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מועדון קטקטים בתפוח פיס | פעילות ומועדונים לתושבים עם צרכים מיוחדים
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 כל העדכונים גם בפייסבוק / אינסטגרם נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

אלירן אליה
 מ"מ וסגן ראש העיר
יו"ר הנהלת נפגשים

ליאת שוחט
ראש העיר

בנפגשים מרכזים קהילתיים
כל מה שחדש

אור יהודה



מרכז העשרה לגיל הרך והמשפחה

הרצאות להוריםפעילות ילדים

נפגשים - אוכלוסיות מיוחדות

חדש!
 המרכז לגיל הרך והמשפחה: מרכז יישובי, העשרתי רב-תחומי המספק מגוון רחב

של תוכניות העשרה להורים וילדים בגילאי לידה עד שש )כיתה א'( ולאנשי מקצוע בתחום.

 · ההשתתפות מותנת ברישום מראש
 · מרכז העשרה לגיל הרך והמשפחה - המשכן למוסיקה ולמחול, רח' בן גוריון 5

· מחיר: 30 ₪ לפעילות אחת · פרטים נוספים: המחלקה לגיל הרך 03-7353507 ובאתר.

הרצאה בנושא " להיות הורים זה משחק ילדים" 
 מפגש חוויתי להורים לבני 4-1.5

 בהנחיית: נעמה חפץ חלפון
12.1 | ראשון | 20:00

 הרצאה בנושא "מי הבוס?״
 פינוק ועל הדרך לצאת ממנו

16.1 | חמישי | 20:00

 פעילות הורים ילדים לבני 4-2
 תנועה/סיפור/מוסיקה

13.1 | שני | 17:00

 סיפורותם לבני 3-2
 שעת סיפור לילדי הגיל הרך

19.1 | ראשון | 17:00

 "חוויה עם חווה" לבני 3-2
 טבע וסביבה עם בע"ח

20.1 | שני | 16:30

 בייבי בוקר לבני 18-3 חודשים
 פעילות בוקר חוויתית משולבת ספורט ומוסיקה

23.1 | חמישי | 9:30

 פעילות הורים ילדים לבני 4-2
 תנועה/סיפור/מוסיקה
23.1 | חמישי | 17:00

 חיות וטבע לבני 4-2
 נכיר, נלמד ונלטף

26.1 | ראשון | 16:30

 הפעלוטף של הגר ודובי פנדה לבני 5-2
 מופע הפעלה מוסיקלי להורים וקטנטנים

27.1 | חמישי | 17:30

בשיתוף עם המחלקה לשירותים חברתייים עיריית אור יהודה.

VIP ערב סרט מפנק לאמהות צמי"ד בסינמה סיטי 
 8.1.20 | רביעי | 18:30

 איסוף מרחבת "נפגשים" שד' אליהו סעדון 87 אור יהודה
מחיר: 50 ₪. כולל הסעה + סרט + ארוחת ערב מפנקת

 ערב לאימהות צמי"ד לכבוד ט"ו בשבט
 26.1.20 | ראשון | 20:00

מרכז קהילתי תפוח פיס, מנחם בגין 101. מחיר: 30 ₪

 סדנה חוויתית לילדי צמי"ד לחודש שבט
 29.1.20 | רביעי | 17:30

מרכז קהילתי תפוח פיס, מנחם בגין 101. מחיר: 10 ₪
רישום ורכישת כרטיסים: אצל נעמה בווטסאפ 050-7841967



סדנאות במרכז הקהילתי תפוח פיס

נפגשים לילדים  שעת סיפור
בספרייה העירונית

 סדנת ציור זוהר
 9.1 | חמישי | 17:00 | לבני 9-5

סדנת אמנות בה ניצור ציור הזוהר בחושך בעזרת אור 
 אולטרא סגול. כל משתתף יקבל פנס אולטרא סגול מתנה.

מחיר: 40 ₪

 סדנת אנימציה )סטופ מושן(
 23.1 | חמישי | 17:00 | לכיתות ג'-ו'

בסדנא נלמד ליצור סרט אנימציה בעזרת אפליקציית 
 ״סטופ מושן סטודיו" תוך שימוש באביזרים שונים.
כל משתתף יצלם סרט קצר משלו. יש להגיע עם 

סמאטרפון לסדנה. מחיר: 40 ₪

 סדנת כריות נוי לחדר לבנות
 9.2 | ראשון | 17:30 | לבנות כיתה א'-ד'

מחיר: 30 ₪. מספר המקומות מוגבל.

 סדנת ג'אגלינג ואומנויות הקרקס
 13.2 | חמישי | 17:00-18:30 | לכיתות א'-ג'

סדנה חוויתית, מהנה וצבעונית בתחום הג'אגלינג ואומנויות 
הקרקס, לאחר מכן מוזמנים המשתתפים לשבת ולצפות 

 במופע ייחודי הכולל בועות סבון ואורות לדים.
מחיר: 30 ₪

 הפנינג לכל המשפחה- רגע לפני שבת
 27.2 | חמישי | 16:30

הפנינג של מתחם משחקים, עמדות יצירה להורים וילדים 
 והדלקת נרות/קבלת שבת משותפת.

יש להגיע עם תמונה משפחתית. הכניסה חופשית!

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 3-2
 בימי שני ובשלישי בשעה 17:15

 7.1.20 / 6.1.20 גמדים ופטריות מספרת: סיפורותם
 21.1.20 / 20.1.20 לעץ יש חברים מספרת: נורית עם חיוך

 4.2.20 / 3.2.20 אליעזר והגזר מספרת: יפעת תקוע
 18.2.20 / 17.2.20 נרקיס מלך הביצה מספרת: נורית עם חיוך

סיפורים קסומים לבני 5-3
 בימי שלישי בשעה 17:15

 14.1.20 פרח לב הזהב הצגה
 28.1.20 הנסיכה והצפרדע מספרת: נורית הפעמונית

 11.2.20 שלגיה מספר: אסי מתאטרון חלומות
25.2.20 האריה והעכבר הצגה

 · ההשתתפות מותנת ברישום מראש
 ·  לרכישת כרטיסים: מנוי ל-6 מפגשים 120 ₪ הורה וילד
 כניסה בודדת על בסיס מקום פנוי בלבד במחיר 30 ₪

טלפון: 03-7353585
· מס' המקומות מוגבל, כל הקודם זוכה!

 סדנת פיצה חוויתית לילדי חוגי תל"ן
 21.1 | שלישי | 17:00 | לכיתות א'-ו'

 במועדון המגדלור )שד' אליהו סעדון 87(
 מחיר: 10 ₪. ההשתתפות מותנית ברישום מראש

 לרכישת כרטיסים: אצל נעמה בווטסאפ
050-7841967 ואצל רכזות תל"ן

 · ההשתתפות מותנית בהרשמה בראש
 · הסדנאות מתקיימות בתפוח פיס, מנחם בגין 101

· לרכישת כרטיסים: 03-7353590



מועדון קטקטים

סדנאות תגבור במתמטיקה ואנגלית

אירועי פברואראירועי ינואר

 בואו ללמוד במרכז הלמידה הייחודי שלנו באווירה
 משפחתית, לימודית, חווייתית, עשירה ומגוונת.

 המרכז יסייע לתלמיד להגיע למיצוי היכולות שלו
ויאפשר צמיחה אישית, דימוי עצמי ושאיפה למצוינות.

אנגלית | מתמטיקה | הוראה מתקנת

 לפרטים והרשמה:
 נעמה מאור, מנהלת פרויקטים מיוחדים טלפון נייד 050-7841967

רכזת המרכז, קטי סעדיה: טלפון 03-7353535 שלוחה 701

פעילות הורים וילדים לגיל הרך במרכז הקהילתי תפוח פיס

 חיות וטבע בפעילות נכיר, נלטף, נלמד לטפל בחיות שונות.
לבני 3-4 בין השעות 16:30-17:15  2.2 | ראשון 
לבני 5-6 בין השעות 17:15-18:00  

 חלום מתוק עיצוב עוגיות ברויאל אייסינג
לבני 3-4 בין השעות 16:30-17:15  5.2 | רביעי 
לבני 5-6 בין השעות 17:15-18:00  

 סדנת עציצים הכל פורח לכבוד ט"ו בשבט
לבני 3-5 בין השעות 16:30-17:15 9.2 | ראשון 

 חוויה מוזיקלית עם דן דן הנגן
 נשיר עם הגיטרה שירי ילדות אהובים וניהנה

 מזמן איכות כיפי להורים וגם לילדים.
לבני 3-5 בין השעות 17:00-17:45 12.2 | רביעי 

 מדע ואמנות בנושא משפחות בטבע.
לבני 3-4 בין השעות 16:30-17:15  16.2 | ראשון 
לבני 5-6 בין השעות 17:15-18:00  

 "סוף טוב הכל תוף" עם בתיה גרינר
 קצב, תיפוף והמון מוסיקה

לבני 3-5 בין השעות 17:00-17:45 19.2 | רביעי 

 ארוחת ערב בריאה לכבוד יום המשפחה
סדנא כייפית שבה ילמדו הילדים על אוכל בריא, 

פירמידת המזון, חשיבות אכילת פירות וירקות מכל 
 הצבעים.

23.2 | ראשון | לבני 3-5 בין השעות 17:00-17:45

 הפעלוטף עם הגר אורן
 פעילות המשלבת מוסיקה, תנועה ואביזרים.

לבני 3-5 בין השעות 17:30-18:30 26.2 | רביעי 

 חיות וטבע בפעילות נכיר, נלטף, נלמד לטפל בחיות שונות.
לבני 3-4 בין השעות 16:30-17:15  5.1 | ראשון 
לבני 5-6 בין השעות 17:15-18:00   

 פעילות חוויתית משלבת הורים וילדים
 בליווי תנועה, סיפור, מוסיקה ואביזרים מקוריים

לבני 3-5 בין השעות 17:00-17:45 8.1 | רביעי 

 "מעשה בחמישה בלונים"
 שעת סיפור המלווה בתלבושות, אביזרים ושלל חפצים

לבני 3-5 בין השעות 17:00-17:45 12.1 | ראשון 

 סדנת יצירה בהשראת "אריה הספרייה" 
 יצירת בובות תיאטרון מחומרי יצירה מגוונים.

 כולל הצגה קצרה.
לבני 3-5 בין השעות 17:00-17:45 15.1 | רביעי 

 מדע ואמנות בנושא חוקרי טבע צעירים
 מחזור החיים של הצמח והכנת ראש דשא.

לבני 3-4 בין השעות 16:30-17:15  19.1 | ראשון 
לבני 5-6 בין השעות 17:15-18:00  

 ג'אגלינג ואומנויות הקרקס בהנחיית אריאל הקטן
 סדנת תנועה חוויתית, מהנה וצבעונית.

לבני 3-5 בין השעות 17-17:45  22.1 | רביעי 
גן חובה וכיתה א' בין השעות 17:45-18:30  

 חוויה מוזיקלית עם דן דן הנגן
 נשיר עם הגיטרה שירי ילדות אהובים וניהנה

 מזמן איכות כיפי להורים וגם לילדים.
לבני 3-5 בין השעות 17:00-17:45  26.1 | ראשון 

 הפעלוטף עם הגר אורן
 פעילות המשלבת מוסיקה, תנועה ואביזרים.

לבני 3-5 בין השעות 17:30-18:30 29.1 | רביעי 

 · ההשתתפות מותנת ברישום מראש · מספר המקומות מוגבל!
· לרכישת כרטיסים: מנוי ל-6 מפגשים ב-120 ₪ כרטיס לאירוע בודד ב-30 ₪ · טלפון: 03-7353590



 קבוצת ריצה M&M אור יהודה- לנוער ומבוגרים, גברים ונשים
 ימי ב' וד' בין השעות 21:00-19:00 בפארק קנדה.

המדריך יעקב מזרחי 052-5070445, טלפון 03-7353565

בואו להכין את 
עצמכם למרוץ 
אור יהודה ה-8

נפגשים לנוער

8מרוץ אור יהודה ה-

SAVE THE DATE
14.2.20

 שבוע הנוער 2020 | 7-14.2.20
 שבוע מלא פעילויות, סדנאות ואירועים לבני הנוער

 במגוון תחומים: מוזיקה, ספורט, מנהיגות ועוד...
שבוע ששם את נוער אור יהודה במרכז.

קבוצות התנדבות חדשות לנוער במסגרת 
 המעורבות החברתית:

· חוגי צמי"ד-הדרכה בחוגים לילדים ונוער עם צרכים 
מיוחדים · משחקיה בסביונים: מרכז טיפולי לילדים המפעיל 

משחקייה · צהרוני גני ילדים ובתי הספר · כריך 10 הכנת 
כריכים לילדי בתי הספר · אמץ סבא/סבתא-פעילות 

חברתית במועדוני הקשישים בעיר.

 ערב שכב"ג למדריכי תנועות הנוער בעיר
 ערב של למידה והעשרה למדריכי תנועות הנוער

14.1 | שלישי | 19:00 במשכן למוסיקה ולמחול

 חורף חם במועדוני הנוער
הנדימן, קבוצת בנות, קבוצת כדורגל, קבוצות הכנה לצה"ל, 
 הרכב נגינה, ווקה אור יהודה, מלאכי יומולדת, קורס dj ועוד.

 קורסים וסדנאות לנוער:
אפייה וקונדיטוריה · סטיילינג · לק ג'ל · עיצוב פנים · 

ספורט · הדרכה לבייביסיטר · סייבר · אילוף כלבים · קולנוע 
 ומדיה חברתית · צילום בסמארטפון · מד"צים

ימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 19:00-23:00 
base -מועדון הדוקטור, השחר וה 

לפרטים נוספים מחלקת הנוער 03-6221741



 · לרכישת כרטיסים: באתר oryehuda.smarticket.co.il · טלפון 03-7353555
* ייתכנו שינויים

 סדנת תכשיטנות
 2.1 | חמישי | 19:00 | לנשים בלבד

 מחיר: 100 ₪ במרכז קהילתי
תפוח פיס, מנחם בגין 101. 

 ההשתתפות מותנית ברישום מראש
 לרכישת כרטיסים:

03-7353590

 פנאי וקהילה
פעילות למבוגרים

היכל התרבות

mati@my-or.org.il | 03-7353510 :ההשתתפות מותנת ברישום מראש · מחלקת פנאי וקהילה ·

 סדנת שוקולד לאזרחים בוגרים
 לחברי המועדון בלבד. מחיר: 10 ₪

12.1 | ראשון | 10:00 במשכן למוסיקה ולמחול

 סיור ערב: תל אביב, סוזן דלל, נחום גוטמן
 14.1 | שלישי 

 טיול לירושלים "מוסדות לאום"
 ביקור בכנסת, בית המשפט העליון,

 משכן הנשיא, מוזיאון לאומנות האסלאם
16.1 | חמישי | יציאה בשעה 8:00

 מסע תרבויות עולם
 הרצאה בנושא סרילנקה והודו הקטנה

 כולל ארוחת בוקר
24.1 | שישי | 9:45 במשכן למוסיקה ולמחול

 מפגש אישי עם טל זיידמן
 על אובדן ובחירה בחיים, הרצאה מעוררת השראה.
26.1 | ראשון | 19:00 במשכן למוסיקה ולמחול

 נופש לקראת חודש המשפחה בים המלח
5-7.1 | ראשון עד שלישי  מלון מילוס

 פתיחת סדרת קולנוע ישראלי
 הסרט "מחילה"- מפגש עם השחקן צחי הלוי*

1.1 | רביעי | 20:30

 "חנדה חנדה" הצגה בוכרית
4.1 | מוצ"ש | 20:30

 "ניסים ונפלאות" תאטרון ארצי לילדים ונוער
 6.1 | שני | 17:30 | היכל תרבות

הצגה מוסיקלית מלאת הומור וקסם על חברות, 
קבלת האחר, שיתוף פעולה ועל אישה אחת מיוחדת 
שהטיבה להבין לליבם של ילדים. בהצגה משולבים 

שיריה האהובים של לאה גולדברג.

 חן מזרחי במופע סטנדאפ
11.1 | מוצ"ש | 21:30

 " נזימה ומנשה" הצגה בעיראקית
14.1 | שלישי | 20:30

 הקרנת סרט טרום בכורה + הרצאה
22.1 | רביעי | 20:00 פרטים בהמשך

 הצגת מנוי תיאטרון מספר 2
 "לשם ובחזרה" התאטרון העברי

סיפורם האמיתי של חיילי צה"ל אשר שבו בשבי המצרי, ומצאו 
 את האור בדמות יצירה משותפת של הספר הקלאסי- "ההוביט".

23.1 | חמישי | 20:30   /   25.1 | מוצ"ש | 20:30

 חגיגת ט"ו בשבט
4.2 | שלישי | 19:00  במשכן למוסיקה ולמחול

 טיול נשים )מחזור II( למלון ״יו בוטיק כנרת״ טבריה
 כולל סדנאות והרצאות בנושא העצמה נשית

 16-17.2 | ראשון עד שני
מס' המקומות מוגבל | כל הקודם זוכה

 קהילה מטיילת - טיול לתל חדיד
 26.2 | רביעי

 טיול במישור החוף באיזור בן שמן,
מודעין ומושב ברקת 



my-college.org.il מידע נוסף באתר מכללת אור יהודה 
 ליועצת לימודים : 03-7353545
שד' אליהו סעדון 87, אור יהודה

 לימודי תואר ראשון
במדעי הרוח עם חטיבה בהוראה

 לימודי תואר ראשון
במדעי החברה והרוח

של האוניברסיטה הפתוחה

 •  הלימודים יתקיימו ביום מרוכז ובמתכונת
הנחיה מוגברת )הרצאות פרונטאליות(

•  פתיחת שנת הלימודים בסמסטר ב' תש"פ 
)מרץ 2020(

• קורסי האנגלית משולבים בתכנית הלימודים
•  ההרשמה אינה מותנית בהצגת תעודת בגרות, 

במכינה קדם אקדמית, בעמידה במבחן 
פסיכומטרי או במספר שנות לימוד

• שכ"ל אוניברסיטאי

כל היתרונות במקום אחד!
לימודי תואר ראשון ).B.A( של האוניברסיטה הפתוחה 

יתקיימו במכללת אור יהודה. התכנית מאפשרת לך לסיים 
את הלימודים תוך כ- 3 שנים וסמסטר )3 סמסטרים בכל 

שנה: סמסטר א, סמסטר ב וסמסטר ג, ובכל סמסטר 
ילמדו שניים עד שלושה קורסים*(.

התכנית תלווה על ידי בית הספר למדיניות ציבורית 
ותעניק כחלק מהתכנית סדנת הדרכה בלמידה וסדנאות 

נוספות כהטבה וכן במלגת בית הספר על סך 1,000 ₪

נפתחה ההרשמה 

לסמסטר אביב

 במכללת
אור יהודה



גיל הרך
 · "סיפור מהלב"
 · "תכנית לבב"

 ליווי משפחות בחיזוק
 הקשר הורה ילד

· זה”ב בגן 

 רווחה
ופרויקטים מיוחדים

 · כריך 10 · אח בוגר
· טיולי מנהיגות נשית לקהילה 

 האתיופית · ייעוץ כלכלי
 · השאלת ציוד רפואי

· איסוף מזון

 ילדים
בבי"ס יסודי

 · מרכזי למידה
· תגבור לימודי

קשישים
 · מועדוני בוקר

· ביקור קשישים 
 המרותקים לביתם

 · התנדבות בבתי אבות
· "משהו מתוק"

אוכלוסיות 
מיוחדות

 · מועדון חברתי
 · פעילות שיא וסדנאות

· ליווי משפחות · ליווי פגועי 
נפש · סדנאות/טיולים 
לאימהות לילדי צמי"ד מרכז 

גישור

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

 הצטרפו אלינו!
 · נפגשים מרכזים קהילתיים · האגף לשירותים חברתיים

· מרכז קזז לצעירים · אח בוגר - אחות בוגרת · מע"ש - מרכז 
 עבודה שיקומי · עמותת פוש · עזר מציון · ארגון נכי צה״ל

 · שיטור קהילתי · מרכז מורשת יהדות בבל · פעמונים
 · מוזיאון מורשת לוב · איל"ן · אור זהב העמותה למען הקשיש

 · יוניסטרים · יד שרה · גרעין תורני · איחוד הצלה אור יהודה
· קדימה · עיר ללא אלימות · אקי"ם · עמותת שיעור אחר ועוד.

להכרות והתאמת ההתנדבות צרו קשר 
עם שירי גבאי מנהלת המחלקה:

 נייד: 052-4268304
טלפון: 03-7353535 שלוחה 704

mitnadvim-ironi@my-or.org.il :דוא"ל
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הצטרפו אלינו:
נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה 

 נפגשים מרכזים קהילתיים,
האגף לשירותים חברתיים וארגוני ההתנדבות 

 מזמינים אתכם להיות משמעותיים
לאנשים שזקוקים לכם בקהילה.

בואו 
להתנדב!

יש לכם את היכולת להשפיע 
על חיים של מישהו!


