
חודש של אירועים להעלאת 
המודעות לאנשים עם מוגבלויות

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה והאגף לשירותים חברתיים וקהילתיים

מחיר לחודשיום ושעהמקוםחוג

מחשבים
לילדים מגיל 9 ומעלה

 השתתפותראשון  17:15מרכז להבה
ללא עלות

אילוף כלבים
לילדים מגיל 12 ומעלה

100 ₪שני  17:30תפוח פיס

בישול
לגילאים 6-13

100 ₪שלישי  17:30מגדלור

בישול
לגילאים 16 ומעלה

50 ₪רביעי  17:30תפוח פיס

חדש! חוג יוטיוברים
לכיתות ג' ומעלה

100 ₪שלישי  17:30תפוח פיס

חוג ג'אגלינג
לגילאי 7 ומעלה

10 ₪רביעי  18:00ב״ס סביונים

תפוח פיסמרכז למידה והעשרה
יום חמישי

גילאי 12-21,  18:30-17:45
גילאי 21 ומעלה,  18:30-19:15

₪ 20

ההרשמה לחוגים מותנת ברישום מראש אצל נעמה 050-7841967

 מועדון חברתי לבני 21 עד 35 המשלב
 פעילויות כיפיות וחינוכיות עם טיולים ובילויים

 נפגשים במגדלור בימי ראשון ושלישי
בין השעות 18:00-15:00

 דמי השתתפות 100 ₪ לחודש
להרשמה יש לפנות לקרן: 054-5648847

בקרוב מועדון רעים- מועדון חברתי לבני נוער עם קשיי תקשורת 
לפרטים נוספים נעמה 050-7841964

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

 מועדונים וחוגים
לאנשים עם מגבלויות באור יהודה

Ya
el
aa

 /
 b

ra
nd

in
g 

&
 d

es
ig

n

 מועדון
מעגלים

הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.



 הפנינג למשפחות צמ"יד
על ידי חברת ״טבע״

אירוע של חברת ״טבע״ לטובת משפחות צמי"ד
25.2.20 | רביעי | 18:45-17:00 בתפוח פיס

השתתפות ללא עלות – מותנה ברישום מראש 
אצל נעמה: 050-7841967

 "ביום שבו תקרא לי אבא"
הרצאה מעוררת השראה של אביעד פרידמן, 

אבא לילד אוטיסט שהצליח בניגוד לכל 
ההערכות להשתלב במערכת החינוך, לעמוד 

ברשות עצמו, לעבוד ואף להתנדב לשירות 
 משמעותי בצה"ל.

האירוע בהובלת עיריית אור יהודה ומפעל הפיס.

 17.2.20 | שני | 20:00
במשכן למוסיקה ולמחול

 רישום באגף לשירותים חברתיים קהילתיים
 אצל פנינה 073-3388481

או אצל נעמה 050-7841967

8מרוץ אור יהודה ה-

SAVE THE DATE
14.2.20

פתאום רוקדים
 "פלאש מוב" לצעירים עם צרכים מיוחדים

 ונוער אור יהודה בשיתוף עם הלהקות הייצוגיות
של המשכן ומחלקת הנוער
 27.2.20 | חמישי | 17:00

 ברחבת קניון מיני רבין באור יהודה
האירוע לכל המשפחה - הכניסה חופשית

סדר ט"ו בשבט
סדר ט"ו בשבט לנוער עם ובלי מגבלה.

10.2.20 | שני | 19:30-18:30
סניף בני עקיבא, משה חייק 32

 ההשתתפות ללא עלות
יש להירשם מראש אצל קרן 054-5648847

פעילות לט"ו בשבט
הכנת עציץ מתוק לכבוד ט"ו בשבט לילדי צמי"ד, 

11.2.20 | שלישי | 17:45-17:00
במועדון המגדלור

השתתפות ללא עלות – מותנה ברישום מראש 
אצל נעמה: 050-7841967

סדנת בישול מקרב
 סדנת בישול משותפת בין משוקמי נפש והקהל הרחב.

12.2.20 | רביעי | 22:00-19:00
 במועדון המגדלור.

 מחיר: 20 ₪,
יש להירשם מראש אצל נעמה: 050-7841967

מרוץ אור יהודה
מקצה מיוחד של 300 מ' למשפחות עם צרכים 

 מיוחדים. 
 14.2.20 | שישי | 8:15

 כינוס ברחבת היכל התרבות
כל משתתף מקבל חולצה. ההשתתפות ללא עלות 

ברישום מראש אצל נעמה וצירוף אישור בריאות.

 "להסתדר עם החושך"
הרצאה לנוער של נורית חי יהודה: ניצחון של אדם עיוור 

 באתגרים היום יומיים בהשתתפות מחלקת הנוער.
 16.2.20 | ראשון | 20:30-19:00

 במועדון הדוקטור
השתתפות ללא עלות – מותנה ברישום מראש 

במחלקת הנוער 03-6221741

תערוכה "דרך עיניהם"
תערוכת צילומים של משתתפי מועדון מעגלים 

החושפת איך אור יהודה נראת דרך עיניהם. 
XEROX בשיתוף עם חברת 

 התערוכה תוצג החל מה-23.2.20  בתפוח פיס
מתאים לכל המשפחה - הכניסה חופשית

כל משתתף 
באירוע יקבל 

ספר מתנה!

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה והאגף לשירותים חברתיים וקהילתיים
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