
חוזרים 
ונפגשים עם 
כל המשפחה

חפשו אותנו ב-

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

nifgashim.org.il :כל המידע, הפעילויות והאירועים באתר נפגשים 
לפרטים נוספים מרכז קהילתי תפוח פיס 03-7353590 )יש להשאיר הודעה(

הפעילות בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתו הסגול. הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.

פעילות נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה לחודש נובמבר
בכפוף לנהלי משרד הבריאות. הסדנאות מוגבלות ל-10 משתתפים בהתאם לתו הסגול. ייתכנו שינויים.

 מדע באויר סדנת מדע עם יפעת
רביעי | 18.11 |  גילאי 4-6 בשעה 16:30

 יוצרים מתוק סדנת בצק סוכר
רביעי | 25.11 | לגילאי 4-6 בשעה: 16:30

 שירי ילדות עם ישראל והגיטרה
ראשון | 29.11 | לגילאי 4-2 בשעה 17:00

 סדנת קסמים עם שרביט הדרכה
ראשון | 29.11 | לגילאי 4-6 בשעה 16:30

עלות: 20 ₪ לפעילות

 סדנת "הכל הולך"
משחקי אלתור תיאטרליים משעשעים המבוססים 
על התוכנית המוכרת "הכל הולך". הסדנה מלווה 

במוסיקה, אביזרים והמון כייף. לילדי כיתות ג ומעלה. 
 בהדרכת טל מרקוביץ.

שלישי | 17.11 | בשעה 17:00
 מדע באויר

 סדנת מדע עם יפעת
רביעי | 18.11 | גילאי א-ג בשעה 17:30

 סדנת "טיי דיי" - הכנת חולצות
 רביעי | 25.11 |  גילאי א-ב בשעה 16:30

גילאי ג' ומעלה בשעה 18:30
 סדנת קסמים

 עם שרביט הדרכה
רביעי | 29.11 | גילאי א-ג בשעה 17:15

עלות: 30 ₪ לסדנא )כולל חומרים(   הכנת פצצות אמבטיה
 שני | 30.11 |  גילאי 6-5 בשעה 16:30
גילאי יסודי בשעה 17:30

עלות: 20 ₪ לפעילות

 סדנת הכנת בובות ״בבושקות״
 חמישי 19.11, סדנת המשך יום חמישי 26.11

 בגילאי גן חובה-כיתה ב' בשעה 17:00
לבנות בכיתות ב'-ה' בשעה 18:00

מחיר: 30 ₪ לשני המפגשים

 "עפים לחלל"
 סדנת הכנת חללית עם שרביט הדרכות

 ראשון | 22.11 |  לבנים בגילאי גן חובה-א' בשעה 16:30
לבנים בגילאי ב' ומעלה בשעה 17:15

 סדנת "טיי דיי" - הכנת חולצות
רביעי | 25.11 | גילאי א-ב, בנות בשעה 17:30

עלות 20 ₪ כולל חומרים.

 סדנת סביבונים
 עם שרביט הדרכות

 ראשון | 29.11 |  לבנות בגילאי 4-6 בשעה 16:30
לבנות בגילאי א-ג בשעה 17:15

עלות: 20 ₪.

לפרטים והרשמה: אפרת 053-9180022

 מועדון קטקטים
חוזר לשגרה במרכז קהילתי תפוח פיס

סדנאות לילדים
במרכז קהילתי תפוח פיס

מועדון אמהות עצמאיות )חד הוריות( 
בשיתוף עם מרכז גרנות במרכז קהילתי תפוח פיס

 מרכז קהילתי "חברותא"
לקהילה הדתית-חרדית רחוב יקותיאל אדם 9

· הפעילות בכפוף לאישורי משרד הבריאות ובהתאם להנחיות התו הסגול. · הורים לא מורשים להיות בחדר הפעילות. 
 · יש להגיע עם מסיכות. מס' המקומות מוגבל יש להרשם מראש )גם לבעלי כרטיסיות(

nifgashim.org.il לפרטים ורכישת כרטיסים: 03-7353590 או באתר נפגשים

סדנת טיק טוק
במרכז קהילתי תפוח פיס

 בואו ללמוד איך להכין סרטוני טיק טוק מדליקים
 4 מפגשים ימי ראשון

בשעה 17:00 החל מה- 22.11
 מספר המקומות מוגבל

 הפעילות על פי נהלי משרד הבריאות.
עלות: 120 ₪ לכל המפגשים

מועדון "במבי"
 פעילות יצירה בצמר לגילאי 4-7

מועדון הנוער, רחוב איילת השחר 17
יום שני 16.11 בשעה 17:15

 כניסה ללא תשלום, בהרשמה מראש בלבד,
03-7353535 שלוחה 129 

 "בייבי שיר"
 סדנת מוסיקה התפתחותית מגיל חודשיים

 ועד טרום זחילה. )בקבוצה קטנה(
 שני 23.11

 בשעה 10:00
 בשעה 11:00 פעילות מותאמות לאמהות חרדיות

עלות: 25 ₪.

 מפגש בוקר להורים בחופשת לידה
 על שינה בגילאי לידה עד חצי שנה

 בהדרכת לילי מלמד כהן
 שלישי 24.11 בשעה 9:30

עלות: 20 ₪. )כולל קפה ומאפה, בקבוצה קטנה(

 שיפור שכיבה על הבטן והרמת הראש
 בהדרכת אסתי כוגן )מאמא ואני(

 יום חמישי 26.11
 גילאי לידה 3- חודשים בשעה 9:00

 גילאי 3-6 חודשים בשעה 10:30
עלות מפגש 20 ₪. )כולל קפה ומאפה, בקבוצה קטנה(

 הורים מדברים
 על התמודדות בזמן קורונה מפגשי הורים

 לגילאי לידה עד 3 עם גילה המנחה ההתפתחותית.
 )בקבוצה קטנה(

שלישי 24.11 בשעה 17:00

המרכז לגיל הרך ולמשפחה, שם לו למטרה, להוביל 
ולפתח מסגרות חינוכיות לילדי העיר בגילאי לידה 

עד שש והוריהם. המרכז יעניק לילד וההורה את 
מרב האפשרויות ומיטב הכלים להתפתחותו האישית 

והחברתית של הילד באמצעות מתן פעילויות מגוונות 
ועשירות כגון: ליווי התפתחותי לתינוקות, חוגי העשרה 

 מגילאי 3 חודשים – גיל שלוש, הדרכת הורים,
ליווי וייעוץ חינוכי. כמו כן המרכז ייתן מעטפת של 

הכשרה מקצועית לצוותים החינוכיים בגיל הרך.

 רוצים להיות מעודכנים ראשונים
 על פעילויות לקטנטנים?

 הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו שלחו
וואטס אפ לרמה 050-2514700

 הפעילויות בהרשמה מראש בלבד ובקבוצות קטנות
 בהתאם להנחיות התו הסגול ומשרד הבריאות.

המשכן למוסיקה ולמחול 03-7353575

המרכז לגיל הרך 
ולמשפחה

במשכן למוסיקה ולמחול


