
הצטרפו אלינו:
נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה 

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

 בתאריכים 1.7-6.8
 בין השעות 8:00-13:00

לבוגרי כיתות א'-ד' בבתי הספר 
היסודיים בעיר*

 פעילויות: סדנאות אומנות • בישול
 • טכנולוגיה • משחקים של פעם

• מופעים ועוד.

מחיר: 360 ₪ לא כולל ארוחת בוקר

 הארכת קייטנות בתי הספר
של החופש הגדול

 בתאריכים 1.7-6.8
בין השעות 13:00-16:00

לבוגרי כיתות א'-ב' בבתי הספר 
היסודיים: שיזף, סביונים, אהוד מנור, 

אלונים, אורות, סעדיה גאון
מחיר: 525 ₪ כולל ארוחת צהרים

עיריית אור יהודה באמצעות נפגשים מרכזים קהילתיים תפעיל את 
התכנית החינוכית "בית הספר של החופש הגדול" לבוגרי כיתות א'-ד'.

 בתי הספר
של החופש הגדול

נפגשים בקייטנות

*תוכנית בתי הספר של החופש הגדול תפעל בבתי הספר הבאים: שיזף, אהוד מנור, אלונים, סעדיה גאון, סביונים, 
מכתב מאליהו בנות, אור מנחם, ואורות • פתיחת התוכנית בבית הספר מותנית במינימום של 60 תלמידים • נפגשים 
שומרים לעצמם את הזכות לאחד מסגרות או כיתות בהתאם לכמות הנרשמים • התשלום בגין הפעילות הינו עבור 
תוכנית מלאה ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית • החל מהתאריך 1.7.20 לא יינתנו החזרים על ביטול התוכנית 

• ניתן לפנות בשאלות והבהרות לרכז/ת התכנית בבית הספר

שימו לב! בשל הנחיות משרד הבריאות: ההרשמה באמצעות האינטרנט בלבד • הקייטנה מסובסדת ע״י 
משרד החינוך • התוכנית פועלת בהתאם להנחיות התו הסגול, להוראות משרד החינוך, משרד הבריאות ולפי 
תקני חוזר מנכ"ל • בכפוף להנחיות התו הסגול יש להביא בכל יום הצהרת בריאות חתומה. ללא ההצהרה 
• יש לשלוח את הילדים עם ארוחת בוקר ובקבוק שתיה • ההרשמה הינה  הילד לא יכול להשתתף בפעילות 
לא ינתנו   • ימים • פתיחת קייטנה מותנית במינימום משתתפים  לקייטנה מלאה לא תתאפשר הרשמה לחלקי 

הנחות, ניתן להגיש בקשה למלגה לוועדת מלגות.

nifgashim.org.il :לפרטים: 03-7353510 | להרשמה

ההרשמה תתקיים בין התאריכים 21-29.6 בלבד.



ההרשמה באמצעות האינטרנט בלבד!*
בין התאריכים 24.6-28.6 בלבד

 *בשל הנחיות משרד הבריאות.

הצטרפו אלינו:
נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה 

"סיפורו של סיפור" 
קייטנות גני הילדים

תכנית ״הגנים של החופש הגדול״

נפגשים בקייטנת

שימו לב! בשל הנחיות משרד הבריאות: ההרשמה באמצעות האינטרנט בלבד • הקייטנה מסובסדת ע״י 
משרד החינוך • התוכנית פועלת בהתאם להנחיות התו הסגול, להוראות משרד החינוך, משרד הבריאות ולפי 
תקני חוזר מנכ"ל • בכפוף להנחיות התו הסגול יש להביא בכל יום הצהרת בריאות חתומה. ללא ההצהרה 
הילדים בהתאם לכוח האדם שיימצא  ובגני  • התכנית תפעל בבתי הספר  יכול להשתתף בפעילות  הילד לא 
לתוכנית • במידה ומספר הנרשמים יהיה נמוך רשאית רשת נפגשים- מרכזים קהילתיים אור יהודה לאחד מסגרות, 
בהתאם להוראות משרד הבריאות והחינוך • התשלום בגין הפעילות הינו עבור תוכנית מלאה ומשתתף לא יזוכה 
בגין השתתפות חלקית • החל מהתאריך 1.7.20 לא יינתנו החזרים על ביטול התוכנית • לא ינתנו הנחות, ניתן 

להגיש בקשה למלגה לוועדת מלגות.

nifgashim.org.il :לפרטים: 03-7353507 | להרשמה

 בתאריכים 1.7-6.8 בין השעות 8:00-13:00
 לילדי גני הילדים: טרום טרום חובה, טרום חובה וחובה

מחיר: 360 ₪ לא כולל ארוחת בוקר

 הארכת קייטנות גני הילדים בתאריכים 1.7-6.8
 בין השעות 13:00-16:00

מחיר: 668 ₪ כולל ארוחת צהריים

בקייטנה נפתח דלת קסומה לעולם המרתק של הספרים והסיפורים.
מי יודע איך נולד רעיון לסיפור? איך מכינים כריכה? האם נכתבו סיפורים גם 
לפני המצאת הכתב? ואיך מביעים רעיון סיפורי באמצעות ריקוד או המחזה?

נענה על שאלות אלה ועל עוד רבות אחרות, ניצור, נשחק, נפתח חשיבה 
יצירתית, נדמיין יחד וניתן במה להבעה אישית של כל אחד מהילדים.



הצטרפו אלינו:
נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה 

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

הספורט
נפגשים בקורסי

שימו לב! בשל הנחיות משרד הבריאות: ההרשמה באמצעות האינטרנט בלבד • קורסי הקיץ פועלים בהתאם 
להנחיות התו הסגול, להוראות משרד החינוך, משרד הבריאות ולפי תקני חוזר מנכ"ל • בכפוף להנחיות התו 
הסגול יש להביא בכל יום הצהרת בריאות חתומה. ללא ההצהרה הילד לא יכול להשתתף בפעילות • יש לשלוח 
את הילדים עם ארוחת בוקר ובקבוק שתיה • ההרשמה הינה לקורס מלא לא תתאפשר הרשמה לחלקי ימים • פתיחת 

הקורס מותנית במינימום משתתפים • לא ינתנו הנחות, ניתן להגיש בקשה למלגה לוועדת מלגות.

 קורס מקצועי
בקט-רגל

 בהדרכת דן פוזננסקי
מרכז הפיס

 קורס מקצועי
בכדורסל

 בהדרכת אביב קושמקוב
אולם שיזף

 קורס מקצועי
התעמלות קרקע

 בהדרכת צוות טל ספורט 
היכל הספורט

nifgashim.org.il :לפרטים: 03-7353565 | להרשמה

 אימונים מקצועיים, תחרויות, ימי בריכה, סרטים
לבוגרי כיתות א'-ו'

 בין התאריכים 5-23.7
ימים א'-ב', ד'-ה' בין השעות 8:00-13:00

מחיר: 950 ₪

ההרשמה לקורסים עד לתאריך 30.6



הצטרפו אלינו:
נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה 

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

מוסיקה, מחול 
וטכנולוגיה

נפגשים בקורסי

שימו לב! בשל הנחיות משרד הבריאות: ההרשמה באמצעות האינטרנט בלבד • קורסי הקיץ פועלים בהתאם 
להנחיות התו הסגול, להוראות משרד החינוך, משרד הבריאות ולפי תקני חוזר מנכ"ל • בכפוף להנחיות התו 
הסגול יש להביא בכל יום הצהרת בריאות חתומה. ללא ההצהרה הילד לא יכול להשתתף בפעילות • יש לשלוח 
את הילדים עם ארוחת בוקר ובקבוק שתיה • ההרשמה הינה לקורס מלא לא תתאפשר הרשמה לחלקי ימים • פתיחת 

הקורס מותנית במינימום משתתפים • לא ינתנו הנחות, ניתן להגיש בקשה למלגה לוועדת מלגות.

קורס מחול 
מקצועי

שבוע של חשיפה לעולם 
המחול על כל סגנונותיו.. 
קורס מיוחד במינו במחול 

מותאם לפי גילאים, 
סדנאות מאסטר, תיפוף 

גוף, מקצבים, היפ הופ ועוד 
הפתעות.

 מסלול צעירים: בוגרי גן חובה-ו׳
מסלול בוגרים: נוער

 בין התאריכים 9-13.8
בין השעות 8:30-13:00

מחיר: 360 ₪

 קורס מוסיקה
מקצועי

שישה ימי יצירה מוסיקלית: 
קורס כתיבת והלחנת 

שירים, קורס למידה 
בגיטרה, קורס קצב- נגינה 

בכלי הקשה שונים, קורס 
מקהלה חווייתית. בסוף 

הקורס קונצרט חגיגי.
 לבוגרי כיתות ד' ומעלה
 בין התאריכים 5-13.7

 בימים א'-ב', ד'-ה'
בין השעות 8:30-13:00

מחיר: 480 ₪

סדנאות חוויה 
טכנולוגית

סדנאות מקצועיות בתחומי 
ההיי טק, תלת מימד, מדע, 

מתחם לייזר טאג, מתחם 
מולטימדיה ועוד.

 בין התאריכים 5-13.7
 בימים א'-ב', ד'-ה'

בין השעות 8:30-13:00

מחיר: 480 ₪

nifgashim.org.il :לפרטים: 03-7353575 | להרשמה

במרכז קהילתי במשכן למוסיקה ולמחול 
תפוח פיס

 ההרשמה לקורסים
עד לתאריך 30.6



הצטרפו אלינו:
נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה 

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

מדע קיץ
נפגשים בקייטנת

nifgashim.org.il :לפרטים: 03-7353590 | להרשמה

 ביוזמת ומימון משרד המדע והטכנולוגיה
 העשרה בתחומי המדע, הרובוטיקה, טכנולוגיה,
כימיה, פיזיקה שימושית בצורה חווייתית ומהנה.

 בוגרי א'-ד' בתאריכים 9-13.8
 בין השעות 8:00-13:00
בהפעלת חברת הארה

 כיתות א'-ב' בנים וכיתות א'-ב' בנות
 לחברה החרדית

 בתאריכים 9-13.8.20, י״ט באב - כ״ג באב תש"ף
Ytek בין השעות 8:00-13:00, בהדרכת חברת

מרכז קהילתי תפוח פיס | מחיר: 80 ₪

שימו לב! בשל הנחיות משרד הבריאות: ההרשמה באמצעות האינטרנט בלבד • הקייטנה פועלת בהתאם 
להנחיות התו הסגול, משרד החינוך, משרד הבריאות ולפי תקני חוזר מנכ"ל • בכפוף להנחיות התו הסגול 
יש לשלוח   • יום הצהרת בריאות חתומה. ללא ההצהרה הילד לא יכול להשתתף בפעילות  יש להביא בכל 
 את הילדים עם ארוחת בוקר ובקבוק שתיה • ההרשמה הינה לקייטנה מלאה לא תתאפשר הרשמה לחלקי ימים

• לא יינתנו הנחות לקייטנה זו.

 יש להגיע עם ארוחת בוקר, מים וקלמר.
 לא יתאפשרו ביטולים לאחר ההרשמה.


