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נפגשים במוסיקה
במשכן למוסיקה ומחול

ללמוד לנגן בכל גיל ועל איזה כלי נגינה שתרצו
שיעורים פרטיים או קבוצתיים: 

כינור | צ'ילו | חליל צד | קלרינט | סקסופון | חצוצרה, טרומבון, טובה | עוד | תופים | קסילופון | 
גיטרה קלאסית, אקוסטית, חשמלית ובס | פסנתר, פסנתר חשמלי, אורגן

עוד אפשר ללמוד
שיעורי קומפוזיציה )הלחנה( | פיתוח קול | מקהלת ילדים | תזמורת מבוגרים | הרכב רוק והיפ הופ |

תזמורת בוגרים כלי נשיפה | שעשועי מוסיקה לגיל הרך 
 my-or.org.il לתיאום שיעור נסיון  התקשרו למשכן למוזיקה ומחול 03-7353575 או באתר

הכנה לכיתה א'- לילדי גן חובה, יום שלישי בין השעות  16:45-17:30

אילוף כלבים- לילדי כיתה ה׳ ומעלה, יום  שני  בין השעות  16:30-17:30

רובוטיקה מתחילים- לילדי כיתה ג'-ד', יום ראשון בין השעות 16:30-17:45

רובוטיקה מתקדמים- לילדי כיתה ה׳ ומעלה, יום שני  בין השעות 17:45-19:00

ציור ורישום- לפי קבוצת גיל, גן חובה עד כיתה ו', יום שני  בין השעות 16:30-17:30

קרמיקה- לפי קבוצת גיל, גן חובה עד כיתה ו', יום שני  בין השעות 17:30-18:30

לגו אתגרי- לילדי כיתה א'-ג', יום שלישי בין השעות 17:15-18:15

השף הבריא- לגן חובה ומעלה, יום רביעי בין השעות 16:30-17:30

שחמט ומשחקי חשיבה- לילדי כיתה א' ומעלה, יום שלישי בין השעות 18:00-19:00

תיאטרון- יום רביעי לפי קבוצת גיל:
                   כיתה א'-ב' 17:00-18:00 / כיתה ג' ומעלה 18:00-19:00

קסמים במדע- יום שני לפי קבוצת גיל:
                           גן ט.חובה-חובה 17:00-17:45 / כיתה א'-ג' 17:45-18:30

אמנות שימושית- יום שלישי, לפי קבוצת גיל:
                                גן חובה 17:00-17:45 / כיתות א'-ד' 17:45-18:45

אנגלית מדוברת- יום שלישי, לפי קבוצה גיל:
                               גן ט.חובה-חובה 17:00-17:45 / כיתות א'-ב' 17:45-18:30 / כיתות ג'-ד 16:00-17:00

חוגים מקצועיים לילדים סקרנים

נפגשים במרכז הקהילתי תפוח פיס

* יתכנו שינויים במערכת החוגים * ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום. הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח
my-or.org.il ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות. ההרשמה בשלוחות ובאתר *

חדש! נפגשים בחוגים
במרכז הקהילתי נווה רבין

שעותיוםגיל/כיתהחוג

"על הבמה"- סדנה
שנתית למחזות זמר

16:30-17:30שניא-ג

17:30-19:00שניד-ו

חיות וטבע

16:30-17:15שניט.ט.חובה

17:15-18:00שניט.חובה-חובה

18:00-18:45שניא-ג

קסמי מדע
17:30-18:15רביעיחובה-ב

18:15-19:00רביעיא-ב

אנגלית מדוברת
16:30-17:15רביעיא-ב

17:15-18:15רביעיג-ד

17:30-18:30שניא-דלגו אתגרי

חוגי מוסיקה- תיפוף, 
גיטרה, חצוצרה

לילדים, נוער 
ומבוגרים

בתיאום מראששני

מוסיכייף
16:30רביעיגילאי 2.5-3.5

17:15רביעיגילאי 3.5-6

החוגים יתקיימו בבית הספר אהוד מנור  | הרשמה באתר  my-or.org.il טל. 03-7353590
* יתכנו שינויים במערכת החוגים * ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום. הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח



MMA לילדים ונוער בהיכל הספורט, ימי ג', מדריך אלון שר 054-4266685

MMA לילדים ונוער במרכז פיס, ימי א' וה', מדריך משה רובינוב 052-7564447

קרב מגע לילדים, נוער ומבוגרים באולם גאון, ימי ב' וה', מדריך ישראל אמרן – 053-5255256

חינוך גופני לגיל הרך בהיכל הספורט  ימי ב' וד' ובאולם רבין, ימי ג', מדריך איציק עוז 052-8674987

ג'ודו לילדים ונוער בהיכל הספורט, ימי ב' וה', מדריך אלון ברגר 052-3421951

ג'ודו לילדים ונוער באולם נווה רבין ימי ב' וה', מדריך  גל רוזמרין 052-5291408

נינג'ה קידס לילדים ונערים באולם נווה רבין  ימי ב' וה' מדריך לוטה – 050-3344903

טניס במגרשים, לילדים, נוער ובוגרים, בכל ימי השבוע )למעט יום ו'(, מדריך ירון עידן 050-5595030

*החוגים בשעות אחה"צ

נפגשים בספורט בחוגים חדשים

קטנטנים- פיצי ג’אז, גילאי 4-3, יום ג’, בין השעות  17:15 - 18:00
                   ג’אז קטנטנות, גילאי 6-5, יום ג’,  בין השעות  16:30 - 17:15

                   ג’אז / היפ הופ, כיתות א-ג, יום ג', בין השעות  18:00 - 18:45

ילדים ונוער- היפ הופ לילדים ונוער, יום ב' 
                        קיקבוקס / חיטוב ועיצוב עם תיפוף גוף, לילדים ביסודי ובחטיבה, יום ה' 

                        ג’אז / היפ הופ לילדים בכיתה ד'-ו', יום ג' 
                        היפ הופ / ג’אז / קיקבוקס / זומבה- מסלול חוגים משולב לילדים ונוער )2 חוגים לבחירה בשבוע( 

נשים ונערות- Life Dance – ריקוד החיים לנשים שרוצות פשוט לרקוד, יום  ג’+ב׳ 
                         מחול מזרחי קבוצת מתחילות ומתקדמות, ימי א’+ה’

                         היפ הופ, יום ב׳
                         זומבה, יום ג' 

                         קיקבוקס וחיטוב ועיצוב עם תיפוף גוף, יום ה’
                        *החוגים בשעות הערב

לחוגי מחול נוספים, היכנסו לאתר my-or.org.il פרטים נוספים משכן למוסיקה ומחול בטלפון 03-7353575

נפגשים במחול במשכן למוסיקה ומחול

חדש! קורס מדריכי מחול אירובי, כושר ועיצוב הגוף כולל תעודה מטעם המכללה האקדמית בוינגייט
הקורס יפתח ביום שישי 24.1.20 | מתאים לבני 17 ומעלה | במכללת אור יהודה

לשיחת ייעוץ התקשרו 03-7353545

בואו להכין את עצמכם למרוץ אור יהודה ה-8
קבוצת ריצה M&M אור יהודה - לנוער ומבוגרים, גברים ונשים ימי ב' וד' בשעה 19:00

בפארק קנדה )סיום הפעילות בשעה 21:00( המדריך יעקב מזרחי 052-5070445 

לעוד עשרות חוגים בתחום הספורט, היכנסו לאתר my-or.org.il לפרטים נוספים מח' הספורט 03-7353565 

״איך לגדל ילד מאושר?" בהנחיית ליאת רוקח זמרוני

יום רביעי 12.12.19 בשעה 20:30 אצלכם בבית! 

ועידת אינטרנט קהילתית בה תוכלו להתחבר מהבית,

לראות את ההרצאה ולקחת חלק פעיל. 

ההשתתפות ללא תשלום אך מותנית ברישום מראש בטלפון 03-7353507 

המרכז לגיל הרך והמשפחה, במשכן המוסיקה והמחול רחוב בן גוריון 5 
פרטים נוספים: המחלקה לגיל הרך 03-7353507  

* הזכות לשינויים שמורה

מרכז יישובי, העשרתי רב-תחומי המספק מגוון רחב של תוכניות העשרה להורים וילדים
בגילאי לידה עד שש )כיתה א'( ולאנשי מקצוע בתחום.

הדרכה לנשים לפני ואחרי לידה, ליווי והדרכה התפתחותית לתינוקות ולהורים, 
הכנה לכיתה א', חוגי העשרה מגוונים לפעוטות מלידה ועד לכיתה א' )קטנטנים בליווי הורים(,

"גן אמא"- פעילות לילדים שאינם בגן יחד עם אמא, קבוצות הדרכה להורים, 
יחידת הדרכה- להכשרות מקצועיות והדרכת הורים, אירועים קהילתיים, תכניות ייחודיות ועוד 

הפנינג הורים וילדים

יום שלישי 3.12.19 | בשעה 17:00 | במשכן למוסיקה ומחול

חדש! מרכז לגיל הרך והמשפחה

פתיחת המרכז



מרכז למידה ייחודי לתלמידי אור יהודה

נפגשים לאוכלוסיות מיוחדות 
חוגים לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים )צמי"ד( 

מועדונים לתושבים עם מגבלה 

חדש! מועדון חברתי לנוער- בני 13 – 21, ימי חמישי, בין השעות 17:00 – 19:00, במועדון הדוקטור.
להרשמה: 050-7841967   

כנפיים של קרמבו - תנועת נוער לבני  8 – 22  ימי רביעי,  בשעה 17:00 . 

מועדון מעגלים – לבני 19 ומעלה, ימי ראשון ושלישי, בין השעות 15:00 – 18:00  במגדלור – שד' אליהו 

סעדון 87. דמי השתתפות 100 ₪,  לפרטים והרשמה קרן:  054-5648847

מעגלי תעסוקה
התכנית מקדמת השתלבות בעבודה לאנשים עם מגבלה ומציעה למשתתפים ליווי אישי 

לפרטים והרשמה קרן:  054-5648847

תכנית עמיתים 
תכנית המשלבת אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית בקהילה, בפעילות פנאי וחברה הפתוחות לציבור 

הרחב. ומלווה אותם באופן מקצועי בתהליך השתלבותם.  למידע נוסף: מעיין 03-7353516

הצגות ומופעים לילדים 
הצגת ילדים "הקוסם מארץ עוץ" לבני 3 – 8  

יום שלישי 19.11.19 בשעה 17:30, בהיכל התרבות 

סרט מדובב "אבא אווזה" לבני 3 ומעלה
יום שני 25.11.19 בשעה 17:30 סרט ופיצה, בהיכל התרבות

לרכישת כרטיסים באתר oryehuda.smarticket.co.il | היכל תרבות 03-7353555

שעת סיפור בספרייה העירונית
הספרייה מארחת את מיטב מספרי הסיפורים שהילדים אוהבים. פעילות חווייתית מיוחדת ומקורית 

המשלבת בתוכה סיפור, תנועה, דינמיקה חברתית, מוסיקה, אביזרים ובובות מרהיבות

סיפור בתנועה לבני 2 - 3 ימי שלישי בשעה 17:15
המטריה הגדולה של אבא 19.11.19

תירס חם לכולם 3.12.19
לקוף יש בעיה 17.12.19

ברכבת יש ארנבת 31.12.19

סיפורים קסומים לבני 3 - 5 ימי שלישי בשעה 17:15
החלילן מהמלין 12.11.19 

בנצי הפיל 26.11.19
הזמיר ומלך סין 10.12.19

אליעזר והגזר 24.12.19

רכישת כרטיסים: 03-7353585, מחיר מנוי ל-6 מפגשים 120 ₪ הורה וילד, 
כרטיס חד פעמי 30 ₪ )על בסיס מקום פנוי(

חדש! קורס הכשרה - מתמטיקה ואנגלית במסגרת המרכז למידה

חדש! תיאטרון קהילתי )פרטים נוספים בהמשך(

בשיתוף עם האגף לשירותים חברתיים והתוכנית הלאומית.
השתתפות בחוגים מותנת ברישום מראש אצל נעמה  050-7841967  / קרן 054-5648847

מחיר לחודששעותמקוםיוםגיל/כיתהחוג

ללא עלות17:15-18:00מרכז להב״ה, הבנים 10א׳13-21חדש* מחשבים

10 17:30₪בי״ס סעדיה גאוןא׳א׳-ו׳חדש* אילוף כלבים

חדש* ספורט והגנה 
100 17:30₪היכל הספורטג׳9-16עצמית

110 17:30-18:15₪תפוח פיסב׳8-16חדש* ציור

110 17:30-18:15₪משכןד׳3-7מוסיקה לגיל הרך

50 17:30-18:15₪תפוח פיסד׳16-30בישול

חדש* כדורגל- בשיתוף 
10 18:00₪גן התשעהג׳16-30ליגת החלומות

חוגים לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים )צמי״ד(

נפגשים - אוכלוסיות מיוחדות

* יתכנו שינויים במערכת החוגים * ההרשמה בכפוף לנהלי הרישום. הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח
my-or.org.il ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות. ההרשמה בשלוחות ובאתר *

נפגשים לילדים

בואו ללמוד במרכז הלמידה הייחודי שלנו בסביבה לימודית חווייתית, עשירה ומגוונת.
המרכז יסייע לתלמיד להגיע למיצוי היכולות שלו ויאפשר צמיחה אישית, דימוי עצמי ושאיפה למצוינות. 

אנגלית - לכיתות ד'-ו' | לכיתות ז'-ט' 

מתמטיקה - לכיתות ד'-ו' | לכיתות  ז'-ט'

הוראה מתקנת -  לכיתות ב' ומעלה

פרטים והרשמה: נעמה מאור, מנהלת פרויקטים מיוחדים, טלפון נייד: 050-7841967
רכזת המרכז, קטי סעדיה, טלפון: 03-7353701



שבוע תנועות הנוער באור יהודה

הערב המרכזי שכב"ג – ערב הוקרת תודה לשכבות הבוגרות של תנועות הנוער
השחקן דין מירושניקוב בהרצאה מרתקת ומעוררת השראה על  זהות ישראלית, הגשמה עצמית ומנהיגות. 

יום שלישי 5.11.19 | בשעה 19:30 | בהיכל התרבות 

יום הזיכרון ליצחק רבין בתנועות הנוער
מפגש ראשון של פעילות עמותת גשר – מפגש בין דתיים וחילונים, מפגשי העשרה עם חברי תנועות הנוער

יום רביעי 6.11.19 | בשעה 19:00 

חנוכת סניף בני עקיבא ופתיחת חודש ארגון
יום חמישי 7.11.19 | בשעה 19:00 | בסניף בני עקיבא החדש 

במרכז הקהילתי תפוח פיס

3-7.11.19

סדנאות וקורסים

* הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח
my-or.org.il לאירועים ופרטים נוספים- מחלקת הנוער: 03-6221741,   - נוער אור יהודה* ניתן להגיש בקשה לוועדת מלגות. ההרשמה בשלוחות ובאתר

קורס בהדפסה בתלת מימד – לתלמידי כיתות ה-ו
נפגשים בכל ימי חמישי למשך 4 מפגשים החל מ – 7/11/19, בין השעות 18:00 – 19:30 

נלמד לעצב דגמים מורכבים ונדפיס שני דגמים שעיצבנו בעצמנו במדפסת תלת מימד, מחיר: 450 ₪ 

סדנת תכשיטנות
יום ראשון 10/11/19, לנערות בין השעות 17:30-19:00, לנשים בין השעות 19:30-21:00,

מחיר לנערות 70 ₪. מחיר לנשים 100 ₪ 

סדנת נגרות
יום שני 18/11/19, בשעה 17:30, נכיר מקרוב את מלאכת הנגרות והעץ ונבנה מדף בהדרכת פיני טובי

שימו לב- ילדים בגיל 5-7 עם הורה/סב מלווה חובה. מחיר: 40 ₪ 

סדנת אדריכלות לילדים
יום חמישי, 21/11/19, בשעה 17:30, כיתה ה׳ ומעלה

נסקור את אחד מסוגי המבנים ההנדסיים המרשימים בעולם בסדנה: גשר תלוי. 
נבנה מודל ונדון בעקרונות בסיסיים כמו יציבות, עיצוב, עומסים ועוד. מחיר 40 ₪.

*מס' המקומות לסדנאות ולקורסים מוגבל ומותנה ברישום מראש.

עושים כיף בחנוכה

יומיים של אתגרים, משחקי חשיבה, תעלומות בלשיות וחדרי בריחה.
24-25/12/19, ימים שלישי ורביעי בין השעות 8:30 – 13:00

לילדים בכיתה ג' ומעלה
בהרשמה מוקדמת עד ל 5.12.19. מחיר 140 ₪ 

לפרטים והרשמה באתר my-or.org.il טל. 03-7353590

oryehuda.smarticket.co.il רכישה באתר

פעילויות שונות לבני הנוער ברחבי העיר ימי שלישי- רביעי  26-27.11.19  
בהובלת מחלקת הנוער העירונית

חדש!
מועדון קטקטים

לגיל הרך בתפוח פיס
פרטים בעמוד האחורי!

חג הסיגד לנוער 



אלי יצפאן במופע סטנדאפ 
מוצ"ש 9.11.19 | בשעה 21:00 | היכל התרבות 

טרום בכורה הקרנת הסרט "העורב הלבן" 
הרצאה, קפה ומאפה 

יום שני 11.11.19 | בשעה 20:00 | היכל התרבות

ערב ספרות ושירה ״שיר סיפור וגעגוע״ - מחווה ליוסי בנאי 
בכיכובו של השחקן איציק כהן 

יום חמישי  14.11.19 | בשעה 20:00 | היכל התרבות
מחיר כרטיס 30 ₪ בהפקת הספרייה העירונית ובשיתוף עם מחלקת פנאי וקהילה והיכל התרבות 

"לחיות עם אור"- סיפורה האישי של עינת שמל 
יום ראשון 17.11.19 | בשעה 19:00 | משכן למוסיקה ומחול

פרטים במחלקת פנאי וקהילה

ההצגה הקומית "הרובוטית"- תיאטרון הבימה 
יום חמישי 21.11.19 | בשעה 20:30 | היכל התרבות 

מועדון הזמר אור יהודה: משה להב והטיש הגדול אורח מיוחד שייקה לוי 
יום חמישי 28.11.19 | בשעה 20:30 | היכל התרבות 

מסע תרבויות למונגוליה וג'נגיס חאן 
יום שישי  29.11.19 | בשעה 9:45 | משכן למוסיקה ומחול 

פרטים במחלקת פנאי וקהילה 

טרום בכורה הקרנת הסרט "ג'ודי - מעבר לקשת" 
הרצאה, קפה ומאפה 

יום שלישי 17.12.19 | בשעה 20:00 | היכל התרבות 

מסע תרבויות ללוב ודובאי 
יום שישי 20.12.19 | בשעה 9:45 | משכן למוסיקה ומחול

פרטים במחלקת פנאי וקהילה 

"הסרט התורכי שלי" - סיפורה האישי של מלכה שומרוני 
יום ראשון  22.12.19 | בשעה 19:00 | משכן למוסיקה ומחול

פרטים במחלקת פנאי וקהילה

רכישת כרטיסים להצגות ולהרצאות באתר oryehuda.smarticket.co.il | היכל תרבות 03-7353555
מחלקת פנאי וקהילה 03-7353510

צילום: רונן אקרמן

מופעים וארועים למבוגרים



חדש! מועדון ״קטקטים״
פעילויות פנאי והעשרה לגילאי 3-6

מרכז קהילתי תפוח פיס

oryehuda.smarticket.co.il :לרכישת מנוי וכרטיסים
טלפון 03-7353590

ט.ל.ח הזכות לשינויים שמורה

חיות וטבע
בפעילות נכיר, נלטף, נלמד לטפל בחיות שונות. 

בני 3-4 בשעות 16:30-17:15
בני 5-6 בשעות 17:15-18:00 

יום ראשון 3.11.19 | תפוח פיס 

פעילות מדע ואמנות
שעת סיפור חווייתית על המצאת המראה ונסיכה 

אחת מאוד בודדה, פעילות מדעית בעזרת מראות 
והכנת קליידוסקופ צבעוני.

בני 4-5 בשעות 17:00 – 17:45 
בני 5-6 בשעות 17:45 – 18:30

יום ראשון 10.11.19 | תפוח פיס

הפעלה מוסיקלית עם דן דן הנגן 
נשיר עם הגיטרה שירי ילדות אהובים 

וניהנה מזמן איכות כיפי להורים וגם לילדים.
לבני 3-5 | ראשון 17.11.19 | בשעה 17:00 

תפוח פיס 

הצגה - המסע לממלכת הפלא
הפעלה תיאטרלית בשיתוף הקהל, 

מבוסס על ארץ יצורי הפרא מאת מוריס סנדק. 
לבני 3-6 | רביעי 20.11.19 | בשעה 17:00  במשכן 

למחול ומוסיקה

סדנת בלונים - 
הכנת בלוני צורות מיוחדים

לבני 5 ומעלה | חמישי 21.11.19 | בשעה 17:00 
תפוח פיס 

מדע ואמנות-שוליית הקוסם 
לשעה קלה נהפוך כולנו לקוסמים, 

ניצור שיקויים צבעונים, נוזלים משני צבעים, 
אבקות קסמים ועוד בפעילות מכושפת 

וקסומה במיוחד.
בני 4-5 בשעות 17:00 – 17:45 
בני 5-6 בשעות 17:45 – 18:30

יום ראשון 24.11.19 | תפוח פיס

הפעלוטף עם הגר אורן
פעילות המשלבת מוסיקה, תנועה ואביזרים לבני 

.3-6
יום רביעי 27.11.19 | בשעה 17:30 | תפוח פיס

 מחיר ל-6 מפגשים 120 ₪
כרטיס לאירוע בודד 30 ₪ 

מותנה ברישום מראש


