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 · הפעילויות בהתאם לתו הסגול והנחיות משרד הבריאות,
· הפעילויות ללא תשלום, אלא אם צוין אחרת ומותנות ברישום מראש, להרשמה: נעמה מאור 050-7841967

ייתכנו שינויים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

חודש פברואר יוצא מן הכלל
 חודש של אירועים ופעילויות

להעלאת המודעות להשתלבות אנשים 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

״אני בת-אל״
סטנד אפ מעורר השראה עם בת אל בורנשטיין-פאפורה.

בת אל היא שחקנית, יוצרת ומרצה וגם נמוכת קומה. ובעזרת 
 הרבה הומור עצמי היא משתפת במסע הייחודי שהיא עוברת

אל הגשמה עצמית, גשמית וזוגית.

שלישי 16.2.21, שעה 20:00 בזום 
 ההרצאה בשיתוף היחידה הסביבתית, עיריית אור יהודה

להרשמה: 073-3388230 ואצל נעמה 050-7841967

בואו והשתתפו באירועי
בואו והשתתפו באירועי

 תודה על התשובה 
 אירוע סיום חודש פברואר יוצא מן הכלל

 דיון עם מובילי דעה מהקהילה
 בהובלת קרן אוחנה רכזת המועדונים.

 יום ראשון 28.2.21 שעה: 18:00
 מרכז קהילתי מגדלור

להרשמה: קרן 054-5648847

פעילות ליום המשפחה 
 למועדון מעגלים עם טל הקונדיטורית

יום שלישי 9.2.21 בשעה: 17:00
 למועדון ברוש עם אוסנת קולין

יום ראשון 14.2.21 בשעה: 17:00

ילדי צמי"ד מציירים תקווה 
תערוכת ציורים של ילדי צמיד תוצב בלובי 

היכל התרבות  החל מה- 21.2

 הרצאות וקורסים 
 מיניות לנוער ובוגרים עם מגבלה

הרצאה להורים לילדים ובוגרים עם 
מגבלה, במפגש נקבל כלים לשיח 

פתוח, בטוח ומכיל בהנחיית: עו"ס גליה עופר, 
 מומחית במיניות ילדים ונוער.

 יום ראשון 21.2.21
 להורים לבוגרים )+21( שעה: 19:00

 להורי לבני נוער )בגילאי 10-21( שעה: 20:30
 במועדון המגדלור

בשיתוף עם הרשות לביטחון קהילתי
 עמיתים מעבר להתמודדות
 סדנת הכרות עם עולמם של

 מתמודדי עמיתים לעובדי נפגשים.
 יום שלישי 23.2.21, שעה 10:00
במועדון לחבר בחלוקה לקפסולות

 קורס אומנות משולב לחברי תוכנית "עמיתים"
 ולקהל רחב

 דרך היצירה יכירו המשתתפים את העולם
 של בריאות הנפש, יתחברו וידברו

 להרשמה: ענבל רכזת עמיתים 050-8138123
לבנה מנהלת מחלקת פנאי וקהילה 052-4572782

  משפחות הגרעין התורני מאמצות 
 את משפחות צמי"ד 

לקראת ראש חודש אדר, יפנקו משפחות 
הגרעין התורני את משפחות צמי"ד באור יהודה, 

במארז קטן מלא בתשומת לב ונתינה.

 ילדים ונוער 
 "ג׳ולי האריה שרצה לעוף"

 שעת סיפור עם נילי "סיפורי דגים"
 לילדי צמי"ד ומועדון קטקטים

 יום רביעי 10.2.21 שעה: 17:00
 מרכז קהילתי תפוח פיס

 להרשמה מרכז קהילתי תפוח פיס 03-7353590
ואצל נעמה 050-7841967

 לומדים לשיר ביחד
תנועת הנוער כנפיים של קרמבו- מלמדים שיר 

 ביחד בשפת הסימנים לילדי בית ספר יסודי
יום שני 8.2.21 שעה: 17:00 מרכז קהילתי 

 תפוח פיס
להרשמה: און 058-6640003

 "למרות החשוך, תמיד יש אור"
 הרצאה למועצת הנוער וצוותי צמי"ד

 עם נורית חי הודה, עו"ס עיוורת.
  יום רביעי 9.2.21 שעה: 19:00

 רחבת משרדי מחלקת הנוער.
להרשמה: חן 052-8466824

 אתגר משפחות צמיד באור יהודה 
•  צלמו בביתכם את המשפט: משפחות צמיד - 
ביחד תמיד באור יהודה. ניתן לרשום בעזרת 

לגו, נעליים, מקלות, עלים או כל דבר אחר.
 •  שלחו לנעמה 050-7841967

בין התאריכים 1-7.2.20
 •   במהלך החודש תערך הגרלה

ו-3 המשפחות שיזכו, יקבלו מתנה! 

 פורים 

 "משנכנס אדר מרבים בשמחה"
 פעילות מיוחדת לראש חודש אדר

 למשפחות צמי"ד
 ערכות יחולקו מראש

יום שני 15.2.21 שעה: 17:00 בזום 

 חוויה משותפת למשפחות צמיד בשיתוף
 עם שטראוס מים.

 ערכות יחולקו מראש
יום שני 22.2.21 שעה: 17:00 בזום 

 מכינים יחד סעודת פורים
סדנת בישול משותפת לחברי תוכנית 

 "עמיתים" )משוקמי נפש( ולקהילה
יום שלישי 23.2.21, שעה: 18:30, מרכז 

 קהילתי מגדלור. מחיר למשתתף: 20 ₪
 להרשמה: ענבל רכזת עמיתים 050-8138123

לבנה מנהלת מחלקת פנאי וקהילה 052-4572782

 יריד פורים מונגש
 שבט צופי יהודה מארח את ילדי צמי"ד

יום שלישי 23.2.21 בין השעות: -16:00
20:00 

חלוקה לקבוצות לפי התו הסגול. יש להירשם מראש 
במחלקת הנוער, עדי שמואל 054-6772124

 אוטיסט
 זה לא קללה,

יש גם יתרונות!
הרצאתו של ירדן אהרון, נער בן 17 

 שמאובחן על הרצף האוטיסטי.
בהרצאה יחשוף ירדן קצת מהעולם שלו 

ויסביר לנו למה אוטיסט זה לא קללה.
יום שני 8.2.21, שעה: 20:00 בזום 

להרשמה: נעמה 050-7841967

הרשות למאבק 
באלימות בסמים 

ובאלכוהול

ביטחון קהילתי


