות.
.9מרכזים קהילתיים אור יהודה שומרים לעצמם את
הזכות לבצע שינויים במועדי הפעילות מסיבות שונות,
במקרה זה תימסר הודעה טלפונית /הודעות sms
לפני פתיחת הפעילות.
.10ביטול השתתפות בפעילות
א.ביטול השתתפות בחוגים ובפעילויות יתבצעו בכתב
בלבד באמצעות חתימה על טופס הוראת ביטול
באחת משלוחות המתנ"ס או באתר ,לא תתקבל
הודעת ביטול באמצעות הטלפון או על ידי שיחה
עם המדרי .ך
ב.הביטול ייכנס לתוקפו בסוף החודש בו הוגשה
בקשת הביטול בכתב ,בתנאי שהבקשה הוגשה
ואושרה לביטול עד ה 15-לחודש.
ג.בקשה לביטול השתתפות בחוגים תתקבל עד
ל .15.3.20 -לא יתקבלו הודעות ביטול בחודשים
אפריל ,מאי ,יוני (ניתן יהיה להחליף פעילות על בסיס
מקום פנוי).
ד.בקשה לביטול השתתפות בספורט הישגי (ליגות)
תתקבל עד ל.31.12.19 -
ה.בסדנאות ותוכנית למצוינות במדעים בקשות

לביטול יתקבלו רק לאחר המפגש הראשון.
ו.ביטול לחדר כושר וסטודיו "דינמיק" בכפוף לנהלי
חדר הכושר והסטודיו.
ז.לא יינתן החזר רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו.
ח.בכל מקרה של ביטול לא יוחזר תשלום בעבור דמי
ביטוח ,ערכות ותלבושת.
ט.לא יינתן החזר שעורים או החזר כספים בגין
היעדרות המשתתף .במקרה של מחלה ממושכת/
היעדרות בשל תאונה (שבועיים רצוף לפחות) יש
להביא אישור רפואי מתאים ,לא יאוחר מ 14 -יום
מתום מועד המחלה ,למזכירות השלוחה ,במקרה
הזה יזוכה המשתתף בתמורת השיעורים בהם לא
השתתף.
י.מפגש אשר יתבטל באופן יזום ע"י המדריך יועבר
ע"י מדריך מחליף או יוחזר במועד אח .ר
.11הנחות
א.בעבור שני חוגים לבן משפחה תינתן  5%הנחה בגין
חוג ראשון ושני ,חוג שלישי ומעלה  10%הנחה על
החוג השלישי ואיל .ך ההנחה תינתן לבני המשפחה
מקרבה ראשונה בלב .ד
ב.נכים ,אזרחים ותיקים וחיילים זכאים ל 10%-הנחה
עם הצגת תעודה במעמד ההרשמה.
ג.הורה עצמאי זכאי/ת ל 15% -הנחה עם הצגת
תעודה במעמד ההרשמה.
ד.וועדת מלגות – ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות
באמצעות המזכירות בו נרשם לפעילות .הזכאות
לקבלת מלגה הינה לתושבי אור יהודה בלבד ובכפוף
להצגת תעודת זהות וטפסים המאמתים הכנסות.
ה.לא יינתנו הנחות לחוגים מסובסדים ,קורסים ,ביגוד
בספורט ההישגי ופעילויות חד פעמיות ,צהרונים
ומעונות.
ו.בכל מקרה לא יינתן כפל הנחות.
.12הנחת רישום מוקדם
א.לנרשמים בין התאריכים  17/7-9/8/19לשנה
פעילות מלאה תינתן הנחה שנתית בסך של
 10%לאורך כל השנה.
ו 50%-הנחה בעבור חודש ספטמבר.
ב.לא תינתן הנחת רישום מוקדם בעבור קורסים,
חוגים מסובסדים ,פעילות הספורט ההישגי,
תלבושת וביגוד ,צהרונים ומעונות.
ג.משתתף שיבטל את השתתפותו בחוג במהלך
השנה ,ההטבה תתבטל וייגבו ההפרשים בגינה.
ד.משתתף שביטל את השתתפותו בחוג אך מעוניין
להירשם לחוג אחר יוכל להירשם לחוג החדש
ולקבל את הטבת הרישום המוקדם ללא קיזוז
הפרשי הגביה .והיה ותבוטל ההשתתפות בחוג
יקוזזו הפרשי הגביה בהתאם.
ה.לא יינתן כפל הנחות.

לא צריך ללכת רחוק
כדי להצליח
קרוב לבית יש את מכללת אור יהודה ללימודים אקדמיים
לתואר ראשון ושני ולימודי תעודה ע"ח פיקדון לחיילים משוחררים
תנאי הסף כמו פסיכומטרי או בגרות ,לא קיימים אצלנו,
לכולם מגיעה ההזדמנות ללמוד!

קורס
חשבי שכר

חקורס הנהלת
שבונות 1+2

תואר ראשון במדעי הרוח
עם חטיבה בהוראה

קורס
מדביר דירות
ושטחים פתוחים*
קורס אנגלית
מדוברת*

לפגישת ייעוץ והכוונה
התקשרו עכשיו
טל | 03-7353545 .אליהו סעדון  ,87אור יהודה
הצטרפו אלינו בפייסבוק מכללת אור יהודה
my-college.org.il

קורס
מטפלת/מחנכת
גיל הרך *
ל
קורס מזכירות
רפואית

קורסי גמולי השתלמות*

אקדמיה של הזדמנויות

*קורסים אינם נכללים ע"ח הפיקדון

תואר ראשון במדעי החברה
והרוח עם דיפלומה
מודי קרימינולוגיה ומגדר
בלי
תואר ראשון במדעי החברה
והרוח עם דיפלומה
בלימודי מדיניות ציבורית

תואר ראשון במדעי החברה
והרוח עם דיפלומה
בלימודי שלטון מקומי

במ תואר שני
מ
של ומדיניות
צי
בו
רית

היכל התרבות אור יהודה

נפגשיםבעונהמרגשת
היכל התרבות אור יהודה הוותיק והאיכותי בהיכלי
התרבות בבקעת אונו ממשיך להביא אליכם את מיטב
המופעים ,ההצגות ,הסרטים ואירועי תרבות נוספים.
סדרות תאטרון :ההצגות החדשות והמובילות ממיטב
התאטראות למבוגרים ולילדים
בין השאר יעלו ההצגות :השיבה  -תאטרון הקאמרי ,רודף
העפיפונים  -תאטרון גשר ,זרים מושלמים תאטרון הבימה.
עבדאללה שוורץ  -תאטרון בית ליסין ,של מי החיים האלה -
תאטרון חיפה ועוד.
הצגות תאטרון מובחרות לילדים :הקוסם מארץ עוץ
והכוכבים של סבא  -תאטרון השעה ,טובים השניים  -תאטרון
אורנה פורת ,על ניסים ונפלאות התאטרון הארצי לילדים ונוער,
שבת בבוקר  -תאטרון הקיבוץ.

סינמה אור יהודה :סרטי טרום בכורה ,סרטים ישראלים ,סרט
ופיצה לילדים ועוד
מוסיקה ובידור :תזמורת מזרח ומערב ,תזמורת פירקת אל
נור ,התזמורת הסימפונית השרון
מופעי זמר :משה להב הטיש הגדול מארח
סטנדאפ :שלום אסייג ,חן מזרחי ועוד

לפרטים ורכישת כרטיסים ומנויים:

03-7353555
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